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Woordd vooraf 

Ruimm tien jaar heb ik onafgebroken - naast mijn werk als leraar - aan de bio-
grafiee van Paul de Groot gewerkt. Op velen heb ik in die jaren een beroep 
moetenn doen. Mensen die mij om welke reden ook konden inlichten, heb ik 
mijnn vragen voorgehouden en ze hebben mij in gesprekken, in brieven, soms 
ookk telefonisch de informatie verstrekt zonder welke dit boek niet voltooid 
hadd kunnen worden. Ik ben hun daar zeer erkentelijk voor. Het zijn meer dan 
dertigg personen, en het is daarom onmogelijk hen allen op deze plaats per-
soonlijkk te bedanken; onder 'bronnen' vindt u hun namen. Maar ik wil hier-
opp twee uitzonderingen maken: Anita van Ommeren, dochter van De Groots 
vertrouwelingee Annie Averink en Huib Zegeling, zijn stiefzoon. Met beiden 
hebb ik vele keren uitvoerig en openhartig gesproken en ze gaven me zonder 
beperkingg toestemming brieven en andere documenten in te zien en uit on-
gepubliceerdd materiaal te citeren. Hun medewerking en betrokkenheid waren 
voorr mij van wezenlijk belang. 

Ookk al verkoos ik soms lange tijd de eenzaamheid, ik kon niet buiten de 
aanmoedigingg en hulp van anderen. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar 
prof.. dr. J.C.H. Blom, die als mijn promotor optrad, even stimulerend en ge-
duldigg als erudiet, en naar prof. dr. G. Harmsen, de geschiedschrijver van de 
Nederlandsee arbeidersbeweging, die ik als mijn leermeester ben gaan be-
schouwen.. Beiden hebben gedaan wat ze konden om de biografie mogelijk te 
maken.. Van hun kennis en inzicht heb ik schaamteloos geprofiteerd. 

Mijnn vriend Hans Boot heeft me zonder mij ooit onder druk te zetten aan-
gemoedigdd vol te houden, ook in de perioden dat ik het vertrouwen in de goe-
dee afloop kwijt was. Toen het manuscript gereed kwam, heeft hij het van 
waardevollee kanttekeningen voorzien. Naast bovengenoemden waren ook an-
derenn bereid hun kritische commentaar te geven. Ik dank dr. J.G. Kircz, dr. 
H.Q.. Röling en dr. T.R Vanheste voor hun zinvolle suggesties die in bijna alle 
gevallenn tot verbeteringen leidden. 

Hett schrijven van een biografie kost veel tijd en geld. Als de biograaf daar 
niett in overvloed over beschikt, is hij van anderen afhankelijk. Ik ben de Ne-
derlandsee organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek erkentelijk voor de 
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beurss die mij in de laatste fase van het onderzoek ter beschikking werd ge-
steld.. Zo kon ik in mijn onderwijstaken aan de Hogeschool Haarlem een half-
jaarr vervangen worden. Ik waardeer de ruimhartigheid waarmee mijn werk-
geverr en mijn collega's dit mede mogelijk maakten. 

Vann de beheerders van archieven en instellingen ondervond ik steeds alle on-
dersteuningg bij mijn onderzoek. Het waren uiteenlopende vormen van hulp 
vann voor mij vaak anonieme medewerkers. Zonder anderen tekort te willen 
doenn stel ik het op prijs speciaal de medewerkers van het Internationaal In-
stituutt voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam te bedanken. 

Ikk draag dit boek op aan Marie-Louise Sanders, aan Klaas en Anna. Al was 
ikk vaak afwezig en onzichtbaar, in hun kring voelde ik me altijd thuis. 
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Inleiding g 

"Rememberr that what you are told is really threefold: shaped by the teller, 
reshapedd by the listener, concealed from both by the dead man of the tale." 
(Vladimirr Nabokov, The Real Life of Sebastian Knight) 

Wantrouwenn koesterden ze allemaal, de voormannen van het Nederlandse 
communisme.. Niemand was echter zo achterdochtig als Paul de Groot.Van 
geschiedvorserss en biografen wilde hij niets weten. Die afkeer had zijn oor-
zaken.. De Groot beschouwde de communistische beweging als een beleger-
dee vesting. Overal zag hij vijanden. Volhardend te zwijgen was verkieslijker 
dann vrijuit te spreken. Bovendien hadden communisten weinig oog voor de 
roll  van het individu. Partijgenoten waren ondergeschikt aan het geheel en 
werdenn hooguit als mythe geportretteerd. Omdat meningen over personen 
snell  konden wisselen, was het geven van persoonlijke oordelen riskant. Voor 
Dee Groot, die meer dan veertig jaar aan de top van de Communistische Par-
tijj  van Nederland (CPN) stond en nagenoeg alle politieke stormen overleef-
de,, werd zwijgzaamheid een tweede natuur. Zijn levensherinneringen, die 
vanaff  1965 in twee delen waren verschenen, bevatten nauwelijks persoonlij-
kee bijzonderheden. Corresponderen deed hij mondjesmaat en hij liet zich zel-
denn interviewen. 

Datt iemand zo lang op het eerste plan stond en toch zo ondoorgrondelijk 
bleef,, wekte mijn nieuwsgierigheid. Te meer omdat al tijdens zijn leven om 
zijnn persoon verhalen werden gesponnen waarmee vriend en vijand elkaar te 
lij ff  gingen. Daarin figureerde hij voor de een als de achterdochtige intrigant, 
voorr de ander als de onbaatzuchtige profeet. Welke functie hadden die ver-
halenn en in hoeverre weerspiegelden ze iets reëels van de sfinx waarnaar De 
Groott gehouwen leek? 

Wass hij wel de onbewogen politicus waarvoor men hem hield? Duidt zijn 
bijj  tijd en wijle onbeheerste en tirannieke gedrag niet juist op een heftig ge-
voelsleven?? En wijzen de geboekstaafde herinneringen aan tederheid en 
zorgzaamheidd niet in dezelfde richting? Een tableau van tegengestelde ge-
voelenss en gedachten tekende zich af. 

Dee Groot maakte soms een onberekenbare indruk: gevoelens van minder-
waardigheidd wisselde hij af met gevoelens van overmoed, zwakte met kracht, 
angstt met roekeloosheid. Waar lag de wortel van die ambivalentie? Was er 
eenn verband met zijn tweeculturen-opvoeding? Als geassimileerde jood, ge-
borenn in een Amsterdams diamantbewerkersgezin en opgegroeid in Antwer-
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penn leerde hij zichzelf en de wereld te zien vanuit het gezichtspunt van de 
joodd en de niet-jood. Verklaart dit de wisselende gemoedstoestand en de met 
elkaarr strijdige meningen en handelingen? Lag hier een voedingsbodem voor 
zijnn radicalisme? Kon hij niet des te scherper de hypocrisie van de maat-
schappijj  aanvallen, omdat zijn joodse identiteit, waarover hij later met waar-
deringg sprak, als minderwaardig werd afgewezen? 

Ikk had de behoefte antwoord op de vragen naar de persoon van De Groot 
tee zoeken, door hem in zijn sociale, culturele en politieke context te plaatsen. 
Levendd aan het eind van de twintigste eeuw, met een duidelijke herinnering 
aann de hoopgevende jaren zestig en zeventig en verbijsterd over de misdaden 
enn absurditeiten van het stalinisme, verschilde mijn wereld- en mensbeeld 
sterkk van dat van hem. Misschien kon een beter begrip van de wereld waarin 
Dee Groot leefde, diens raadselachtigheid verminderen. 

Opp zoek naar de individualiteit van De Groot hoopte ik meer inzicht te 
krijgenn in het stalinisme, het politieke systeem waaraan hij in Nederland in 
belangrijkee mate vorm gaf. Ik trachtte via hem toegang te krijgen tot de niet 
gecodificeerdee en niet geformaliseerde verbanden en structuren van het sys-
teem.. Hoe zag het 'geheime' leven er aan de top uit? Hoe werd de relatie met 
dee Sovj et-Unie onderhouden? Welke communisten speelden een rol in de 
steunn aan de Indonesische vrijheidsstrijd en de Partai Komunis Indonesia 
(PKI)?? Ook vragen buiten het politieke kader vroegen om antwoord: hoe zag 
zijnn vriendenkring eruit? Van welke informele verbanden maakte hij deel uit? 
Enn aan welke culturen toetste hij zijn waarden? 

Inn zijn biografie wilde ik verder komen dan een schildering waarin De 
Groott - op de voorgrond geplaatst - afgezet wordt tegen zijn omgeving en 
zijnn milieu. De Groot liet zich moeilijk als een eenduidige persoonlijkheid 
fixeren.. Naarmate ik meer met hem vertrouwd raakte, werd me duidelijk dat 
ikk met een veelvormig, vaak tegenstrijdig karakter van doen had. Een karak-
terr dat zich ontwikkelde in een wereld die op zijn beurt aan verandering on-
derhevigg was. Om De Groot in zijn veranderlijkheid te treffen moest hij in die 
wereldd beschreven worden. Het gaf mij als biograaf de gelegenheid de natu-
ralistischee schets van het door afkomst en milieu gedetermineerde individu te 
vermijden.. Aan de hand van De Groot ging ik op weg om de omgeving te on-
derzoekenn en vast te stellen welke invloed hij uitoefende, hoe hij beïnvloed 
werdd en waar hij afstand nam. 

Datt de biografie van De Groot zich goed leende voor de verkenning van 
hett stalinisme hield verband met ten dele toevallige factoren. Zijn leven viel 
goeddeelss samen met de geschiedenis van de CPH/CPN. De Groot beli-
chaamdee in zekere zin de stap van de Nederlandse communistische beweging 
vann Lenin naar Stalin. Als jongeling en vakbondsactivist trotseerde hij zijn 

12 2 



INLEIDIN G G 

omgevingg en zocht hij een eigen weg. Hij volgde een gedragslijn die sterk 
verschildee van die van de later ongenaakbare leider. De groei van zijn radi-
calismee uit de begintijd en de bedding waarin het rebelse idealisme gekana-
liseerdd werd, kon in zijn biografie beschreven worden: het eerste slachtoffer 
vann De Groot was De Groot zelf. 

Doorr zijn positie aan de top van de partij kon ook de brede internationale 
contextt onderzocht worden waarin de CPH/CPN zich ontwikkelde, aanvanke-
lijkk als sectie van de Derde Internationale, na 1943 meer of minder hecht 
verbondenn met de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU) en 
Moskou.. Geen andere Nederlandse communist kon ons beter in deze wereld 
invoerenn dan De Groot. 

Doorr de gekozen aanpak valt de biografie voor een deel samen met de ge-
schiedeniss van de communistische partijtop. De Groots politieke levenslijn 
liett zich in het bronnenmateriaal vaak gemakkelijker en duidelijker volgen 
dann de persoonlijke. De vakbondsman De Groot, de secretaris De Groot liet 
meerr en duidelijker sporen na dan De Groot als schooljongen, werkman, 
echtgenoott en vader. Soms stonden zijn partijgenoten me scherper voor de 
geestt dan zijn huisgenoten. Toch heb ik getracht het portret van De Groot bre-
derr te schetsen dan dat van de politicus alleen. De Groots privé-leven, zijn 
politiekee rol en de ontwikkeling van het communisme werden zo veel moge-
lij kk in hun samenhang bestudeerd. 

Elderss is al veel gezegd over de mate van distantie en betrokkenheid, van ob-
servatiee en inleving in de biografie.1 Verwondering zo niet argwaan vielen 
mijj  ten deel telkens als ik opbiechtte geen sympathie voor mijn hoofdfiguur 
tee hebben. Dat ik desondanks meende me te kunnen inleven in zijn motieven, 
leekk een paradox. Zielsverwantschap tussen de biograaf en zijn 'held' - vol-
genss Jan Romein, Sem Dresden, en meer recent ook Jan Fontijn en Elsbeth 
Etryy een conditio sine qua non voor een geslaagde biografie - is volgens mij 
geenszinss een vereiste. De Pools-Engelse historicus Isaac Deutscher liet dat 
inn zijn Stalin-biografie reeds zien.2 Een goed biograaf lijkt me het meest ver-
wantt aan een acteur, die het verstaat zich in een rol in te leven zonder gelij-
keniss met zijn toneelfiguur aan te nemen. Met inleving en verbeeldingskracht 
moett hij bovendien voorzichtig zijn. Ook hier treft de overeenkomst met de 
acteur.. Terwijl deze zijn intuïtie en creativiteit beteugeld weet door tekst en 
regie,, kent de biograaf niet minder strenge aanwijzingen voor de uitoefening 
vann zijn metier: het respect voor feiten en documenten, de plicht zorgvuldig-
heidd te betrachten bij de interpretatie van de bronnen. Met dat voor ogen be-
schouww ik 'inleving' niettemin als een onmisbare techniek, vooral wanneer 
hett gaat om het begrijpen van individuele en collectieve emoties. Traumati-
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schee ervaringen, botsingen van ziel en verstand, de nuance in het leven laten 
zichh niet altijd of volledig uit de documenten en met de rede doorgronden. 
Mijnn jarenlange verbondenheid met de linkse politiek kwam de verbeel-
dingskrachtt ten goede. Het hoofd koel, het hart warm putte ik uit ervaring, en 
konn daarmee niet alleen 'einfuhlen' maar ook afstand houden en tot oordelen 
komen.. Natuurlijk heb ik ook de herinnering van anderen gezocht. Met ruim 
dertigg tijdgenoten van De Groot werd vaak meerdere keren gesproken. Maar 
dee opdracht om tot synthese te komen, te oordelen en te evalueren liet ik me 
niett ontnemen door de zegslieden het 'vrije woord' te geven. Het zou de ge-
biografeerdee gereduceerd hebben tot indrukken, die in het geval van De 
Groott vaak neerkomen op het meer of minder breed uitmeten van zijn klein-
menselijkee trekken.3 Vertekening treedt op waar de historicus de mensen te 
directt op hun woord gelooft. Zo veel mogelijk heb ik getracht de mondelin-
gee mededelingen te staven aan een schriftelijke bron, of aan een getuigenis 
vann een andere zegspersoon, onbekend aan de eerste informant dan wel een 
anderee politieke richting toegedaan. 

Dee moderne biografie pleegt openhartiger te zijn dan de vroegere. Dat 
mensenn er soms een gecompliceerd intiem leven op na houden is deel van de 
levensgeschiedeniss en hoeft niet verborgen te blijven. Er is een grote behoef-
tee naar de levensverhalen van anderen te luisteren. Er is de hoop iets van zich-
zelff  terug te vinden, de tijd en zichzelf beter te verstaan. Maar dat is niet het 
enige.. Er schuilt in die belangstelling naar de intieme kanten van het bestaan 
ookk een dosis sensatiezucht of een pijnlijk gebrek aan schaamte. De biograaf 
dientt daarmee rekening te houden en des te sterker wanneer die levensfeiten 
hemm bereiken door bemiddeling van instanties die bij de verzameling van de 
gegevenss op illegale en immorele wijze de integriteit en privacy van de ge-
biografeerdee schonden. Paul de Groot en zijn huisgenoten zijn tientallen ja-
renn door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gevolgd en afgeluisterd. 
Daarvann zijn verslagen gemaakt waarvan slechts een klein deel voor histo-
rischrisch onderzoek toegankelijk is. Men behoeft weinig ethisch besef om de ge-
varenn van dit bronnenmateriaal te doorzien. Wezenlijk is dat de feiten een on-
betrouwbaarderr beeld van de gebiografeerde verschaffen dan op het eerste 
gezichtt lijkt . Het zogenaamde onthullende kijkje door het sleutelgat - welke 
lezerr zou er niet opgewonden van raken? - toont ons mensen in de intimiteit 
vann hun bestaan, waarin de band met het openbare leven is verbroken. Het is 
hett domein van de fantasie, de geheime fluistering en de ongeremde ge-
moedsuitdrukking.. Wie meent de gebiografeerde hier in zijn ware aard - als 
diee al bestaat - te betrappen, onderscheidt zich niet van de platvloerse pro-
ducentt van emotie-tv, die de eerste uitspraken van een uit narcose ontwaken-
dee patiënt als tekenend voor de persoon presenteert. Meer dan waar ook dient 
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dee historicus hier op zoek te gaan naar wat er achter het masker van 'alledag' 
vann de gebiografeerde schuilgaat en zich te hoeden voor spektakel en sensa-
tie. . 

Ikk wilde De Groot niet per se in zijn grootheid portretteren, evenmin in zijn 
kleinheid.. Mijn doel was via zijn levensbeschrijving meer inzicht te geven in 
hett stalinisme. De nadruk is daardoor komen te liggen op drie thema's die als 
rodee draden door het boek zijn geweven; ze geven de lezer houvast en struc-
turerenn het levensverhaal. In de eerste plaats betreft dit het complex van jood-
see emancipatie, de spanning tussen De Groots joodse en zijn communistische 
identiteit.. Het tweede thema vormt het internationalisme, de evolutie van in-
ternationalismee naar nationalisme, van onderwerping naar autonomie. En ten 
slottee het streven invloed te verwerven in de sociaal-democratische vakbon-
denn en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen die hem en zijn omgeving 
voorr en na de oorlog veelvuldig hebben verscheurd. 

Ikk koos ervoor de thema's niet afzonderlijk uit te werken. De chronologie 
diendee als enige ordeningsprincipe. Hoewel het doel is De Groots levensver-
haall  doorzichtig te maken en verband aan te brengen in de lange reeks van 
feiten,, heb ik het bonte beeld van ongelijksoortige handelingen en gebeurte-
nissenn niet willen uitwissen. Uit de feiten moest een karaktervorming gere-
construeerdd worden. Door de thema's afzonderlijk te behandelen zou een in-
drukk van coherentie kunnen ontstaan, die aan het vaak tegenstrijdige ontwik-
kelingaspectt tekortdoet. Waar eens een vurig hart klopte, de adem stokte en 
tranenn vloeiden, was slechts het levenloze overzicht en begrip van de biograaf 
zichtbaarr geworden. Daar was het niet om te doen. 
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II  De jeugdjaren 1899-1925 

VA NN AMSTERDAM NAAR ANTWERPEN 

Toenn dit boek werd geschreven, waren de laatste resten van de oude Amster-
damsee jodenhoek allang onder de slopershamer verbrijzeld. De huizen waren 
weg,, de sfeer was weg, de mensen die er woonden verdwenen. In het hart van 
diee nu verweesde buurt op de hoek van de Zwanenburgwal en het Water-
loopleinn stond het bescheiden geboortehuis van Paul de Groot. Op de dag van 
dee bevalling, woensdag 19 juli 1899, was het broeierig heet in de smalle som-
beree straatjes rond het plein. Een kleine, kosteloos geplaatste advertentie in 
HetHet Weekblad, het blad van de Algemene Nederlandsche Diamantbewerkers-
bondd (ANDB), maakte de gebeurtenis wereldkundig.1 

Dee oude jodenhoek was de dichtstbevolkte buurt van de stad; een men-
senpakhuiss waar een voortdurende strijd aan de gang was tegen het vuil. 
Somss was er geen houden aan en werd het gevecht gestaakt. Zoals in de kel-
derwoningenn waar het zo bedompt was en ouders en kinderen zo opeengepakt 
zatenn dat tegen de wandluis geen kruid gewassen leek. Wie een vak kende en 
werkk had probeerde weg te komen. Maar vaak keerde men door werkloosheid 
gedwongenn weer terug. Een huis huurde men in de oude buurt voor een ap-
pell  en een ei. 

Kortt voor de eeuwwisseling vestigden Pauls ouders zich op de Zwanen-
burgwal,, op de grens van het oude, verpauperde woongebied en de wat wel-
varenderr buurt rond de Weesperstraat. Pauls moeder, Rachel Sealtiël was 
tweee dagen voor de bevalling vierendertig geworden. Een nogal laat ouder-
schapp want ook haar echtgenoot Jacob de Groot liep al tegen de veertig. Uit 
eenn eerder huwelijk had Rachel drie kinderen. Met hen kreeg Paul, of eigen-
lijkk Saul, want zo werd de pasgeborene ingeschreven, nooit contact. Paul 
bleeff  voor zijn gevoel altijd enig kind, vertroeteld door zijn ouders, verstoken 
vann aandacht van de veel oudere broers en zus. Toch stond De Groot niet on-
verschilligg tegenover zijn familie, vooral die van moeders zijde was hem lief. 
Inn een van de zeldzame terugblikken op zijn jeugd herinnerde hij aan de ont-
moetingenn met zijn "ome Sakkie, mijn moeders liefste broer".2 Deze ome 
Sakk was van beroep sigarenmaker, "zo arm als Job, maar even opgewekt als 
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harmonischh van gemoed. Op vrijdagmiddag was hij vrij, als de 'Sjabbos' be-
gon.. Dat wil zeggen, hij ging in een andere functie over, de functie van 'op-
passer'' in de 'Portugese' synagoge aan de Houtmarkt, thans Jonas Daniël 
Meijerplein.. Daar nam hij me eens op een vrijdagmiddag mee naar toe. Ik 
benn er nooit weer geweest, maar de herinnering aan die ene keer is mij altijd 
bijj  gebleven". 

Dee trots van de eenvoudige sigarenmaker trof De Groot diep: "Mij n afge-
jakkerdee en vernederde oom wist niets van revolutie en socialisme, maar hij 
wass allerminst berustend en tevreden met zijn lot, verre van dat! Hij haatte 
dee fabrikant, die hem dood liet sappelen, hij verachtte de rijke 'parnassiem' 
inn zijn synagoge, die hem, in zwart livrei en schoenen met zilveren gespen, 
diee hij na de dienst weer terug moest geven, een stuk genadebrood toewier-
pen.. Hij droomde van de Messias, de verlosser, die eens alle leed en onrecht 
wrekenn en uitbannen zou, niet in een of andere hemel na de dood, maar hier 
opp aarde, in deze wereld, voor de levende mensheid!" 

Nogg jaren nadien kon De Groot alleen met verontwaardiging terugdenken 
aann het lot dat zijn Ome Sak beschoren was en hij aarzelde niet hem als een 
soortt protocommunist ten tonele te voeren, wiens aardse Messias, om met 
zijnn lievelingsdichter Heine te spreken, wellicht dezelfde was als de Messias 
derr revolutionaire marxisten, "een koning van de aarde, een redder met scep-
terr en zwaard". 

Omee Sakkies werkelijke naam luidde Isaac Sealtiël. Hij was de oudste 
zoonn van Raphael Sealtiël, die in een apotheek in de Muiderstraat werkte. 
Paull  heeft deze grootvader nooit gekend. Raphael stierf toen zijn kleinzoon 
vijfjaarr oud was.3 Rachel, Isaacs jongere zus, was gehuwd met Wolf van 
Beetz,, een broer van de vrouw van Isaac. Deze Van Beetz, eveneens een si-
garenmaker,, stierf jong en Rachel hertrouwde daarop met Jacob de Groot, die 
tweee jaar eerder weduwnaar was geworden van Rachels oudere zuster Re-
becca.. De familiale relaties van Paul met ooms, tantes, neven en nichten wa-
renn dus gecompliceerd, hetgeen versterkt werd doordat het huwelijk van de 
'Portugese'' Rachel met Jacob, die van 'Zweeds'-joodse afkomst was, als 'ge-
mengd'' gold. Om die reden werd zij van het lidmaatschap van de 'Portugese' 
gemeentee vervallen verklaard. In de gesloten 'Portugese' gemeente werden 
huwelijkenn met 'Hoogduitse'joden niet op prijs gesteld. Zou Jacob een ver-
mogendd man geweest zijn, dan was een uitzondering te overwegen geweest. 
Maarr Jacob was niet rijk, hij was een eenvoudige diamantslijper, en voor zo'n 
gewonee 'Todisko' werd niet van de regel afgeweken. Voor Rachel betekende 
hett een royement zonder recht op beroep. 

Alss zovelen in 'het vak' brak Jacob de Groot met de joods-godsdienstige 
cultuur.. Hij meed de synagoge uit een religieus, maar meer nog uit een soci-

18 8 



DEE JEUGDJAREN 1899-1925 

aall  protest. Het eeuwige sappelen kende hij als geen ander. De fabrikanten 
steldenn de hoogste eisen aan de arbeiders, terwijl -juist in de jaren negentig 
vann de negentiende eeuw - het loon steeds minder werd.4 De tegenstelling 
werdd echter niet meer als vanzelfsprekend aanvaard. Het ging gisten onder de 
slijpers,, de verstellers en de klovers. Een succesvolle algemene staking in no-
vemberr 1894 mondde uit in de oprichting van de ANDB. Jacob de Groot nam 
eraaneraan deel en werd een overtuigd vakverenigingsman, een bewonderaar ook 
vann Domela Nieuwenhuis, de voorman van het negentiende-eeuwse Neder-
landsee socialisme.3 

Diee bewondering stelde de ANDB niet op prijs. Anarchistische en syndica-
listischee sympathisanten, die hun weerzin over het vermeende carrièrisme 
vann de bestuurders niet onder stoelen of banken staken, werden door voorzit-
terr Henri Polak in Het Weekblad stevig de oren gewassen.6 Krachtige midde-
lenn werden niet geschuwd. In 1899 herinnerde het hoofdbestuur aan een be-
sluit,, dat het verbod behelsde met ongeorganiseerden of met leden van niet 
erkendee organisaties te werken.7 Op straffe van verlies van uitkering bij ziek-
tee of ongeval werden de leden aangespoord hun makkers met meer radicale 
denkbeeldenn van werk uit te sluiten. 

Hett klinkt dramatisch, als een aanklacht zelfs, maar feit was dat standhou-
denn in dit kill e klimaat rond de eeuwwisseling voor iemand als Jacob de 
Groott de kans vergrootte definitief brodeloos te worden. Te meer, omdat de 
Amsterdamsee diamantindustrie toch al in het slop geraakte. Vanaf 1896 was 
hijj  regelmatig werkloos.8 Hij besloot de weg te gaan die veel vakgenoten in 
diee jaren volgden. Hij liet met zijn gezin het leven aan de Amstel en het IJ 
voorr wat het was om het geluk te beproeven in Antwerpen, de in die tijd 
sprankelendee Scheldestad, waar de diamantnijverheid na 1900 volop in bloei 
raakte.9 9 

Inn het najaar van 1901 betrok het gezin een huis in de Antwerpse gemeente 
Borgerhout.,00 Erg deftig woonden ze er niet; het het kwam wel voor dat ze 's och-
tendss vroeg over een dronkaard struikelden, die op de stoep zijn roes uitsliep. 
Maarr dat was kinderspel vergeleken met de tonelen die men elders in de stad 
inn arbeidersbuurten aantrof, langs de dokken en de kaaien waar de havenar-
beiderss woonden en werkten of in de steegjes in de binnenstad waar verre-
gaandee smerigheid het dagelijks leven tot een last maakte." 

Antwerpenn was geen 'vechtstad' in die jaren. In vergelijking met andere 
regio'ss was ze weinig radicaal, minstens tot aan de Eerste Wereldoorlog uiter-
matee conservatief, voorzichtig, ordelievend en 'weldenkend', om met de ne-
gentiende-eeuwsee pers te spreken.l l Mogen we tijdgenoten geloven dan was 
dee toestand in Borgerhout eerder slechter dan beter.13 De gemeente was in die 
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tijdd nog door en door klerikaal. En van enige merkbare socialistische activi-
teitt was geen sprake, de dramatische gebeurtenissen van 18 april 1893 ten 
spijt,, toen in de namiddag zo'n drieduizend betogers de kaarsenfabriek De 
Roubaix-Oedenkovenn belegerden en in een botsing met de politie vijf doden 
vielen.144 De geestdriftige activiteiten die de Borgerhoutse socialisten op 'de 
slachtpartijj  bij Den Bougie' lieten volgen, leverden niet meer op dan een en-
kelee zang- en turnkring.15 

Neen,, een socialistisch bolwerk was Antwerpen en omstreken niet. Hoop 
enn verwachting heersten er wel. Ongeduld was er ook, vooral bij sommige 
Waalsee partijgenoten; bitse opmerkingen over de trage vooruitgang van Ant-
werpenn vertroebelden jarenlang de verhoudingen tussen de Waalse en de 
Vlaamsee socialisten.'6 In Antwerpen verblijvende Nederlanders koesterden 
evenminn een hoge dunk van de socialistische werkers in de Sinjorenstad.'7 

Borgerhoutt was voor veel Amsterdamse diamantbewerkers het begin. Als 
err werk was, viel er makkelijk aan de slag te komen; zwaar onder het tarief, 
datt wel, daar stond het om bekend. Kennelijk had Jacob de Groot de wind in 
dee rug, want al snel verhuisde het gezin naar de stad zelf, naar Zurenborg, een 
nogall  sjieke wijk, grenzend aan de spoorlijn naar Roozendaal. Het was een 
vann de weinige buurten waar alle straten gekasseid en gerioleerd waren; een 
merkwaardigee wijk met als hoofdstraat de Cogels-Osylei - de Meir van Zu-
renborgg - aan weerszijden waarvan huizen stonden met imposante gevels in 
eenn bizarre menging van allerlei neostijlen, classicisme, eclecticisme en art 
nouveau. . 

Dee meeste bewoners waren handelaar, industrieel of officier. '8 Maar niet 
alleenn de rijken hadden er huizen. Aan de andere kant van het spoor, rond de 
Dageraadplaatss en in de straten, die er als in een krans omheen lagen, ston-
denn eenvoudiger burgerhuizen. Toch altijd nog statige panden met serres en 
tuinen,, waar de gezinnen dienstboden in huis hadden. En daartussendoor ou-
deree panden, weliswaar gemoderniseerd en voorzien van gas en waterleiding 
enn soms elektriciteit, bestemd voor 'ouvriers de bonne condition': diamant-
bewerkerss of andere geschoolde handwerkslieden, die de sociale drempel van 
Zurenborgg hadden kunnen overschrijden. 

Hierr vestigde het gezin De Groot zich. Paul ging er naar school en maak-
tee er kennis met de veelal Franssprekende liberale burgerij, wier handel en 
wandell  dagelijks aan hem voorbijtrok. Met enig onbegrip aanschouwde hij 
hett sensationele spektakel op het velodroom, bij hem pal om de hoek, waar 
duizendenn toeschouwers van de populaire wielersport genoten. De Groot was 
geenn sportliefhebber. Fietsen zou hij pas in de Tweede Wereldoorlog van zijn 
dochterr leren. Zijn belangstelling ging meer uit naar muziek, naar de opera 
vooral,, waar hij - op het 'schellinkje' gezeten - intens van kon genieten. 
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Zurenborgg stond als katholiek bekend, ofschoon nogal wat joodse diaman-
tairss en diamantbewerkers er verblijf hielden. Of de ouders hun kind van be-
ginn af Paul noemden, is niet duidelijk. Zeker is dat de roepnaam al vroeg op-
duikt;; hij komt voor op de schoolprijsjes die de jongen kreeg.19 Misschien 
werdenn op school slechts voornamen uit de katholieke almanak aanvaard. 
Misschienn ook hoopten de ouders hun kind met deze kleine assimilatie enige 
beschermingg te bieden. Het gezin was per slot van rekening uit het besloten 
Amsterdamsee joodse milieu in een minderheidspositie gekomen. De naam 
Saul,, die het behoren tot het joodse geslacht zo duidelijk uitspreekt, moest -
zoo bezien - wel veranderd worden. Maar Zurenborg belichaamde tevens de 
vooruitgang,, ze was er het symbool van. Aanpassing aan de niet-joodse ge-
meenschapp drukte ook de identificatie uit met die vooruitgang. 

Dee behoefte aan bescherming en het geloof in vooruitgang, zo verbonden 
mett de joodse minderheidspositie, maakten het vanzelfsprekend dat Paul naar 
schooll  ging en gestimuleerd werd hard te studeren. 'Mijn kinderen beter dan 
ik.'' Of dit ooit met zoveel woorden is gezegd, weten we niet, maar deze ge-
dachtee behoorde wel tot de mentaliteit van de generatie van Pauls ouders die 
dee joodse emancipatiegolf droeg. 

Dee Scheldestad was - om misverstanden te voorkomen - in het algemeen 
eenn tolerant oord voor joden die niet al te orthodox leefden.20 Alle lagere 
scholenn stonden open voor joodse kinderen. Er was weinigg echte discrimina-
tiee al bestond er een sluimerende afkeer jegens de talrijke vreemdelingen, die 
zichh er vestigden en van wie velen van joodse oorsprong waren.21 

Dee Nederlandse diamantbewerkers gingen vooral met elkaar om. De later 
vermaardd geworden historicus Jacques Presser, die nauwelijks twee minuten 
bijj  De Groot vandaan woonde, van dezelfde leeftijd was en dezelfde school 
bezocht,, herinnerde er in een terugblik aan dat de Antwerpenaren "als een 
schilderachtig,, drankzuchtig en in het algemeen vreselijk bestiaal volk" wer-
denn gezien. De Hollanders liepen er in superieure verhevenheid aan voorbij.22 

Enn een slagje om de arm houdend, voegde hij eraantoe dat ook de Belgen zich 
"hoogstwaarschijnlijkk zeer superieur" voelden: "Het was een schelden en 
vechtenn over en weer." 

Nuu was er wel reden voor spanning. De Belgische ballingschap van de 
Amsterdammerss werd uit economische motieven geboren. De Antwerpse 
vakgenotenn verweten de Hollanders hun het brood uit de mond te stoten. Ook 
dee Nederlanders hadden grieven. Ze voelden zich vaak achtergesteld.23 Niet 
alleenn door de patroons die hen bij voorkeur onder het tarief aanwierven, 
maarr ook door Belgische vakgenoten en de Antwerpse Diamantbewerkers-
bondd (ADB) die hen terecht of niet als onderkruipers en wanbetalers behan-
delden.. De meesten waren, zoals Pauls ouders, joden, die te midden van de 
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ongeveerr vierduizend vaak zeer katholieke werklieden niet snel geneigd wa-
renn hun banden met de Nederlandse gemeenschap door te snijden. De aan-
passingg aan het nieuwe milieu was dus beperkt. 

Voorr Paul was het klimaat wellicht zorgelozer. De spanningen gingen hem, 
schooljongetjee met een Vlaams accent, goeddeels voorbij. Pas later, toen hij 
inn het diamantbedrij f werkte, zou hij ermee in aanraking komen. 

Inn de banken van School 16, Grote Hondstraat, volgde Paul z'n eerste les-
sen.244 De school lag niet ver van huis.25 Vijf minuten lopen, hooguit. De straat 
uit,, links de hoek om, de Dageraadplaats over en dan was je er. De aanblik 
wass imposant. In rode baksteen opgetrokken, maakte het gebouw met zijn 
versierendee elementen en twee hoektorens een paleisachtige indruk. Het was 
pass enige jaren voltooid, zoals zoveel van de huizen en bouwwerken in het 
deftigee maar saaie en oerstille Zurenborg. Alleen het geraas van de treinen op 
dee verhoogde spoorbaan die vanuit de klaslokalen te zien waren en het schril-
lee snerpen van de mechanische cirkelzagen in de nabije diamantslijperijen 
doorbrakenn zo nu en dan de stilte. 

Hett onderwijs was openbaar en neutraal, iets bijzonders in het België waar 
hett rooms-katholieke onderwijs zo sterk zijn stempel op drukte. Zoals veel 
grotee steden was Antwerpen in dit opzicht anders. Hier was de liberale meer-
derheidd sinds lang voorstander van de leerplicht en vanaf de jaren zeventig 
bestondd er een uitgebreid kosteloos en neutraal lager onderwijs. Hier werden 
dee lessen niet langer onder de verzoenende sluiers van de godsdienst gege-
ven.26 6 

Hett verblijf in School 16 heeft bij De Groot diepe sporen nagelaten. Het 
wass een wereld van uitersten. Zoals alle onderwijsinstellingen in die tijd was 
ookk die aan de Grote Hondstraat een drilschool. Het zesde leerjaar, de 'hoog-
ste'' twaalfde klas, was voor veel kinderen het einde van de studie. Ook voor 
Dee Groot, hoewel zijn triomf op het afsluitende stadsexamen hem zeker toe-
gestaann zou hebben verder te leren. 

Dee twaalfde klas genoot een thans niet meer voor te stellen prestige. Maar 
hett werd duur betaald. Een twintigtal vraagstukken uit Toisoul en Wallon, een 
gevreesdd rekenboekje uit die tijd, een honderdtal Franse woordjes om uit het 
hoofdd te leren, een paar bladzijden vaderlandse geschiedenis uit De Bock en 
StippelmansStippelmans en alle rivieren van Europa in volgorde op te dreunen, ziedaar 
hett dagelijkse huiswerk van de twaalfjarige jongen.27 

Maarr de school was meer dan een luister- en schrijfschool, meer dan dril 
enn druk. Er heerste vooruitgangsoptimisme, een vertrouwen in het redelijk 
denkenn en in de vrije ontwikkeling van het individu.28 De school bezat een bi-
bliotheekk met onder meer Hendrik Consciences Leeuw van Vlaanderen, veel 
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vann Jules Veme, boeken van Justus van Mourik en Jacob Stamperius. Maak-
tee onderwijzer Suykerbuyck de vooruitgang niet aanschouwelijk, toen hij de 
eerstee radioantennes schuinweg over de ronde keien van de druk bespeelde 
koerr plaatste om de kinderen naar de morsetekens van schepen op zee te la-
tenn luisteren?*9 

Dee school ontsnapte niet aan de stemming van de tijd. Er woei bij sommi-
gee leerkrachten onmiskenbaar een vrijzinnige Vlaamsgezinde wind, die de 
'geestjess en hartjes' gezuiverd wilde zien van het leugenachtige nationaal op-
timisme:: dat het 'roemrijke' België beslist een gelukkig land was mét ge-
schiedenis,, zonder onrecht waarvoor allen als 'helden' hadden te strijden. De 
Vlaamsgezindheidd werd niet door iedereen evenzeer gewaardeerd. Een rel 
brakk uit toen de leerlingen een gloednieuw lied te leren kregen: "Hoge toren, 
rijkrijk  en schoon met uw gouden koningskroon" zou staan te treuren aan de 
stroomm der welvaart; erger nog "Vlaanderen" zou "diepe hoon" zijn aange-
daann en werd gemaand zijn "banden te breken". Hooglopende discussies on-
derr de onderwijzers in het deurgat van de turnzaal, waar gerepeteerd werd, 
brachtenn de nodige beroering.30 Of Paul de betekenis ervan vatte? In ieder ge-
vall  zal hem de onenigheid-in-vrede zijn bijgebleven, het besef misschien ook 
datt de Vlaamsgezindheid in die jaren nog betrekkelijk mild was. Het school-
koorr zong nog dapper 'Le beau Danube bleu'. Blijkbaar struikelde men nog 
niett over een Franse volzin. En de school was als immer present op de tradi-
tionelee vaderlandse 21ste juli-optochten, het schoolvaandel fier geheven. Als 
hett moest weerklonk de 'Brabangonne'. 

Inn die jaren waren het enkelingen die weigerden over de Meir te defileren. 
Jeff  van Extergem was er zo een, bijna twee jaar ouder dan Paul. Vanwege zijn 
overtuigingg werd hij van school gestuurd.3' De Groot zou in de Eerste We-
reldoorlogg met hem te maken krijgen. In de linkervleugel van de activistische 
Vlaamsgezindee beweging zal hij dan nog meer lagere-schoolkameraden en 
buurtgenotenn tegenkomen: Firmin Mortier bijvoorbeeld, die steun zocht bij 
dee Clartégroep32 en in de jaren twintig lid werd van de Frontpartij;33 diens 
buurjongen,, Ger Schmook, die zijn activistische houding in de oorlogsjaren 
moestt bekopen met het afbreken van zijn onderwijsloopbaan en met wie Paul 
hett contact hernieuwde in de ADB; en de fijne, aristocratische Dolf Neulin-
ger,, met wie De Groot in het groepje 'slijpers', 'snijders' en 'klovers' te-
rechtkwamm dat de bibliotheek van de ADB beheerde en toegankelijk maakte. 

Hett gezin verhuisde in 1910 naar een woning in de Korte Altaarstraat, niet 
verr van de oude plek. Vanuit het raam keek je schuin op de Dageraadplaats, 
hett plein met zijn cafés, waar vliegers werden opgelaten en de kinderen de 
diabolo,, pas ingevoerd, lieten zwiepen, terwijl ze zongen: 'Mijne vrijer die 
rijdtrijdt  veló [...], diabolo [...], diabolo [...].' De spaarzame telefoondraden waren 
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dee klippen. Paul vermaakte zich er met de kinderen van de buren, een Rus-
sischh gezin waarvan de man, in dienst van een rederij uit Odessa, toezag op 
hett lossen en laden van de graanschepen. Het waren - herinnerde De Groot 
zichh - fijne mensen, zeer gelovig, tot aan bijgelovig toe. In de kamers strui-
keldee je over de beeldjes van heiligen en engelen, wier schaduwen in het 
schijnsell  van kaarslicht over de muren dansten.34 

Hett was hard blokken voor de jongen in een huis dat met zijn twee kamers 
enn piepkleine koer altijd te krap bleef. Maar hij doorliep de school zonder 
problemen.. Bij het stadsexamen was hij de trots van de familie. Hij behaalde 
negentiendee van de punten. Het gemeentebestuur beloonde hem met een 
prijs.. Naar eigen zeggen: "met een handdruk van de burgemeester. Die was 
nogg dronken ook."35 De liberale kring van Zurenborg schonk hem Callewa-
ertss Groot Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch Woordenboek, 
inhoudendee de woorden der gewone spreektaal.36 

Tott verder studeren kwam het voor de veelbelovende en hardwerkende 
leerlingg niet. Hij had de leeftijd bereikt waarop een arbeiderskind zijn bijdra-
gee moest leveren aan het gezinsinkomen. Door de leraren was er bij zijn ou-
derss op aangedrongen hem verder te laten leren. Doch zijn vader vreesde dat 
hij,, Nederlander en dus 'vreemdeling', in een intellectueel beroep de kost 
niett kon verdienen. Hij besloot zijn zoon het diamantvak te leren dat ook hij 
enn zijn vader hadden gekozen. Onmiddellijk na de vakantie deed de jongen, 
dertienn jaar oud, zijn intrede op de fabriek, waar zo'n duizend arbeiders werk-
ten.. Hij meldde zich direct - omdat dat van huis uit zo hoorde - als lid bij de 
diamantbewerkersbond. . 

VLAAMSGEZIN DD EN VREDELIEVEN D 

Dee maanden waarin hij het slijpen onder de knie moest zien te krijgen, wa-
renn tamelijk verwarrend. Op 14 april 1913 zou de kiesrecht-staking beginnen 
enn bij de voorbereiding was De Groot getuige van een heftige tweespalt on-
derr de werklieden, die zelfs een deel buiten de staking dreigde te houden. 

Geheell  vreemd waren de twisten hem niet. In zijn schooltijd had hij zijn 
vaderr en diens Nederlandse vrienden geregeld horen schelden op die ver-
domdee 'politiekers' die de bond kapotmaakten. Hij schonk er toen geen aan-
dachtt aan. Nu wel, want tot zijn verbazing stonden die vermaledijde 'politie-
kers'' vooraan in de strijd. De 'politiekers' waren de mannen van de Alge-
meenee Belgische Diamantbewerkersbond (ABDB), die zich in 1911 hadden 
losgemaaktt van de ADB om aansluiting te zoeken bij de 'Syndicale Commis-
sie'' van de Belgische Werkliedenpartij (BWP). Angst om de liberale achter-
bann voor het hoofd te stoten, hadd de leiding van de ADB daar steeds van weer-
houden.377 Bovendien werd ze geïrriteerd door de kritiek van de Werklieden-
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partijj  op de gewoonte om samen met de diamantairs de toegang tot het vak te 
controleren.. "Achterlijk corporatisme", dat volgens de Werkliedenpartij strij-
digg was met de vrijheid van arbeid en bovendien weinig doeltreffend. De 
handd houden aan een leerlingenregeling, de afspraak over het aantal jaarlijks 
toee te laten leerling-diamantbewerkers, lukte in Antwerpen toch niet. Daar-
voorr was de ADB te zwak. In de ogen van vooral de Nederlandse diamantbe-
werkerss droeg de afbrekende kritiek echter niet bij aan zijn versterking. Het 
zall  de oude weerzin van Pauls vader tegen de partij bevestigd hebben. Voor 
zijnn zoon golden die frustraties niet. Deze kwam in de fabriek toen de buiten-
industriee al zó uitgebreid was en het oncontroleerbare, clandestiene leerlin-
gen-kwekenn zó wijdverbreid dat het corporatieve afschermen van het vak een 
achterhoedegevechtt leek. Alleen het organiseren van alle diamantbewerkers 
konn op den duur tegenwicht bieden aan de geldzucht van de diamantairs. Dat 
standpuntt verdedigden de socialisten, die bovendien verwikkeld waren in een 
gevechtt om het algemeen kiesrecht. Een strijdbaarheid die, zoals veel jonge-
renn in die tijd, ook De Groot aansprak. 

Antwerpenn speelde een sleutelrol in de voorbereiding van de staking. De 
socialistenn waren niet zeker van hun zaak. De mensen leken nauwelijks geïn-
teresseerd.. Zelfs "de sterkste optimist ging met bekreund hart naar den I4en 
April.. Eerlijk gebiecht ook wij" , aldus de diamantslijper Abraham Soep in 
eenn terugblik in het Nederlandse blad De Nieuwe Tijd? 

Eenn week voor de vastgestelde datum besprak de ADB zijn houding tegen-
overr de staking. Van samenwerking met de ABDB wilde de bond natuurlijk 
nietss weten. De bondsraad voorzag een fiasco en raadde de leden aan slechts 
244 uur te staken. Maandag 14 april. De staking kwam op gang en breidde 
zichh binnen enkele uren over het land uit. Ook in Antwerpen kwam het werk 
still  te liggen.39 Naast de havenarbeiders staakten de metaalarbeiders en de 
diamantslijpers.. Opstootjes bleven uit en het beloofde een bloedeloze veld-
tochtt te worden. Het gesloten front werd echter bedreigd toen de ADB zijn 
achterbann opriep de volgende dag weer aan het werk te gaan. De leden dach-
tenn er duidelijk anders over. Gealarmeerd waarschuwde bondsvoorzitter Lode 
vann Berckelaer: "de beweging gaat ons over den kop en dat is wel het ergste 
datt ons kan overkomen."40 "In vollen geestdrift" werd opnieuw tot deelname 
aann de staking besloten.41 De eenheid was hersteld. 

Dee stakingen verliepen voorspoedig. Al waren de straten verlaten en de ac-
tiess sereen, niemand twijfelde aan de overwinning. Des te pijnlijker toen de 
Kamer,, inclusief de socialisten, voor een motie stemde waarin over een mo-
gelijkee hervorming van het kiesrecht werd gesproken. In het subtiele parle-
mentairee spel hadden de socialistische fijnproevers een aanwijzing gevonden 
datt de regering met het instellen van een studiecommissie bereid was tot con-
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cessies.. Zo werd over het lot van de staking beslist. Twee dagen later eindig-
dee deze, ondanks felle protesten van vooral de Waalse arbeiders. 

Dee aprildagen van 1913 brachten De Groot voor het eerst direct in contact 
mett de arbeidersbeweging. Hij kreeg hier vermoedelijk de kans zich los te 
makenn van zijn vader, die als overtuigd vakbondsman de politieke organisa-
tiee steeds had gewantrouwd. Het was immers niet de vakorganisatie, die zich 
inn de strijd manifesteerde; het waren de 'politiekers' die zich aan het hoofd 
stelden,, de mannen die De Groot zijn vader steeds had horen beschimpen. 

Dee strijd om het algemeen kiesrecht was diep geworteld in de Belgische 
arbeidersklasse.. Het was een strijd om zelfrespect, om een waardig en recht-
vaardigg bestaan. Voor menigeen scheen het stembiljet het socialisme zelf, de 
openingg naar een nieuwe wereld. In de aprildagen was dit meer dan een ge-
loofskwestie,, de verandering leek zich metterdaad te voltrekken. Wie, zoals 
Dee Groot, eraan deelnam, stuitte vanzelf op de Werkliedenpartij, die in de 
ogenn van de arbeiders de enige gerespecteerde partij was. 

Datt aan het optreden van die partij schaduwzijden kleefden, dat de leiding 
dee staking slechts gebruikte als drukmiddel kon de jonge, politiek en moreel 
nogg onbevangen diamantbewerker zich hooguit intuïtief gerealiseerd hebben. 
Wantt alles leek simpeler in de sociale strijd: velen droegen in het vuur van de 
actiee en in de confrontatie van ideeën en temperamenten het geloof uit van 
eenn snelle verandering. Dat was de stemming waarin jongeren opstandige 
pamflettenn uitdeelden. Dat was de sfeer van 'La Lutte Finale'. Voor De Groot 
zall  dat beeld overheerst hebben. Politiek en verandering, politiek en opstan-
digheidd waren bijna synoniemen geworden. Waarom de leiding van de Werk-
liedenpartijj  dat sentiment niet bevestigde - aangenomen dat hij zich die vraag 
steldee - bleef hem vooralsnog verborgen. Dat raadsel klaarde pas op na de 
schokkendee ervaringen in de Eerste Wereldoorlog. 

Dee nog niet volgroeide jongen was vijftien toen de oorlog uitbrak. Antwer-
penn bereidde zich in de zomerse augustusmaand voor op een belegering. On-
heilspellendee berichten bereikten de stad: de forten van Luik waren gevallen, 
Leuvenn was verwoest, platgebrand als vergelding voor een aanval van haar 
burgerss op de Duitse troepen, althans dat meldde het vijandig opperbevel. Op 
hett station zag De Groot de soldaten van het Luikse front terugkomen. Een 
vreselijkee aanblik, herinnerde hij zich.42 Hij was werkloos en ontving een hal-
vee frank per dag. De uitkeringen uit de werklozenkas van de ADB waren op-
geschortt en hij was aangewezen op gemeentesteun.43 Meer dan een aalmoes 
wass het niet, te weinig om van te leven, ook omdat de prijzen snel stegen. 

Onverhoedss verscheen de vijand in de pikdonkere nacht. De eerste zeppe-
linn ronkte boven de stad en stortte zijn bommenlast neer. De beschieting be-
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gonn en duurde drie volle dagen. De Groot bivakkeerde met zijn ouders in de 
kelderr van hun huis. Het waren dagen waarin - zoals hij opmerkte - heel veel 
pannenkoekenn werden gebakken. 

Dee 'Dikke Bertha's' deden hun werk grondig. Van de school in de Grote 
Hondstraatt stonden alleen de muren nog overeind. Terwijl de gebouwen 
brandden,, trok het leger zich terug, westwaarts tot aan de kust. In hun kiel-
zogg vertrokken ook de vluchtelingen. Een eindeloze stoet stortte zich op weg 
naarr Ekeren, naar het noorden, in de hoop een veilig onderkomen te vinden.44 

Ookk De Groot en zijn ouders vertrokken. Ze keerden terug naar Amster-
dam45,, waar ze een woning vonden in de Jan Bernardusstraat aan de rand van 
dee Transvaalbuurt, de nieuwe Amsterdamse jodenwijk. 

Alss diamantbewerker aan de slag komen, was uitgesloten. De werkloos-
heidd was bijna totaal.46 Bovendien liet de ANDB de honderden uitgeweken 
vakgenotenn niet tot de organisatie toe.47 Zo konden ze geen aanspraak maken 
opp de regeling tussen de Belgische en de Nederlandse bond, die bij werk-
loosheidd een uitkering garandeerde.48 Amsterdam was een toevluchtsoord 
waarr niet alleen vrede heerste, maar ook gebrek. 

Dee Groot vond werk als sigarenmakersleerling op de fabriek Keizer aan de 
Achtergracht.499 De branche waarin ook zijn 'ome Sakkie' een inkomen bij el-
kaarr sprokkelde en waarin veel joden werkzaam waren. In de bedompte werk-
ruimtee fabriceerde hij al snel de eerste sigaren waar hij zijn leven lang een 
liefhebberr van bleef. 

Dee Transvaalbuurt was een sociaal-democratisch bolwerk. Er werd veel 
overr politiek gepraat. De Groot kwam er vakgenoten tegen die, zoals hij, de 
oorlogg ontvlucht waren: ADB-bondsraadleden als Simon Voorzanger en de 
veelbesprokenn Abraham Soep. Deze kleine, ongedisciplineerde diamantbe-
werkerr verdiende nu de kost als marktkoopman. 

Overr politiek sprak De Groot vooral met zijn werkbaas. Deze sigarenma-
kerr werd, zoals hij het zelf uitdrukte, "z'n eerste leermeester in de weten-
schapp van het socialisme".50 Sigaren en socialisme, dat waren de ingrediën-
tenn van een verblijf, waar na een jaar weer een einde aan kwam.5' Door ar-
moedee gedreven keerde het gezin in december 1915 naar Antwerpen terug of 
preciezerr naar Borgerhout, de voorstad waar ze hun 'ballingschap' vijftien 
jaarr eerder begonnen. Daar ging in die maand de eerste grote fabriek weer 
draaien.522 Maar de bedrijvigheid stokte en alleen met de voedselpaketten, die 
doorr het Nederlandse consulaat werden verstrekt, wist het gezin de honger te 
bestrijden.. Tot nietsdoen gedwongen, bezocht De Groot 's avonds de Socia-
listischee Volkshoogeschool waar cursussen Engels werden gegeven en hij zijn 
Franss kon bijspijkeren.53 
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Terugg in Antwerpen merkte De Groot dat aan het vertoon van eensgezindheid 
enn vaderlandsliefde uit de eerste hete augustusdagen een einde was gekomen. 
Langzaamm keerde het politieke debat terug. Over de vrede en de Vlaamse 
strijdd voor gelijkberechtiging werd hartstochtelijk gediscussieerd. Het waren 
discussiess waar De Groot gaandeweg in betrokken raakte en waarin hij de 
moeizamee verhouding leerde kennen tussen de linkse arbeidersbeweging en 
hett flamingantisme. 

Dee Groot volgde de lezingen en lessen van de Socialistische Volkshooge-
schooll  in De Werker, het enorme, uitgewoonde socialistenhol in de Diepe-
straat.544 Hij hoorde er in een van de kale bovenzaaltjes Dr. Anton Jacob spre-
kenn over 'Passivisme of Activisme in de Vlaamsche Beweging'. Ook de le-
denn van de Socialistische Jonge Wacht (SJW) waren er te vinden. De Ant-
werpsee afdeling was een van de weinige die ondanks de bezetting bleef 
samenkomen.555 Gangmaker was de bonkige Jef van Extergem.56 Dertien was 
hijj  toen hij lid werd, veertien toen ze hem in 1913 tot secretaris bombardeer-
den.. Deze zelfverzekerde kleermakerszoon had op school voor een spraak-
makendee rel gezorgd. De meeste van zijn klasgenoten droegen een Belgisch 
strikjee in hun knoopsgat en spraken allemaal over 'Notre Roi' en 'Notre Pa-
trie'.577 Van Extergem wilde daar niets van weten. Toen hij in het Frans - dat 
hoordee nu eenmaal zo - een spreekbeurt moest houden, deed hij het op een 
wijze,, zoals gebruikelijk bij de Jonge Wachten. Hij sprak over de barbaars-
heidd van de oorlog, over de vredesgedachte, het socialisme en eindigde met 
dee uitroep 'A bas Ie patriotardisme! Vive 1'Internationalisme! Vive la Répu-
bliquee mondiale!'58 Verbijstering alom, Van Extergem diende onverwijld de 
schooll  te verlaten. 

Dee jongerengroep in Antwerpen was niet groot, misschien een tiental, 
hooguitt twintig raddraaiers die de 'godsvrede' aan hun laars lapten, die op-
kwamenn voor 'spek en bonen', voor 'internationalisme' en voor 'Vlaanderen'; 
eenn groep jongeren die op De Groot een sterke aantrekkingskracht uitoefende. 
Hijj  sloot zich er weldra bij aan. De stap was niet groot geweest. Het verblijf 
inn het neutrale Nederland had De Groot geholpen een genuanceerder stand-
puntt in te nemen ten opzichte van de Entente - en dus tegenover België - dan 
gangbaarr was. Het chauvinisme, dat een verbeten 'jusqu'au boutisme' ver-
wektee en dat de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland eiste, was hem 
vreemd.. Juist tijdens zijn verblijf in Amsterdam was in kringen van de marxis-
tischee Sociaal-Democratische Partij (SDP) Herman Gorters brochure Het im-
perialisme,perialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie druk besproken.59 Was 
hijj  daardoor misschien beschut tegen wat Gorter noemde: "All e gebazel der 
burgerlijkee en sociaal-democratische partijen en bladen, dat men een afweer-
oorlogg voert, dat men wel mee moet doen omdat men aangevallen is..."?60 
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Bovendien:: had De Groot in België wel iets te verdedigen? Eig diep zal 
zijnn gehechtheid aan Belgische bodem niet zijn geweest. Als Nederlander en 
alss jood was de integratie in de Belgische samenleving beperkt geweest. 
Dienstplichtt of deportatie naar Duitsland waren evenmin reden tot marte-
laarschap.. Als Nederlander bleef hij ervan gevrijwaard. 

Dee Groot moet sympathie gevoeld hebben voor de woorden waarmee Van 
Extergemm het sociaal-chauvinisme van de Werkliedenpartij hekelde: "Dat so-
cialistischee voormannen waarin we geloofden en vertrouwden, die ons hiel-
penn maken wat we zijn, zoo opeens 'Belgische' patriotten geworden zijn dat 
kunnenn we niet verklaren."61 Het leidde tot een afwijzing die ook bij de 
Vlaamsee kwestie te beluisteren viel. Ook daar overheerste onverzoenlijkheid, 
inn dit geval een verwerpen van het Belgisch staatsverband, dat "onder welke 
vormm ook steeds een bedreiging zou zijn voor de culturele, economische 
enn politieke ontwikkeling van Vlaanderen".62 De oorlog radicaliseerde de 
Vlaamsgezinden.. In de verdediging van hun rechten kwamen ze bijna vanzelf 
tegenoverr de heersende politiek te staan. Van Waalse en franskiljonse zijde 
werdd hen verweten een Duitse vijfde colonne te vormen. Begrijpelijk dat aan 
dee roerende eensgezindheid en vaderlandsliefde, waaraan ook een deel der 
Vlaamsgezindenn zich in de eerste oorlogsdagen hadden overgegeven, snel 
eenn einde kwam. 

Watt het Vlaams bewustzijn bij De Groot precies opriep, kunnen we moei-
lij kk zeggen. Van journalistieke arbeid was bij hem nog geen sprake. De be-
zettingstijdd bracht de nog thuis wonende zeventienjarige jongen voornamelijk 
inn de anonimiteit door. Het waren zijn Bildungsjahre, zoals de Duitsers zeg-
gen,, jaren die besteed werden aan kijken, aan luisteren, aan meedoen en aan 
zelfstudie.. Zijn aansluiting bij de SJW gaf hem richting, een gevoel iets te 
kunnen,, maar voorlopig nog in de schaduw van anderen. 

Tochh is duidelijk dat De Groot sympathie moet hebben gekoesterd voor de 
Vlaamsee beweging. Op school was hij al in aanraking gekomen met een vrij-
zinnigg Vlaamsbewust milieu. Verschillende van zijn onderwijzers speelden 
eenn rol in het Antwerpse activisme. Datzelfde gold voor klasgenoten en me-
deleerlingen;; Firmin Mortier, Ger Schmook, zelfs Jef van Extergem kende hij 
vann vroeger. Het flamingantisme van de SJW werd in de loop van de oorlog 
alleenn maar sterker. Zonder sympathie voor de Vlaamse beweging is De 
Grootss lidmaatschap onbegrijpelijk. Ook na de oorlog sprong hij regelmatig 
inn de bres voor de Vlaamse zaak. Deze was hem in 1921 tijdens het wor-
dingsprocess van de Belgische communistische partij zelfs een heus fractie-
gevechtt waard. En een opvallend detail: De Groot schreef in die jaren onder 
hett pseudoniem Paul van de Schilde. "Schild en Vriend", het waren de voor 
eenn francofoon schier onuitsprekelijke wachtwoorden waarmee de Vlaamse 
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boerenn aan de vooravond van de Gulden Sporenslag in 1302 de vermomde 
Fransee verkenners trachtten uit te schakelen. Met afgehouwen kop stortten de 
verraderss ter aarde. De volgende dag werden de Franse ridders het sompige 
moerass ingelokt en afgeslacht. Van deze geschiedenis verhaalde Hendrik 
Consciencee in zijn Leeuw van Vlaanderen, het heldenepos dat De Groot al op 
schooll  had gelezen en waaraan hij vermoedelijk het geuzen-pseudoniem ont-
leende. . 

Dee Groot voelde zich door de 'Sturm und Drang' van de SJW aangetrok-
ken.. Ook omdat de groep aan het Vlaamse vraagstuk een socialistische op-
lossingg wilde geven. De taal was hem lief om het volk dat ze sprak.63 In het 
beginn van 1917 leek zo'n oplossing echter verder weg dan ooit. In de Vlaams-
activistischee beweging stond men welwillend tegenover de nieuwe Sovjet-
staat.. Op diep inzicht berustte dat echter niet, veel was er niet over bekend. 
Dee Oktoberrevolutie sprak vooral aan, omdat er met het verdrag van Brest-
Litovskk een einde was gekomen aan de verwoestende oorlog. 

Tott in juni 1918 bleef de SJW hoop vestigen op een verzoeningsvrede tus-
senn de Entente en de Centralen, de vrede zoals hij gewenst werd door Camil-
lee Huysmans en door de socialisten die ijverden voor de Stockholm-bewe-
ging.644 Na de lente van 1918 vervloog die hoop. Van Extergem verklaarde in 
19200 tijdens zijn proces dat in die maanden de patstelling op alle fronten, di-
plomatiekk en militair volledig leek. "Wij voorzagen dat de proletariërs ein-
delijkk genoeg zouden krijgen van het zich onderling uitmoorden, en dat het 
uitbrekenn der wereldrevolutie dan onvermijdelijk was. Als natuurlijk gevolg 
daarvann ware de Wereld-Sovjet uitgeroepen. Nu stelden wij, Socialistische 
Jongee Wachters, ons de vraag: 'Hoe moeten Wallonië en Vlaanderen zich 
aansluitenn bij die Wereld-Sovjet?' -Als België, ofwel elk afzonderlijk als een 
Sovjet-Vlaanderenn en een Sovjet-Wallonië? Wij achtten de laatste oplossing 
dee beste en daarom namen wij een motie aan ten voordeele der 'Republiek 
Vlaanderen.'"65 5 

Dee Jonge Wachters stonden met hun ideaal alleen; zelfs de Antwerpse fe-
deratiee van de Werkliedenpartij, de meest linkse en Vlaamsgezinde, wees de 
eiss als luchtfietserij van de hand. De gevolgen van de tweespalt kwamen na 
dee oorlog tot uiting. De radicale Vlaamsgezinde socialisten braken met de 
Werkliedenpartijj  en vormden de kern van de communistische beweging in 
hett Antwerpse. Paul de Groot zou er een prominente rol in spelen. 

Inn 1918, en de daarop volgende twee, drie jaar blies de wind van de revolu-
tiee met volle kracht over Europa. In Duitsland leek de beslissende fase in de 
opstandd uitgebroken. In Hongarije was de Radenrepubliek een feit. Hortend 
enn stotend kwam ook Frankrijk in beweging. Zelfs in het slaperige Nederland 
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groeidee de beweging, niet zo indrukwekkend als elders, maar toch... nooit 
eerderr zag het land zo veel stakingen en zo veel stakers.66 

Hoop,, verwachting, zo niet de zekerheid dat de revolutie ook België in 
haarr greep kreeg, had De Groot in die dagen bezield. Was hij niet zelf aan-
wezigg geweest bij de eerste zitting van de Duitse Arbeiter- und Soldatenrat in 
dee Vlaamse Schouwburg in Antwerpen?67 De Groot voelde zich opgenomen 
inn de maalstroom, die onweerstaanbaar de kapitalistische wanorde zou weg-
spoelen.. Hij werd communist, een militant met een niet aflatende inzet. Na 
werktijdd bezocht hij woelige vergaderingen, schreef artikelen voor het blad 
DeDe Internationale en vond tussendoor de gelegenheid om met Nederlandse 
communistenn te corresponderen. 

Ookk in de Diamantbewerkersbond timmerde hij aan de weg. Toen hij in de 
lentee van 1920 werkloos was, hielp hij mee de bibliotheek te reorganiseren. 
Meerr dan drieduizend titels stonden daar boven op de zolder van het statige 
pandd aan de Plantin en Moretuslei. Alles in zwart linnen gebonden, opgebor-
genn in hoge kasten met verschuifbare glazen deuren. De Groot maakte er ken-
niss met de wereldliteratuur en richtte er samen met andere jonge werkloze 
diamantbewerkerss de jeugdkring van zijn bond op.68 Gloedvolle debatten 
overr sociale vraagstukken en de Russische revolutie werden afgewisseld met 
voordrachtenn over letterkunde. De Groot was gefascineerd door de wereld die 
zichh voor hem opende. Ging van hem niet het verzoek aan het bondsbestuur 
uitt om wetenschappelijke leergangen te organiseren waar "de arbeider langs 
regelmatigee weg, door regelmatig gesalarieerde leeraars ingewijd kan worden 
inn de voor hem zo geheel nog onbekende wetenschappen en vooral in de voor 
arbeiderss onontbeerlijke wetenschap der maatschappij (sociologie)"?69 

Dee zucht naar kennis en inzicht was in die jaren groot. 'De rede', 'prole-
tarischee opvoeding', 'strijd tegen onwetendheid', het waren sleutelwoorden 
inn de kring waar De Groot zich ophield en die geïnspireerd werd door een 
handvoll  intellectuelen. Verenigd in de Clarté-beweging trachtten ze ook in 
Antwerpenn de geesten rijp te maken voor een nieuwe, betere maatschappij.70 

Maarr als hij niet las of studeerde, was De Groot toch vooral actief in de 
partij,, de Kommunistische Partij-Vlaamse federatie, die in oktober 1919 voor 
hett eerst in Antwerpen van zich liet horen; twee jaar na de revolutie, tamelijk 
laatt voor wie oog had voor de onstuimige ontwikkelingen elders. 

Voorr velen in België had het woord bolsjewiek echter een wrange bij-
smaak.. De vrede van Brest-Litovsk, die voor jongeren als De Groot een te-
kenn van hoop was, werd door de grote meerderheid anders begrepen. Deze 
voeldee zich niet het slachtoffer van de klassenstrijd, maar vooral van het Duit-
see imperialisme en zag dus het vredesverdrag tussen keizer en bolsjewiek als 
eenn schaamteloos verraad. Het vormde een bevestiging van de waarschu-
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wendee woorden over het rode gevaar, die de leiding van de BWP al voor de 
Oktoberrevolutiee had laten horen. De Antwerpse jongeren stonden alleen. 
Zelfss van het bestaan van geestverwanten elders, in Gent bijvoorbeeld, waren 
zee niet op de hoogte.71 Het ging daar om een klein groepje, tachtig leden 
hooguit,, met in hun midden de latere dichter Richard Minne, de vakbonds-
mann Karel Hutse, de schilder en beeldhouwer Jozef Cantré, samen met Frans 
Masereell  later uitgroeiend tot een van de prominente Vlaamse houtsnij kun-
stenaars.. Maar niet alleen kunstenaars en intellectuelen behoorden ertoe, ook 
jongee textielarbeiders en werklieden. Ze waren nauwelijks twintig jaar en be-
drevenn de vredespropaganda.72 De leider van de Gentse socialisten Ed. An-
seele,, de man met 'de ijzeren arm', liet de groep prompt ontbinden. 

Dee Antwerpse en Gentse dissidenten zouden elkaar pas na de wapenstil-
standd ontmoeten en hadden veel gemeenschappelijks. Ze waren het vertrou-
wenn in de sociaal-democratie kwijt geraakt en kwamen door hun optreden 
buitenn de BWP te staan. Beide groepen wantrouwden de wapenstilstand en 
riepenriepen de arbeiders op het heft in eigen hand te nemen. 

Roependenn in de woestijn, naar zou blijken, want de revolutie ging aan 
Belgiëë voorbij. Toen op 11 november 1918 het verre kanongedaver wegstierf, 
wass Antwerpen in rust. Hier en daar liepen Duitse officieren zonder petten en 
epauletten;; op de Meir vertoonden zich af en toe mannen met rode vlaggen 
aann korte stokken. Het voorspel van spannende ontwikkelingen? Dat zeker, 
maarr niet aan de Schelde. Duitse soldaten en matrozen, die in de oude 
schouwburgg op de Kipdorpvest vergaderden, hadden de officieren ontwa-
pendd en van hun tekenen van waardigheid ontdaan. Zoals Roger van Aver-
maete,, clartéist en stichter van het avant-gardistisch tijdschrift Lumière, vast-
stelde:: "Zonder dat dat enige reactie van om 't even wie uitlokte."73 Een paar 
dagenn later reed toegejuicht paardenvolk over de Charlottelei, in feestdos, 
mett volle muziek. Het volk groette zijn koning. 

Eenn gevoel van zegepraal en weerwraak verving bij de bevrijding het ge-
voell  van wrok en martelaarschap uit de oorlog. In die stemming kon een be-
ginnendee communistische beweging niet gedijen. 

EENN PRAKTISCH E COMMUNIS T 

Zwartt van het volk zag het er niet, die zondag 11 januari 1920, op de Koorn-
marktt in Gent. Slechts een handvol kameraden nam om halftien 's ochtends 
plaatss aan de tafeltjes in het benauwde, rokerige lokaal van Den Nieuwen Boer. 
Weinigenn zullen vermoed hebben dat de mannen die binnendruppelden het 
eerstee congres van de Kommunistische Partij-Vlaamse federatie vormden.74 

All  vroeg in de morgen was De Groot uit Antwerpen vertrokken, met de 
stoomtrein,, vanaf de Middenstatie. Het gezelschap waarin hij reisde, kende 
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elkaarr uit de oorlog, jongeren uit de SJW die na november 1918 niet terug 
kondenn naar de BWP, maar ook beproefde socialisten als August Debrouwe-
re,, de oud landelijk secretaris van het verbond der Bouwwerkers.75 Verder de 
flamingantt Firmin Mortier, net terug uit Berlijn waar hij bij Paul van Ostayen 
vertoefde,, de geheelonthouder Jef de Combe, en de clartéist Leo Frenssen, de 
eenn goudzetter en de ander smid, baardige idealisten, die in de oorlogsjaren 
eenn tijd in het buitenland verbleven. De Combe, een man "zonder roer of 
stuur",, die in korte tijd van heilssoldaat 'reinlevenman' werd en van 'reinle-
venman'' communist, was zelfs bestuurder geweest van de SDP in Gouda.76 

Dee Antwerpse communisten vormden een bont allegaartje. Dat vond ook het 
uitvoerendd comité (het EKKI 77) van de Derde Internationale dat weinig posi-
tiefss zag in het verzamelde groepje.78 Flaminganten, clartéisten, anarchisten, 
bewonderaarss van Frederik van Eeden, ze waren er allemaal, op die zondag 
inn de winter van 1920. Naast de makkers uit Gent, Leuven en Antwerpen, ook 
kameradenn uit Brussel, Mechelen en Dendermonde. 

Driee maanden eerder waren de communisten met de uitgave van De Inter-
nationalenationale begonnen. Het blad verscheen nu iedere week. Dat lukte in het be-
ginn niet. Het werd ook leerzamer, vooral door bijdragen van Nederlandse 
communisten.. Van Gooi, die in de oorlog met Gent in contact stond, had zijn 
medewerkingg toegezegd,79 evenals de Rotterdammer Jacques Engels. Deze 
schreeff  over het imperialisme en de dictatuur, hetgeen de veelal onervaren 
kersversee communisten gretig bestudeerden.80 Ze hadden hem zelfs gevraagd 
redacteurredacteur te worden.81 Glad onmogelijk natuurlijk om vanuit Rotterdam een 
Antwerpss blad te redigeren. Dat had hij hun ook verteld. Maar graag ging hij 
inn op het verzoek om te komen spreken. Als Jelle Boersma kondigden ze hem 
aan.. Die naam had hij speciaal voor de gelegenheid aangenomen. Jacques 
Engelss was er die ochtend niet, Henriette Roland Holst evenmin. Ook zij 
sprakk wel eens voor de Antwerpenaren.82 Voor De Groot een teleurstelling, 
wantt hij respecteerde hen en onderhield met beiden contact. 

Directt na de opening van de vergadering kreeg hij het woord: "Met diepen 
eerbiedd herdacht hij de heldhaftige kameraden Karl Liebknecht en Rosa 
Luxemburg,, die precies een jaar geleden vermoord waren."83 De Groot was 
niett de enige, die op verzoek van de voorzitter het woord voerde. Ook Jan 
Postmaa kreeg het woord. Deze zesentwintigjarige chemigraaf uit Amsterdam, 
mett wie De Groot in de Nederlandse communistische beweging nog veel te 
makenn zou krijgen, begroette namens de Landelijke Federatie van Sociaal-
Anarchistenn het congres en roemde de Belgische kameraden om hun anti-
parlementarisme. . 

Hett internationale tintje kon niet verhelen dat wat bij eenzat een onbedui-
dendd groepje was zonder noemenswaardige invloed. Het moeilijk aanvaard-
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baree en slecht begrepen isolement gaf hen iets sectarisch. Ze hoorden en za-
genn meer dan er was. Over de Werkliedenpartij schreef De Groot in De In-
ternationale:ternationale: "De reactionairen juichen en jubelen, maar in hunne zang der 
overwinningg horen we reeds het doodsgehuil van hunnen val! De verlossen-
dee revolutie wordt eene werkelijkheid. De strijd is ontketend, iedereen weet 
het."844 Begrijpelijk dat hij het hosanna van de regerende sociaal-democraten 
knarsetandendd aanhoorde: "Trap ze weg of laat ze staan, de bedriegers die u 
dagg aan dag meer verraden," donderde hij.85 Geloven dat de arbeiders daar-
toee bereid waren, ja zelfs klaarstonden om het juk van de uitbuiting af te wer-
pen,, bleek een wensdroom. Daaruit ontwaken was niet eenvoudig. 

Hett verlangen naar revolutie beheerste alles. Wat in Rusland geschiedde, 
riepp bij De Groot hartstochten op met een bijna mystieke inhoud. In De In-
ternationaleternationale schreef hij: "O! ironie! Aan de dorre, verlaten kaai van het Si-
beriadokk ligt de 'Csar', het schip dat straks een gedeelte der Russische krijgs-
gevangenenn zal huiswaarts voeren. Tsaar en Siberië! Wat herinneringen wek-
kenn deze woorden op! Voorbij is die tijd, voor altijd voorbij! Het schip heeft 
eenn lading kommunistisch zaad in de schoot. Ze gaan den tocht ondernemen 
naarr het beloofde land, naar het land waar zij de zes lange jaren van bittere 
ellendee van gedroomd hebben, naar het land waar zij van arme slaven, die zij 
nuu zijn, tot vrije menschen zullen herboren worden, naar Sovjet-Rusland. Ga 
dan,, broeders, onze hoop is in u en de uwen, onze gedachten en onze wen-
schenn zijn met u! Niet vergeefs was uw leed, niet vergeefs zal uwen strijd, on-
zenn strijd ook zijn. De oogst van het kommunisme is rijp. Ook hier zal zij 
eenss geplukt worden!..."86 Het waren meeslepende woorden, waarmee De 
Groott de weg wees. 

Wass zijn verbondenheid met Sovjet-Rusland vooral een gevoelskwestie, 
bijkanss een profane lezing van de mythe Israels, het sloot dwingende politie-
kee conclusies niet uit. De Groot was ervan overtuigd dat de Oktoberrevolutie 
eenn meer algemene beweging veroorzaakte en dat de patronen en de schema's 
navolgingg verdienden. Vandaar de huiver om zich in te laten met de refor-
mistischee vakbeweging, "waar de leiders een goed en vet betaald baantje ma-
ken".. Daarom ook de aversie tegen het parlementarisme, het "burgerlijke 
parlementairee knoei werk", dat, hopeloos achterhaald, de klassenstrijd in zijn 
ontplooiingg belemmerde. 

Niett alleen de Vlaamse communisten dachten er zo over. In Brussel hield 
eenn groep jongeren lokaal boven een herberg aan de overkant van het Rode 
Volkshuis:: sjw-ers die een eigen tijdschriftje uitgaven, Socialisme, en en-
thousiastee verdedigers waren van de Oktoberrevolutie. Hun temperamentvol-
lee woordvoerder War van Overstraeten, een zevenentwintig] arige kantoor-
klerkk en afkomstig uit de straatarme Kempen,87 had verbindingen met bui-
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tenlandsee communisten, onder andere met Abraham Soep, die vanaf 1918 
weerr in België te vinden was.88 In Brussel stond hij korte tijd bekend als de 
enigee communist. Via Soep kwamen de sjw'ers in contact met de ideeën van 
Hermann Gorter,89 wiens brochure De Wereldrevolutie in Brussel in het Frans 
wass vertaald.90 Ook Gorter wees het werken in de massavakbeweging en de 
parlementairee arbeid van de hand. Bovendien behoorde volgens hem de lei-
dingg van de revolutie in handen te liggen van een zuivere kern, die "moet 
voorgaan,, de juiste leuzen uitgeven, en op het juiste oogenblik de revolutio-
nairee daden doen".91 Het was een partijopvatting die War van Overstraeten 
volledigg onderschreef.92 Wat niet loepzuiver leek, was bij voorbaat verdacht. 
Datt ondervond op den duur ook Paul de Groot en de groep rond De Interna-
tionale,tionale, die met de ideeën van Soep en Van Overstraeten in de vakbeweging 
enn in de Vlaamse strijd steeds moeilijker uit de voeten konden. 

Soepp en Van Overstraeten gruwden van de 'kleinburgerlijke' Vlaamse be-
weging,, waarvoor De Groot juist sympathie koesterde.93 "De revolutionaire 
tendensenn hebben er de overhand" en "Het is voor de kommunistische be-
wegingg een niet te versmaden factor in haar strijd tegen het Belgisch impe-
rialisme",, schreef hij in De Internationale.9*  De Groot wees erop dat "een 
onverschilligg voorbijlopen het gevaar in zich draagt de KP als een onvrucht-
barebare sekte te laten vegeteeren".95 

Aann Van Overstraeten en Soep waren deze waarschuwingen niet besteed. 
Datt de Vlaamse gevoeligheid alles dreigde te overstemmen, was een ontwik-
kelingg die niet alleen Soep en Van Overstraeten maar ook de Nederlandse 
communistenn alarmeerde. Dat laatste maken we tenminste op uit een brief 
vann De Groot aan DJ. Struik waarin hij schreef, dat "één onzer leden door 
traditiee en gedeeltelijk ook door misvatting in die Vlaamsche strijd meer zag 
dann er in was en ik zelf ook langen tijd getwijfeld en geaarzeld [heb] in de 
houdingg die door ons tegenover de Vlaamsche beweging moest worden aan-
genomen".966 Een soepele De Groot verzekerde Struik dat die fouten inmid-
delss hersteld waren. 

Dee latere wiskundige Dirk Jan Struik bemoeide zich intensief met België. 
Vann Wijnkoop, een der oprichters van de CPH, kreeg hij opdracht mee te hel-
penn er een communistische partij te stichten.97 Struik liet zich aanvankelijk 
doorr Soep beïnvloeden en was tamelijk pessimistisch: "België is, om allerlei 
redenen,, een broeinest van karakterloze intellektueelen. Bij het moreele de-
baclee van het sociaal-patriottisme kroelt dat allemaal naar de Derde Interna-
tionalee toe. Voorlopig is het parool wantrouw al het Vlaamsche en wantrouw 
all  het Waalsche, dat niet van Van Overstraeten komt."98 

Vann Overstraeten moet zich erkend hebben gevoeld als de chef en de theo-
reticuss van het nog jonge Belgische communisme. In februari 1920 bezocht 

35 5 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

hijj  de geruchtmakende internationale conferentie van het 'Sub-Bureau' van 
dee Communistische Internationale te Amsterdam" en in juli 1920 vroeg het 
uitvoerendd comité (EKKI) hem om de Vlaamse en Waalse groepen tot één 
partijj  samen te smelten.'00 Een maand later berichtte hij Moskou reeds dat de 
eenwordingg niet lang op zich zou laten wachten, "si toutefois Ie Parti Com-
munistee de Flandre poursuit son épuration".101 Een zuivering die zoals bleek 
nogg heel wat voeten in de aarde zou hebben. 

Struikk moet rond die tijd zijn mening over Van Overstraeten herzien heb-
ben.. In ieder geval schreef hij op 19 augustus 1920 aan het uitvoerend comité 
vann de Jeugd Internationale: "Die Brüsselsche Gruppe [Van Overstraeten 
c.s.]]  sind liebe und überzeugte Genossen, allein sie haben keinen Kontakt mit 
denn Arbeitern. Die Leute gehen ganz in die schone Theorie auf, machen ei-
nenn Cultus fxir Sovjet-Russland, wissen genau die Differenzen von Gorter 
undd Wijnkoop in Holland, allein um die Differenzen in der Belgischen Be-
wegungg bekümmern sie sich gar nicht."tw 

Deelss laat deze verandering zich verklaren uit de afwijzing van het 'gau-
chisme'' door Lenin in zijn rond deze tijd verschenen brochure De linkse stro-
ming,ming, een kinderziekte van het communisme, waarin de standpunten van Pan-
nekoekk en Gorter scherp bekritiseerd werden; deels ook door een verbetering 
vann Struiks contact met Antwerpen, waardoor zijn wantrouwen verdween en 
hijj  ten slotte van "eine gute und tüchtige Gruppe kommunistischen Arbei-
tern""  kon spreken. 

Hett bekvechten met de Brusselaars nam zienderogen toe. De Groot erger-
dee zich mateloos aan Abraham Soep, die terug in Antwerpen weer actief werd 
inn de ADB. Zonder voorbehoud propageerde Soep de oprichting van wer-
kersradenn en riep buiten de bond vergaderingen bijeen om de oppositie te or-
ganiserenn tegen 'die ploertige leiders', die samenwerken met de juweliers om 
dee lonen laag te houden.103 De toch al zwakke positie van de communisten 
kwamm danig in het gedrang. Op een royement uit de ADB zat De Groot niet 
tee wachten, zijn werk als bestuurslid van de jeugdkring werd juist zo gewaar-
deerd.. Dat liet hij zich niet zo maar afnemen door "die schreeuwende war-
kop""  met "zijn ge-importeerde Gorter-Pannekoek-frazen" en "ultra-revolu-
tionairee woordkramerij".'04 

Beginn 1920 kwam het tot een breuk met Soep, die - zo werd aan Wijnkoop 
berichtt - "door zijn onverdragelijke karakter eenieder tegen zich opzette".105 

Rondd De Groot schaarde zich een groep mensen, die in de ogen van de Brus-
selaarss de zo noodzakelijke communistische zuiverheid miste. Daarop moet 
Vann Overstraeten hebben gedoeld, toen hij in zijn bericht aan Moskou aan-
houdendee zuiveringen onvermijdelijk noemde. De meningsverschillen leken 
onoverbrugbaar. . 
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Dee gebeurtenissen op het tweede congres van de Communistische Interna-
tionalee kwamen voor De Groot als geroepen. De ideeën van Gorter en Pan-
nekoekk waren veroordeeld en de Nederlandse communisten sloten zich daar-
bijj  aan.106 Gevolgen voor het prestige van Van Overstraeten in Nederland 
kondenn op den duur niet uitblijven. De standpuntwijziging van Dirk Struik 
weess daar al op. In het blad van de Vlaamse Federatie schreef De Groot: 
"Reedss draagt het werk door het Tweede Kongres der Kommunistische In-
ternationalee geleverd, rijpe vruchten. Door gansch de wereld werken de fa-
meuzee 21 toelatingsvoorwaarden als het scherpe vocht dat de elementen, die 
niett bij elkander behooren scheidt en het vuil oplost."107 Het zijn woorden 
mett een bijtende ondertoon en De Groots gedachte moet uitgegaan zijn naar 
dee groep rond Van Overstraeten. Hij minachtte die onverbeterlijke ultralink-
sen,, Abraham Soep en zijn aanhang met hun anti-Vlaamse ideeën. 

Dee antipathie was wederzijds. Sommigen vonden dat De Groots artikelen 
hett betamelijke ver overschreden; dat de venijnige persoonlijke aanvallen op 
dee sociaal-democratische leiders bij veel arbeiders weerzin opriepen. En nog 
ernstiger:: "Dat ons blad niet opgesteld is voor de massa." "Dat het verkeerd 
iss altijd over de Russische revolutie te schrijven. Als ge strijd om de Revolu-
tiee in uw eigen land te lanceeren, leert de arbeider dan niet als apen anderen 
nadoenn maar kweekt opstand bij de mistevredenen."108 De Groot keek te veel 
naarr Moskou en te weinig naar België, aldus zijn critici.109 

Inn oktober 1920 kwam in Brussel het congres bijeen waar de Vlaamse en 
dee Brusselse federaties zouden moeten samen smelten. Ook de aansluiting bij 
Dee Internationale stond op de agenda. Pas drie weken daarvoor had De Groot 
dee congresdatum vernomen en nog weer later kreeg hij de beschikking over 
dee resoluties.110 Voor zo'n discussie voelden De Groot en zijn medestanders 
weinig.. Aan Van Overstraeten werd bericht dat men alleen als toehoorder op 
hett congres aanwezig wilde zijn. 

Dee door Soep geïnspireerde jeugdgroep van Antwerpen, onderdeel van de 
Vlaamsee federatie, was furieus. Het waren jongeren die, zoals De Groot het 
uitdrukte,, "nog niet gansch van vele vrijheidsopvattingen ontbolsterd" wa-
ren.. Wanneer Abraham Soep op hun bijeenkomsten sprak, hingen ze aan zijn 
lippen.'''' Eigenlijk stonden ze al met één been buiten de organisatie. Het was 
maarr goed dat ze hun eigen partijlokaal hadden, 't Pannenhuis op het be-
deesdee Conscienceplein. In het lokaal De Vierhoek in de Dambruggestraat, 
waarr de communisten ergens op de tweede verdieping hun vergaderingen 
hielden,, zou met zoveel vijandschap de ruimte veel te klein zijn geweest. 

Meerr dan veertig deelnemers waren dat weekend van eind oktober in Brus-
sell  present, het merendeel afgevaardigden en een aantal bezoekers, zoals De 
Groot."22 Ook Bram Soep was er. Als kemphanen stonden ze tegenover elkaar. 
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Aann het begin van de discussie legde de Antwerpse jeugd een "memorandum 
oftee akte van beschuldiging voor tegen de gansche Vlaamse federatie"."3 Ze 
verwetenn het bestuur geen "bewuste" communisten te zijn en meenden dat de 
partijj  maar beter opgedoekt kon worden."4 Dit ging het congres-bureel te 
ver;; die discussie behoorden de Vlaamse communisten maar zelf- in een ei-
genn conferentie - te voeren. Hier was die buiten de orde."5 Voor Soep was de 
kouss daarmee allerminst af. Op een later tijdstip probeerde hij opnieuw het 
memorandumm besproken te krijgen. We laten De Groot aan het woord: 
".... toen ik later bij de behandeling van de these over de vakbeweging de heer 
A.B.. Soep, die op dit kongres het hooge woord voerde, betrapte terwijl hij 
mett veel brio bezig was De Internationale van Moskou te omhelzen, die hij 
inn een debat met mij veertien dagen vroeger, zwerende bij H. Gorter en Franz 
Pfemfert,, had vervloekt, toen werd door genoemde Soep het voorleggen van 
hett memorandum geeischt."' '6 

Wee beschikken niet over een getuigenis van Soep maar dat er wederom tu-
multt ontstond valt te raden. War van Overstraeten moest tussenbeide komen 
omm de gemoederen te bedaren. Zijn tussenkomst was begrijpelijk. Van Over-
straetenn wist dat in Nederland een scheiding der geesten niet toegejuicht 
werd.. Bovendien had de twist tussen Soep en De Groot wel erg persoonlijke 
trekjess aangenomen. Het was een schelden over en weer. Dat in deze chaoti-
schee ambiance toch tot het stichten van de Parti Communiste Beige (PCB) 
werdd overgegaan, officieel erkend door de Derde Internationale, mag een ver-
dienstee heten."7 Van Vlaamse zijde sloot, zoals te verwachten, alleen de Ant-
werpsee jeugdgroep zich aan. De Groot bleef erbuiten. 

Dee Groot was uiteraard teleurgesteld. De jongeren eisten zijn vervanging 
doorr Soep. Nederland werd druk geraadpleegd."8 Frans Morriëns, de leider 
vann de Jeugdgroep, kreeg van de Amsterdamse partijbestuurder Leo van La-
kerveldd te horen: "dat julli e niet wilt samenwerken met de communisten in 
Antwerpenn is een geweldige fout. Ook al zitten daarbij Flaminganten, ook al 
zijnn daar onzuivere elementen, julli e hebben de plicht je niet af te zonde-
ren.""99 De Nederlandse partij stuurde kennelijk aan op het behoud van de 
eenheid. . 

Dee Groot zal zich er niet gemakkelijk bij gevoeld hebben. Hij meende in 
zijnn recht te staan en te steunen op wat de meerderheid in De Internationale 
vond.. Dat gold voor zijn ideeën over verkiezingen, het werken in de vakbe-
wegingg en - hij was ervan overtuigd - ook inzake de Vlaamse kwestie. Deel-
dee Willem van Ravesteyn, een van de coryfeeën van het Nederlandse com-
munisme,, niet zijn positieve beoordeling van de Vlaamse beweging?120 

Dee Groot wist zijn Antwerpse partijgenoten niet te overtuigen. De afwij-
zingg kwam van Oscar van den Sompel, die sprekend namens "de Vlaamse 
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communisten""  geen enkele ruimte liet voor een compromis. Volgens deze 
drieëntwintigjarigee Gentse textielarbeider werd Vlaanderen helemaal niet on-
derdruktt en leidde steun aan de Vlaamse beweging alleen maar tot verster-
kingg van het Entente-imperialisme. Hij kwam tot de slotsom dat "van de 
Communistischee Partij in België niets anders vereischt [kan] worden, instede 
vann een verradikaliseering der Vlaamsche eisenen, een sterke bekamping der 
ganschee Vl.[aamse] beweging om haar reactionair optreden en karakter - al-
hoewell  schijn revolutionair - en om haar compromiteering [van] een deel van 
hett proletariaat".'21 Een breuk werd meer en meer zichtbaar.122 Voor Van 
Overstraetenn het moment om een einde te maken aan het slepende en weinig 
verheffendee schouwspel. Begin mei nam hij het besluit om de Vlaamse com-
munisten,, zoals een woedende en teleurgestelde De Groot het uitdrukte, "on-
derr leiding te stellen van het heerschap waarmee wij in konflikt waren", 
Abrahamm Soep. 

Dee Groot weigerde zich te onderwerpen. Bitter stelde hij vast: "Wij ston-
denn hier voor een geval dier leelijke ziekte [...] die in goed Vlaamsch ge-
noemdd wordt 'Vriendjespolitiek'. Wanneer persoonlijke sympathie of antipa-
thiee de hoofdrol spelen dan is er geen plaats voor ernstige diskussie. [...] Zie 
daarr dus De Internationale buiten de PCB. [...] Wij kunnen niet zeggen dat 
wijj  deze toestand niet betreuren. Maar we kunnen niet anders. Wij hadden 
gaarnee met de Waalsche en andere Vlaamsche kommunisten gedaan. Wij 
weigerenn het echter beslist met het kliekske onbetrouwbare hansworsten te 
Antwerpenn te doen. [...] Wie het kommunisme liefheeft volge ons."123 En dat 
warenn er niet veel. Een vijftiental, hooguit.124 Welk een treurig vooruitzicht 
voorr de makkers die hun blad voortaan de martiale ondertitel gaven Strijd-
orgaanorgaan voor de Derde Internationale. 

Dee breuk betekende voor De Groot, hoe paradoxaal ook, tegelijk een ver-
zoening.. Hij was een uitgesproken practicus, die allereerst werkte vanuit zijn 
empirischee ervaring. Boven alles stond dat een organisatie moest kunnen 
werkenn met behoorlijke aantallen arbeiders en dat er actie werd gevoerd met 
snellee en tastbare resultaten. De PCB met haar nadruk op geslotenheid, op 
zuiverheidd en wantrouwen, zo niet dédain voor kleine hervormingen, belem-
merdee dat. Daarom wekt het ook geen verbazing dat hij de ontwikkeling van 
eenn linkse stroming in de grote sociaal-democratische Werkliedenpartij rond-
omm Joseph Jacquemotte125 hartstochtelijk toejuichte. De Groot herkende er 
eenn alternatiefin voor de pijnlijke machteloosheid waarin de PCB gevangen 
bleef. . 

Toenn Jacquemotte met zijn Amis de 1'Exploité in mei 1921 de Werklie-
denpartijj  de rug toekeerden stelde De Groot onomwonden vast dat "thans de 
voorwaardenn aanwezig zijn tot het leggen der eerste grondslagen eener KP in 
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België,, die werkelijk eenigen invloed op de arbeidersmassa kan krijgen."126 

Hett ging dan ook om honderden mensen.'27 Geen massapartij, verre van dat, 
maarr een reuzenaantal vergeleken bij de groupuscule van Van Overstraeten. 
Zoo zag De Groot dat tenminste. 

Vann Overstraeten moest niets van "die opportunisten", die "kloofdem-
pers""  tussen het revolutionaire proletariaat en de "verburgerlijkte sociaal-pa-
triotischee leiders" weten.128 Ook Struik had aanvankelijk weinig oog voor de 
dynamiekk van de oppositie. "Deze lieden zijn eenvoudig geen communisten; 
zee weten niet eens wat communisme is,"129 sprak hij geringschattend. Dat in 
oktoberr 1920 al meer dan 30 procent van de leden onder invloed van de 
'Amis'' gekant bleek tegen verdere regeringsdeelname, vonden Struik en Van 
Overstraetenn kennelijk niet belangrijk.'30 Dat begrepen sociaal-democrati-
schee leiders als Vandervelde, De Brouckère en Huysmans dan toch beter. In 
decemberr maakten ze aan het functioneren van de Amis de L'Exploité een 
einde.. Vij f maanden later verliet Jacquemotte de BWP en stichtte met enkele 
honderdenn medestanders de Parti Communiste de Belgique. 

Nogg geen maand na de stichting van deze nieuwe communistische partij 
sloott De Groot zich er bij aan.'3' Samen met L.C. Janssens, die deel uit-
maaktee van de nationale leiding, droeg hij voortaan de verantwoordelijkheid 
voorr De Internationale.'32 Een drukke tijd voor De Groot, ook omdat zijn 
werkk in de ADB steeds meer aandacht vroeg. Met zijn vrienden Hubert Aerts 
enn Alphons Ghys voerde hij oppositie tegen het beleid van het bondsbe-
stuur.'333 En tot dat oppositie voeren rekende hij ook de verdediging van zijn 
nieuwee partij. De Groot voelde zich er thuis omdat er geen wantrouwen heer-
stee tegenover het werken in de vakbeweging en men openstond voor zo veel 
mogelijkk arbeiders, ook al waren de denkbeelden niet altijd zuiver op de 
graat.. "Strijdend leeren, leerend strijden", dat was zijn devies. 

Jacquemottee wist zich gesteund door De Communistische Internationale, 
diee juist in die dagen haar derde congres in Moskou hield, dat hij als waarne-
merr bijwoonde. De officiële gedelegeerde was uiteraard Van Overstraeten en 
menn mag aannemen dat de onderlinge verhoudingen niet al te vriendschappe-
lij kk waren. Daarvoor hadden de woedende aanvallen van Van Overstraten op 
hett "contra-revolutionaire centrisme" van Jacquemotte te lang geduurd.'34 

OpOp 13 juli kwamen de rivalen met de Executieve bijeen.'35 Namens de 
Communistischee Partij Holland (CPH) nam Jan Ceton deel aan de discussie. 
Jacquemottee herinnerde Zinovjev aan het rapport, waarin de voormalige 
'Amis'' aansluiting vroegen bij de Internationale.'36 "Cette demande d'affi-
liationn pose la question: pourquoi 1'aile gauche du P.O.B, réalisant la scission 
d'avecc Ie P.O.B, n'a-t-elle pas adhéré purement et simplement au Parti com-
munistee beige (section beige de 1'Internationale communiste)? 
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Nouss sommes d'avis qu'il n'existait pas, en réalité, en Belgique, de Parti 
Communiste.Communiste. Il y a des groupes communistes, quatre ou cinq, dont 1'un est 
aflfïliéé a 1' Internationale Communiste, mais certain des principes de ce grou-
pee et certaines de ses actions, nous semblent en opposition formelle et en 
contradictionn grave avec les theses de L'Internationale Communiste."137 

Jacquemottee ondersteunde zijn bewering met te wijzen op het antiparle-
mentarismee en het gesloten "voorhoede"-karakter van de groep rond Van 
Overstraeten.. Maar desondanks verzekerde hij Zinovjev een fusie niet in de 
wegg te staan. Van Overstraeten liet zich in dezelfde geest uit.138 De bijeen-
komstt eindigde met het besluit dat de partijen binnen twee maanden tot fusie 
zoudenn overgaan. 

Wilhelmm Koenen, die namens de Comintern het proces begeleidde, no-
teerdee dat de samensmelting zich meer uit "discipline dan uit overtuiging" 
voltrok.'39 9 

Opp 3 en 4 september vond het fusiecongres plaats. I4° In zaal Van Brée, rue 
Ropsy-Chaudronn te Brussel. Toen Janssens uit Antwerpen om halfvier 's mid-
dagss het congres opende, waren er zeventig afgevaardigden aanwezig. Van 
Overstraetenn sprak op een manier die men van hem gewend was: kleurrijk en 
voll  overtuiging. Weinig waar De Groot zich niet in kon vinden. Maar dat wei-
nigee was voldoende om het woord te vragen. Van Overstraeten had volgens 
hemm geen rekening gehouden met 'het Vlaamse feit', om te beginnen met de 
federatievee staat en verder met het socialistisch Vlaanderen in het kader van 
hett socialistisch België. Alleen het perspectief van een socialistisch België 
wass onvoldoende. Het ging, aldus De Groot, om de zelfstandigheid van 
Vlaanderenn als voorwaarde voor de oplossing van de Vlaamse kwestie. Niet 
hett eenvoudig in tweeën delen van de Belgische bourgeoisstaat, maar de ver-
nietigingg ervan en het scheppen van een federatieve arbeidersstaat waarin 
elkee nationaliteit tot haar volle ontplooiing kon komen naar het voorbeeld van 
dee Al-Russische federatieve Sovjet-republiek.'4' Die aandacht voor de bevrij-
dingg van de Vlaamse natie, voor "Vlaamsen Vlaanderen aan de arbeiders" 
hadd De Groot gemist in de rede van Van Overstraeten.'42 

Dee Groots opmerkingen brachten het congres, waarin de Walen de meer-
derheidd vormden, danig in opschudding.'43 Noch Van Overstraeten noch Jac-
quemottee hadden zich met de kwestie beziggehouden en in het congres zelf 
leefdenn hier en daar verwarde zo niet anti-Vlaamse gevoelens. Een afgevaar-
digdee uit Schaarbeek meende zelfs dat men de "Fransche taal in het Vlaam-
schee land ingang [moet] doen vinden, - want de Fransche taal is een bevrij-
dendee taal bij uitnemendheid".'44 Dat een fusie nog geen innige samenwer-
kingg beloofde, was wel duidelijk. Men was bang voor de toekomst van de 
nieuwee partij, die voor de één een onvermijdelijk wegzakken in het sompige 
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moerass van de massa betekende en voor de ander het opgesloten raken in een 
kleinn gesloten "kapelleke". Het congres kon die angst niet wegnemen. 

I NN BALLINGSCHA P 

Numeriekk stelde de nieuwe partij weinig voor. Met tien tot vijftien leden in 
eenn stad als Antwerpen en een vijfhonderdtal in de rest van het land was het 
'eerstee bataljon' communisten niet meer dan een randverschijnsel.'45 Maar 
well  een dat de eigenschap bezat de geesten in het land bezig te houden. Dat 
ondervondd Abraham Soep, die daags na het congres met zijn vrouw door de 
Belgischee regering het land werd uitgewezen. In een bomvol 'Eldorado' nam 
hijj  afscheid van zijn kameraden.'46 Zijn rede was zelfbewust en vol vuur; 
nuchterheidd verpakt in woede en ontroering, niemand kon dat beter dan Soep. 
Toenn hij uitgesproken was, vlogen hoeden en petten door de lucht. 'Hoera's' 
enn 'Bravo's' vulden de zaal. 

Voorr De Groot kwam het vertrek van Soep niet ongelegen. Hun twist over-
schaduwdee alles en dat was fnuikend voor de kleine afdeling, die toch al ver-
lamdd werd door "les querelles mesquines personelles".'47 Ook in de dia-
mantbewerkersbondd kon nu tenminste gewerkt worden. De Groot liet geen 
gelegenheidd onbenut om het woord te voeren. Een gevat en speels debater 
wass hij allerminst, wel ter zake en als het moest ook overtuigend. In novem-
berr 1921 werd hij met drie van zijn medestanders in de bondsraad gekozen, 
eenn persoonlijk succes voor De Groot.'48 Opmerkelijk dat de communistische 
RoodeRoode Vaan aan de zege geen aandacht schonk. Een feit dat wellicht toege-
schrevenn kan worden aan de tegenstellingen die in de jonge partij voortleef-
den. . 

Naastt zijn werk in de vakbeweging, schreef De Groot voor de krant. Het 
gewonee verslaggeverswerk schuwde hij niet. Aanwezig bij een filmvoorstel-
lingg over Rusland noteerde hij: "De mooie zichten uit Moskou werden alge-
meenn bewonderd en de verschijning van Trotsky en het Roode Leger op het 
doekk werden stormachtig toegejuicht en met het zingen van de Internationa-
lee begroet..." Wel bleek onze verslaggever zich gestoord te hebben aan het 
rumoerr en hij verzocht de lezers om "bij eene volgende vertooning kleine 
kinderen,, honden en andere geruchtmakende voorwerpen thuis te laten".'49 

Voorr De Groot waren de lessen nu eenmaal belangrijker dan het vermaak. 
Daaromm weigerden De Groot en zijn companen ook een uitnodiging om met 
hunn dames naar een 'soiree van vooraanstaanden' te komen ter gelegenheid 
vann de feestelijke opening van het nieuwe bondsgebouw. "De grootschheid 
vann deze 'gebeurtenis' zinkt geheel in het niet bij de elkaar opvolgende ne-
derlagenn die de Antwerpsche arbeiders geleden hebben," aldus De Roode 
VaanVaan in een artikel waarin we de signatuur van De Groot herkennen.'50 
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Dee communisten werden stevig aangepakt: ze zouden de syndicaten kapot 
maken,, "noyauteren" en verklikken. De voorzitter herinnerde in dit verband 
"aann Roode Vanen en andere soortgelijke bladen die onder het Czaren-regiem 
inn Rusland verschenen, uitgegeven of betaald door den Geheimen Politie-
dienst,, om de arbeidersbeweging des te zekerder te kunnen treffen".'5' Voor 
"mouchards""  was geen plaats. In de ADB, maar ook elders in de vakbeweging 
werdenn communisten steeds vaker uit verantwoordelijke functies geweerd. 

Inn hun streven om de nog bescheiden invloed uit te breiden stuitte de Kom-
munistischee Partij van België (KPB), zoals de partij na de fusie werd gedoopt, 
niett alleen op de leiding van de vakbeweging, maar ook op de Justitie. In 
Brussell  en Antwerpen kregen de partijkantoortjes begin 1923 regelmatig be-
zoekk van gerechtsdienaren. Bij Lode Polk, de jonge secretaris van de Ant-
werpsee afdeling, werd zelfs tot tweemaal toe huiszoeking gedaan.'52 

Dee justitiële activiteit stond niet los van de communistische agitatie tegen 
dee bezetting van het Roergebied door het Belgische en Franse leger in janu-
arii  1923. De regeringsgezinde pers beschuldigde in een fanatieke campagne 
dee communisten ervan een "judasrol" te spelen. Een hetze, die opgevoerd 
werdd toen in de loop van februari 1923 50.000 mijnwerkers in de Borinage 
hett werk neerlegden uit protest tegen de scherpe stijging van de kosten van 
levensonderhoud.'533 In een sfeer van toenemende sociale spanning en opge-
zweeptt patriottisme ontdekte justitie plotseling een communistisch complot 
tegenn de veiligheid van de staat. In Brussel, Antwerpen, Luik, Charleroi en 
Gentt werden op donderdag 8 maart 1923 vierenvijftig communistische 'kop-
stukken'' aangehouden en opgebracht naar Brussel. 

Inn Antwerpen meldde justitie zich in alle vroegte. Tussen zes en halfzeven 
werdd De Groot van zijn bed gelicht. Na huiszoeking en inbeslagname van 
verschillendee boeken, brochures en "zg. zeer belangrijke brieven en manu-
scripten""  bracht ze hem over naar het gerechtshof, nam vingerafdrukken en 
sloott hem op in de cel. Tegen de middag werden hij en vier andere arrestan-
tenn geboeid in het "dievenkarreke" naar het station gereden en ging het per 
treinn naar Brussel.'54 Daar aangekomen zagen ze - met drieën in het cachot -
doorr de raampjes van de celdeuren vele bekenden. Jacquemotte was gevat en 
natuurlijkk War van Overstraeten, maar ook Van den Sompel uit Gent, Julien 
Lahaut,, de aanvoerder van de Chevaliers du Travail en Leon Lesoil, de sta-
kingsleiderr uit de Borinage. Allen stonden ter beschikking van de onder-
zoeksrechter.. Rond acht uur werden achttien communisten afgevoerd naar de 
gevangeniss van Vorst. De overigen kwamen om 12 uur 's nachts vrij, onder 
wiee Paul de Groot. Geld voor de terugreis werd niet verstrekt.'55 

Dee Groot, de gevaarlijke communist die - aldus De Nieuwe Gazet - meer-
malenn tot staking aanzette, werkte die dagen hard aan de verdediging van zijn 
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kameraden.'566 "Wij vragen het u niet voor ons, wij vragen u om met ons op 
tee treden voor u zelve, voor de verdediging der gansche arbeidende bevolking 
tegenn het reactionaire komplot dat door de Belgische regering tegen ons aller 
veiligheidd gesmeed is," aldus een open brief van de Vlaamse communisten 
aann de vakbonden, de BWP, de Frontpartij en andere Vlaamse organisaties.157 

Dee oproep vond nauwelijks gehoor. Dan waren de reacties in Nederland 
hoopgevender.. De Tribune deed uitgebreid verslag158 en er vond zelfs een 
protestvergaderingg plaats in De Harmonie op de Rozengracht in Amsterdam. 
Dee zaal was tot de laatste stoel bezet.'59 Dat konden ze in Antwerpen niet zeg-
gen.. Hier werd de protestmeeting maar matig bezocht.'60 

Beginn april 1923 kreeg De Groot het bevel het land onmiddellijk te verla-
ten.. Als buitenlander had hij zich niet mogen bemoeien met de Belgische bin-
nenlandsee aangelegenheden. In "een laatste woord aan de Vlaamsche arbei-
ders""  bespotte De Groot de reden van zijn uitwijzing. "Ik moet dit land ver-
laten,, omdat ik, volgens uw bourgeois-regeering, in een verkeerd vaderland 
geborenn ben. Op mijn woord, het was per ongeluk en geheel buiten mijn 
schuld.. Doch zie, daar zijn nog menschen in België die het levenslicht zagen 
buitenn de driekleurige grenspalen. [...], daar zijn Franschen die in de patriot-
tardss bladen schrijven, daar zijn Italjanen die uwe uitbuiters in de geheimen 
vann het fascisme komen inwijden. Waarom mogen zij zich wenden in de 'in-
wendigee aangelegenheden van het land' en ik niet? [...] Omdat zij tot het 
schuimm behooren der maatschappij, de uitbuiters, de volkerenmoordenaars, 
diee de macht in handen hebben. Omdat ik behoor tot de klasse, die arbeidt, 
voortbrengt,, opbouwt. [...] Ik word niet verbannen omdat ik tot een andere 
nationaliteitt behoor. Hier is geen kwestie van nationaliteit, - hier is slechts 
kwestiee van een klasse."'6' 

Dee klemtoon op de politieke argumentatie van zijn verbanning was een 
aanwijzingg voor de gevoelswereld waarin De Groot leefde. Hij was veront-
waardigdd - dat zeker - maar ook strijdbaar. Hij voelde zich martelaar van de 
klassenstrijd,, maar was verre van ontmoedigd. Zijn lot droeg immers de be-
vrijdingg in zich: Want "als (de arbeiders) er door zullen tot bewustzijnn komen 
vann wat goed is en van wat slecht is, wat deert dan kommer en leed, wat deert 
dann gevangenis en ballingschap". Na tweeëntwintig jaar verliet hij België, 
kennelijkk onaangedaan en ook later toonde hij - voorzover we weten - geen 
spoorr van heimwee. 

Inn de Légende d'Ulenspiegel laat Charles de Coster zijn held het symbool 
wordenn van het volk dat lijdt, zwoegt en strijdt. Tijl Uilenspiegel vertegen-
woordigtt het ideaal van de vrijheid en de ontvoogding, van het geloof in de 
vooruitgang,, in de verbetering van het menselijk bestaan. Hij is een tragische 
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maarr hoopvolle rebel, een brandende antiklerikaal, die het gemunt heeft op 
dee rijken en de hoogmoedigen. 

Paull  de Groot was een vurig bewonderaar van dit Vlaamse epos. De alle-
gorischee betekenis van Lamme Goedzak, Jan Blaaskaak, Josse Grijpstuiver, 
Lee sire de Geenland en van alle andere personages hielp hem de Vlaamse 
werkelijkheidd te begrijpen en moedigde aan tot zelfbewustzijn. 

Inn zeker opzicht vergeleek hij zich met Tijl . In zijn memoires zinspeelde 
hijj  op een gebeurtenis uit het leven van de volksheld om zijn sympathie te 
verklarenn voor de minstbedeelden. Ingetogen verhaalde hij hoe Tijl een beet-
jee as van de brandstapel nam waarop zijn vader ter dood was gebracht. Hij 
droegg het altijd bij zich op zijn borst. Telkens als Tijl voor een gevaarlijke op-
gavee gesteld werd, begon de as van vader Klaes op zijn borst te kloppen en 
spoordee hem aan tot uiterste moed. "Datzelfde," schreef de man die zo wei-
nigg over zichzelf kwijt wilde, "kan van onze communisten van joodse af-
stammingg gezegd worden, [...]. Zij waren door een koortsachtige activiteit 
bezeten,, aangespoord door de as van vele generaties van voorouders op hun 
borst.. [...] En de gloeiende as zou zich ophopen tot een bergtop, zo hoog dat 
dee martelaars van de bloedraad van Alva er zich geen denkbeeld van hadden 
kunnenn vormen.",62 Met het laatste herinnerde hij onuitgesproken aan vrouw 
enn dochter die in Auschwitz, waar Klaes' brandstapel miljoenen malen ver-
menigvuldigdd werd, ten onder gingen. 

Zijnn vrouw Sally had hij in Antwerpen leren kennen, kort na de Eerste We-
reldoorlog.. Szajndla Borzykowska was afkomstig uit het door Rusland be-
zettee deel van Polen, uit de textielstad Lodz. Haar vader bezat er een juwe-
lierszaakk en Sally groeide er ondanks het antisemitisme in zekere welstand 
op. . 

Inn 1912 was het orthodox levende gezin naar Antwerpen vertrokken. De 
pogromss lieten geen keus. Tegenover de joodse godsdienstige tradities ston-
denn de kinderen vrijer dan hun ouders. Sally's broer had in Antwerpen bij een 
vriendd een burgermanspak hangen om niet als orthodoxe jood gekleed te hoe-
venn gaan. En ook Sally had met het ouderlijke geloof gebroken. Ondanks de 
familialee tweespalt volgde in Antwerpen twee jaar van betrekkelijke rust, tot 
dee oorlog het gezin opnieuw op de vlucht dreef, nu naar Nederland, waar het 
onderdakk vond in Voorschoten. Maar niet voor lang, want in 1917 werden 
Sally,, haar moeder, broer en twee jongere zusjes als Russische onderdanen in 
Bergenn geïnterneerd; in een kamp, dat zoals David Wijnkoop in de Tweede 
Kamerr uitlegde door "honger en vuilheid te verschrikkelijk was om te 
zien".'633 De felle Wijnkoop, naast kamerlid ook voorzitter van de in 1909 op-
gerichtee SDP klaagde niet alleen de erbarmelijke omstandigheden aan, maar 
fulmineerdee ook tegen het ontbreken van een rechtsgrond voor de opslui-
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ting.1644 Ieder die "de heren" niet aanstond, werd naar het kamp gestuurd. Ver-
dachtt worden van sympathie voor de bolsjewieken was meer dan voldoende. 

Sallyy was in Nederland in aanraking gekomen met communistische jonge-
renn en door hen met vluchtelingen uit Duitsland. Onder andere met Wilhelm 
Pieck,, de latere DDR-president, die in januari 1918 met zijn zoon naar Ne-
derlandd vluchtte om dienst aan het front te ontlopen. In Amsterdam vond hij 
werkk als meubelmaker.'65 Sally bleef haar leven lang met hem bevriend. Over 
dee Oktoberrevolutie sprak ze met bewondering. Riepen de kozakken, de be-
zetterss van haar vaderland niet "Sla de joden, red Rusland"? Een overwin-
ningg op de Tsaar beloofde bevrijding van de joden. Dat vooruitzicht liet haar 
niett meer los. 

Toenn de oorlog voorbij was, keerde Sally terug naar België. Ze sprak be-
hoorlijkk Nederlands, maar met een sterk Oost-Europees accent. In Antwerpen 
vondd ze werk als sigarettenmaakster. Ze bezocht er de openbare vergaderin-
genn van de pas opgerichte communistische partij, waar De Groot regelmatig 
alss spreker optrad. Sally en hij waren geen vreemden meer voor elkaar. Ze 
haddenn elkaar leren kennen op straat tijdens de halve uurtjes in de middag-
pauzee waar ze elkaar tegen het lij f liepen omdat de diamantslijperij waar De 
Groott werkte, grensde aan de sigarettenfabriek. 

Sallyy was drieëntwintig jaar toen ze in 1920 met De Groot trouwde, twee 
jaarr ouder dan hij en iets langer van postuur, een mooie vrouw met haar 
melkwittee huid en fijn gesneden gezicht onder zwart krullend haar. Eind 
augustuss 1921 werd hun dochter geboren, Rosa. Genoemd naar de vermoor-
dee Duitse revolutionaire Rosa Luxemburg. Rosa zou enig kind blijven. 

Wellichtt hoopten Paul en Sally samen snel een beter bestaan te vinden, 
maarr ze hadden het nu eenmaal niet voor het zeggen. Ze verdienden net ge-
noegg om het hoofd boven water te houden. Een eigen woning konden ze zich 
niett veroorloven, ook omdat Sally ophield met werken om voor het kind te 
zorgen.. Ze trokken in bij Pauls ouders, in de bescheiden woning in Borger-
hout.. Hier woonden ze toen De Groot in 1923 "wegens samenzwering tegen 
dee staat" bevolen werd België te verlaten. 

Dee Groot sloeg zijn kamp op in het stadje Hanau am Main in Hessen - het 
centrumm van de Duitse diamantnijverheid - naar het woord van Clara Zetkin 
dee rusteloze voorpost van de komende proletarische revolutie.'66 Hij arri-
veerdee er met een aanbeveling van het Wereldverbond van Diamantbewer-
kers. . 

Dee diamantbewerkers hadden zich er stevig georganiseerd.'67 Aan het 
hoofdd van de Hanauer slijpers stonden communisten, die, zo berichtte de 
nieuwkomerr de Belgische kameraden met trots, maar een tikkeltje overdre-
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ven,, "voor werkvoorwaarden zorgen die de besten zijn van al de diamantbe-
werkerss over de geheele wereld".168 

Dee kans op werk zal voor De Groot de doorslag hebben gegeven in zijn be-
sluitt naar Duitsland de wijk te nemen en niet naar Amsterdam, waar taal en 
omgevingg weliswaar vertrouwd waren maar de werkloosheid groot.'69 Bo-
vendienn liep hij in zijn geboortestad het risico opgeroepen te worden voor mi-
litairee dienst.'70 Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht, want wie nam de zorg 
voorr vrouw en kind op zich? Hanau leek voor de man wiens leven zo met po-
litiekk verbonden raakte een uitgelezen ballingsoord. 

Duitslandd was in beroering, het uitvoerend comité van de Comintern acht-
tee de tijd zelfs rijp voor revolutie. Communisten speelden in de stedelijke po-
litiekk een hoofdrol en controleerden het overkoepelende bestuur van de plaat-
selijkee vakorganisaties.171 De belangrijke metaalbewerkersbond, waarin de 
diamantslijperss zich organiseerden, was zelfs geheel in communistische han-
den.. Secretaris was de goudsmid Karl Rehbein, met wie De Groot, die weld-
raa lid van het bestuur werd, nauw samenwerkte.'72 

Dee communisten waren er van een ander slag dan De Groot in Antwerpen 
gewendd was. Van anarchistische of syndicalistische voorkeur was geen spra-
ke.. De leiders stonden juist dicht bij de sociaal-democratie, en koesterden, zo 
oordeeldee De Groot afkeurend, "de ondeugden van de kleinburgerij", ook in 
hett dagelijks leven. "Sauberkeit" en "blitzblank putzen" leken tot kunst ver-
heven.. Echt thuis voelde De Groot zich niet. 

Paull  Levi, de oud-partij leider die de bloedige maart-acties in 1921 als put-
schismee had veroordeeld en uit de partij was gestoten, werd hier op handen 
gedragen.. Net als Levi had de overgrote meerderheid van de Hanauer com-
munistenn zich tegen de leiding van de Kommunistische Partei Deutschlands 
(KPD)) en haar veel te premature oproep tot een gewapende opstand gekant en 
eistee het ongedaan maken van Levi's royement. '73 Zonder resultaat, en sinds-
dienn leefden de communisten in Hanau gescheiden: een groep buiten de par-
tijj  uit onvrede met de behandeling van Levi, met het 'links-radicalisme' van 
dee officiële partij en haar afhankelijkheid van de Comintern;'74 en een groep 
erbinnen,, die voor de criticus van de "gröszten Bakunisten Putsch der bishe-
rigenrigen Geschichte'"75 weliswaar sympathie koesterde, maar in zijn uitsluiting 
geenn reden zag ook zelf de partij te verlaten. 

Ondankss de verdeeldheid steunden de communisten massaal het arbei-
dersverzett dat in juli 1923 uitbrak en dat de ouverture vormde van een om-
vangrijkee stakingsbeweging, die tot het eind van het jaar duurde. De KPD 
wistt van de gunstige politieke situatie geen gebruik te maken. De oktober-op-
standd in Hamburg bleef geïsoleerd en werd na enkele dagen bloedig neerge-
slagen.. De communistische partij dreigde verboden te worden. Als vreemde-
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lingg kreeg De Groot de raad: "Smeer 'm, voor je gepakt wordt!'"76 Een lan-
gerr verblijf in Hanau leek inderdaad onverantwoord toen duizenden commu-
nistenn werden gevangengezet. 

Inn het begin van 1924 reisde het gezin af naar Frankrijk, naar Saint-Clau-
de,, een stadje midden in de Jura, niet ver van Besancon. Sinds vijfenveertig 
jaarr leverde in St.-Claude het wild stromende water in het riviertje de Bien-
nee de drijfkracht voor de talrijke fabrieken waar diamant werd geslepen en 
houtt tot pijpen en meubelen verwerkt. Met hulp van partijgenoten vond De 
Groott er emplooi.177 Hij ging slijpen voor de firma Sigaar, een Amsterdamse 
diamantairr die de kunst verstond om tegen lage tarieven op "den buiten" te 
latenn werken. 

Dee Groot sloot zich aan bij de nationale diamantbewerkersbond, een orga-
nisatiee van zo'n vijfhonderd werklieden, die verbonden was met de sociaal-
democratischee Confederation Générale du Travail (CGT) en het Wereldver-
bondd van Diamantbewerkers. Met zijn talenkennis kon hij zich direct ver-
dienstelijkk maken door vertaalwerk te doen voor het bondsbestuur.178 

Eenn opmerkelijke zaak was het lidmaatschap wel. De Franse communisten 
warenn sinds 1921 niet meer in de CGT georganiseerd, maar vormden met an-
deree revolutionairen de CGTU (Unitaire), met een eigen diamantbewerkers-
organisatie,, de 'Federation Unitaire de la Bijouterie', waarvan zo'n honderd 
revolutionairee diamantslijpers lid waren.179 Een verzoek om aangesloten te 
kunnenn blijven bij het Wereldverbond stuitte op een veto van Henri Polak en 
dee Belgische voorzitter Lode van Berckelaer. Een tegenvaller, ook voor De 
Groot,, die - blijkens een briefje aan David Wijnkoop, sinds 1919 voorzitter 
vann de CPH - meehielp een manifest te verspreiden, waarin de revolutionai-
ree diamantbewerkers van St.-Claude hun verzoek toelichtten.180 

Nuu de revolutionairen buiten het Wereldverbond stonden, zag De Groot 
vann lidmaatschap van de CGTU-bond af. Hij meende dat "de leus 'Versterkt 
dee CGTU' alleen tot isolement" leidde en concludeerde dat "het belangrijker 
wass om de linkervleugel in het ivv [Internationaal Verbond van Vakvereni-
gingen]]  te versterken".'8| Hij moet zich gesteund hebben gevoeld door het 
Vijfdee Wereldcongres dat zich in Moskou in de zomer van 1924 distantieer-
dee van de zogenaamde 'rode' vakorganisaties a la de CGTU. Het accent lag 
voortaann op vakbondseenheid en het werken in de reformistische massavak-
beweging.. Het was een verschuiving, die De Groot met zijn in België opge-
wektee afkeer van "het zuivere" van de syndicalistische vakbeweging, toe-
juichte. . 

Dee Groots werk in de vakbeweging beperkte zich niet tot bestuurlijke 
hand-- en spandiensten. Al snel poogde hij door een tariefvergelijking met 
Amsterdamm de schamele beloning bij Sigaar aan de kaak te stellen. Een ver-
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zoekk om hulp van de ANDB stuitte op onwil van de Amsterdamse bestuur-
ders:: De door u "gevraagde inlichtingen omtrent tarieven en loonen worden 
alleenn verstrekt aan het bestuur van de Franschen Bond. Gelieve u tot dat col-
legee te wenden", aldus de formele reactie.'82 Van zo'n procedure verwachtte 
Dee Groot bij een bestuur, datt zelfs volgens Polak "hazenharten vertoonde en 
uitt de geeuwhonger naar werklieden geen enkel profijt durfde te trekken", 
niets. . 

Vanuitt St.-Claude onderhield De Groot regelmatig contact met commu-
nistischee vakgenoten in Amsterdam,183 met Heyman Polak, de secretaris van 
dee afdeling, maar vooral met Is. van Loen en met Alex Lisser, die vertrouwen 
genoott ook bij andersdenkenden.'84 Hij spoorde hen aan mee te helpen de op-
positiess in de verschillende landen te bundelen tegen de door Polak en Van 
Berckelaerr "toegelaten onzinnige en misdadige onderlinge loonconcurren-
tie".,85 5 

Dee Groot deed zich in Frankrijk meer en meer kennen als een van de aan-
voerderss van de kleine, maar roerige communistische oppositie in het We-
reldverbond.. "Ruimt op met de Polakken, diamantbewerkers van Amster-
dam!!  Ruimt op met de van Berckelaers van Antwerpen! Dat is de eerste voor-
waardee tot een herstel van de Diamantbewerkers-Internationale,"'86 aldus zijn 
aansporing,, die de kern vormde van het manifest dat een internationale op-
positie-conferentiee tijdens de kerstdagen van 1924 in Parijs opstelde. Daar, in 
hett befaamde gebouw van de bij de CGTU aangesloten vakverenigingen in de 
Ruee de la Grange-aux-Belles187 waren het voor De Groot niet alleen dagen 
vann bewogen debat, ze gaven ook gelegenheid tot weerzien met een aantal 
'oudee kameraden*, met bekenden uit Hanau en Antwerpen en met Is. van 
Loenn en Alex Lisser. Ze brachten hem op de hoogte van de toestanden in de 
Nederlandsee communistische partij. 

Sindss Wijnkoop zich in navolging van het tweede comintern-congres van 
19211 in het vakbondswerk op het Nederlandsen Verbond van Vakverenigin-
genn (NVV) oriënteerde en niet meer alleen op het Nationaal Arbeids Secreta-
riaatriaat (NAS), boterde het niet meer in de partij. Voor- en tegenstanders van de 
nieuwee vakbondstaktiek bestookten elkaar bovengronds, maar even vaak on-
dergronds.. De Amsterdamse vrienden van De Groot stonden vierkant achter 
Wijnkoop.. Lisser werd buiten de partij wel Wijnkoops schildknaapje ge-
noemd;; 'Don David Quichotte de la Tribune en Sancho Pansa de Lisserimo,' 
spottee A.B. Kleerekoper in het sociaal-democratische dagblad Het Volk.m 

Optimistischh waren de Amsterdammers allerminst. Bouwman en Sneevliet 
-- de aanvoerders van de communistische stroming in het NAS - leken hun po-
sitiee te versterken. Onbegrijpelijk dat de Rode Vakbondss Internationale (RVI), 

dee NAS-mannen de hand boven het hoofd hield. Sinds april maakten ze zelfs 

49 9 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

deell  uit van het partijbestuur. De verontrusting van zijn vrienden liet De 
Groott niet onberoerd. Ook in de Parti Communiste Francais (PCF) opereer-
denn 'Bouwmannen en Sneevlieten' die "onder het mom van 'links arbeiders-
communisme'' de vrijheid opeisten ieder voor zich het potje te koken zoals 
hett hen beliefde". Zijn hekel aan deze Vestaalse maagden van de revolutie 
deedd niet onder voor de weerzin van zijn Amsterdamse vrienden tegen "de 
demagogen""  van het NAS. 

Onderr de titel "De ommekeer in de Fransche C P" verscheen in De Tribu-
nene van 23 januari 1925 een brief waarin De Groot de verwijdering van de 
syndicalistischee stroming uit de Franse partij toejuichte. Zonder enig respect 
noemdee hij de ondergang van de aartsvaders van het Franse communisme een 
"overwinningg op de geest van het verleden. [...] Nadat jarenlang alle moge-
lijk ee resoluties van internationale en nationale congressen aangenomen zijn 
geworden,, terwijl de kar nog immer in het oude spoor bleef steken, wordt ein-
delijkk eens toegetast, [...]." 

Dee goede verstaander begreep onmiddellijk de analogie met de verwikke-
lingenn in de CPH. En in een tweede even vinnige brief merkte hij op: "Het 
schijntt dat ook in Holland eene stroming in het NAS en de communistische 
bewegingg deze [syndicalistische] taktiek verdedigt en ze zelfs als 'princiep-
vast'' en 'linksen' tracht voor te stellen. In werkelijkheid is deze taktiek con-
tra-revolutionair,, d.w.z. in tegenstrijd met de belangen der revolutie.'"89 Zijn 
betoogg hield geen rekening met de politieke gevoeligheden van het moment 
enn gaf voedsel aan het gerucht dat de CPH een NAS-moet-kapot-tactiek voer-
de;; een beschuldiging, die Wijnkoop steeds van de hand had gewezen. Ook 
nuu distantieerde de partijleiding zich van het verwijt. De Tribune-redactie 
schreeff  zuinigjes doch berouwvol dat ze niet in ieder opzicht de mening van 
dee briefschrijver deelde.'90 Het zal in NAS-kring weinigen hebben gerustge-
steld. . 

Toenn De Groot zijn brieven schreef, had hij het diamantvak al verlaten. 
Doorr inflatie waren de slijpersverdiensten te mager geworden. Hij trad in 
dienstt van de Rotterdamse firma Brodman Frères, een import-kantoor dat in 
St.-Claudee een fabriek exploiteerde, waar Bruyère-houten pijpen werden ver-
vaardigd.. Over zijn functie bestaat enige verwarring. Was hij bedrijfsleider, 
zoalss Van Loen in 1928 - op dat moment een verklaard tegenstander van De 
Groott - beweerde, die ook nog eens in conflict kwam met zijn arbeiders?'9' 
Off  bracht hij het - zoals hij in antwoord op de aantijging stelde - niet verder 
dann boekhouder en handelscorrespondent, die "op lonen en arbeidsvoor-
waardenn der arbeiders niet de geringste invloed had"?192 

Hoee dan ook, De Groot was tevreden met zijn nieuwe job, te meer omdat 
hijj  bij ontstentenis van een kantoorbediendenorganisatie lid kon blijven van 
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dee diamantbewerkersbond.193 Over het aanvaarden van de betrekking schreef 
hijj  zijn Amsterdamse vrienden: "Ten eerste [...] kan ik er wat bij leeren; ten 
tweede,, wanneer die dienstkwestie zou zijn opgelost, in welk geval ik vast-
beslotenn ben naar Amsterdam te komen kan mij een getuigschrift van een 
grootee Hollandse he firma van grooten dienst zijn, in geval het met de dia-
mantslijperijj  zou misloopen." 'M 

Inn de loop van 1925 werd de militaire-dienstkwestie geregeld. De keu-
ringsartsringsarts zag in twee aan elkaar gegroeide tenen aanleiding om De Groot af 
tee keuren. Later merkte De Groot grootsprakig op dat het niet de echte reden 
was,, maar er met de haren bijgesleept omdat ze van hem af wilden. De man 
diee zesentwintig jaar eerder op het Waterlooplein geboren was, keerde met 
vrouww en dochter terug naar Amsterdam. Geholpen door zijn vrienden vond 
hijj  werk bij de firma Bosboom, gevestigd in de diamantfabriek van de gebr. 
Boas,, in de Uilenburgerstraat. Voorlopig trok het gezin in bij Is. van Loen, de 
trouwee partijgenoot, die ook op de fabriek van Boas werkzaam was. 
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III  De wording van een stalinist 

TERUGG IN AMSTERDAM 

Opp de fabriek van Boas - een van de modernste in die tijd - vond De Groot 
niett alleen werk, maar ook vermaak. De radio had nog geen intrede gedaan, 
maarr er werd veel gezongen, soms door hele zalen in koor. Muzikanten bij de 
vleet,, een instrument bespelen hoorde er nu eenmaal bij. Het was een neven-
beroep,, iets om achter de hand te hebben voor het geval er malaise kwam. Zo 
schaldenn de lange zalen van aria's uit de Italiaanse opera of koorwerken met 
Latijnsee of Franse teksten, die de liefhebbers in de zangverenigingen hadden 
geleerd.'' Het eindeloos dreunen van de brede leren drijfriemen was perfect in 
cadans.. Ook in Antwerpen zongen de arbeiders onder het werk. Liederen over 
dee Franse revolutie, waarin de beul "Samson" als de grootste misdadiger van 
dee wereld werd uitgekreten.2 Bij Boas met zijn joodse personeel hoefde hij 
daarr niet beducht voor te zijn. Voor een hartstochtelijk operaliefhebber als De 
Groott was Boas een ideale ambiance, waar hij tot zijn spijt maar kort in 
mochtt verblijven. Nog datzelfde jaar kwam hij wegens slapte zonder werk te 
zitten.. Op een uitkering mocht hij niet rekenen. Daarvoor verbleef hij te kort 
inn Amsterdam. 

Ondankss de gunstige conjunctuur, nam het belang van het diamantvak 
zienderogenn af. Tussen 1920 en 1930 verdwenen duizenden arbeidsplaatsen3 

enn het duurde een poos voor hij weer werk vond; naar eigen zeggen pas in 
1928,, opnieuw op de fabriek van Boas en met veel plezier.4 Uitgelezen werk 
kreegg hij; grote, 'zuivere' diamant in fantasie te bewerken, - 'partij'tjes', niet 
voorr iedereen maar voor een 'fijn' vakman. 

Dee Groot was actiefin de bond en haalde wekelijks de contributie op; wel-
geteldd drie gulden per Hd.Voor hemzelf, met een weekloon van zo'n tachtig 
gulden,, een luttel bedrag, voor een ander een offer. Zodra het kon slenterde 
hij,, sigaar in de mond, over de zalen; als penningmeester liep hij nu eenmaal 
minderr in het oog. In de slijperszalen was het altijd benauwd, vooral als de 
zonn scheen.5 De 'schafttijd' van twee uur duurde dan werkelijk te kort. Ge-
woonlijkk bracht De Groot die door op de redactie van het communistisch dag-
bladd De Tribune, om wat te praten en zo nu en dan een stukje te schrijven. In 
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hett vervallen grachtenhuis op de Amstel 85, dat steunde en kraakte als bene-
denn in de kelder de opgelapte rotatiepers in beweging kwam, werd in die uren 
dee Amsterdamse editie in elkaar geflanst.6 Aan ijver en talent geen gebrek, 
aann geldmiddelen des te meer. 

Chefredacteurr Richard Manuel, alias Van Riel, - klein, gebocheld en in-
telligentt -, speelde een actieve, soms luidruchtige rol in het roerige door roy-
ementt en scheuring getekende leven van de Nederlandse communistische 
partij.77 Rond de zevenendertigjarige Amsterdamse bankemployé hing een 
waass van geheimzinnigheid. Tijdens de Hongaarse Radenrepubliek zou hij 
mett het geweer op de barricade hebben gestaan. Zoveel revolutionair elan gaf 
aanzienn in de partij en als een van de woordvoerders van de anti-Wijnkoop-
oppositiee was zijn ster snel gerezen. Dat dankte hij ook aan zijn ambitie en 
flexibiliteit ,, waarover zijn tegenstanders - dat spreekt - negatiever oordeel-
den.. "De Bult", noemde Willem van Ravesteyn, net als Wijnkoop een van de 
oprichterss van de partij, hem spottend en ook anderen toonden weinig mede-
dogenn met zijn mismaakt, wat dwergachtige postuur. Voor hen bleef hij voor-
all  een intrigant en complotteur. 

Mett de zachtaardige Piet Bergsma, een in 1922 uit Indonesië verbannen 
pKi-bestuurder,, die in zijn vrije tijd een verwoed radioamateur was,8 en met 
dee fors gebouwde Leen Seegers, die als magazijnbediende in de ijzer en me-
taalwarenbranchee werkte, lukte het Van Riel begin 1925 de belangrijke afde-
lingg Amsterdam onder controle te krijgen.9 Steun kregen ze daarbij van Com-
intern-afgevaardigdenn als 'Johan', schuilnaam van Max Hammer die bijna 
permanentt in Amsterdam verbleef en van de sinds december 1924 bij het 
EKKII  gedetacheerde Rotterdammer Siewertsz van Reesema.10 Van Riels suc-
cesvollee optreden in Amsterdam betekende een nederlaag voor Wijnkoop. 
Zijnn verlies bevestigde dat de CPH in hoofdzaak een radicale Amsterdamse 
NAS-partijj  was gebleven, ondanks de jarenlange inspanning om invloed te 
krijgenn in het NVV . 

Inn de wending naar het NVV had Wijnkoop gedacht de partij te kunnen 
mennenn zoals een ruiter zijn paard, hoog in het zadel, met een klak van de 
tongg van stilstand in galop. Maar dat staaltje van dressuur bleek hem niet ge-
geven.. Sinds de oorlog bleven de leden vooral uit kringen van het NAS ko-
men,, de van oudsher syndicalistisch getinte vakbeweging, waar velen een uit-
gesprokenn weerzin koesterden tegen het NVV en waar Wijnkoops beleid ge-
lijkgesteldd werd met een liquidatie van het NAS. 

Tijdenss het verblijf in de Jura had De Groot zich al in het conflict verdiept. 
Zijnn sympathie ging uit naar Wijnkoop, maar of hij de gecompliceerde ver-
houdingenn geheel overzag, lijk t gezien de ongenuanceerde toon van zijn uit 
Frankrijkk gestuurde brieven onzeker. De oppositie, die hij voor het gemak op 
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éénn hoop veegde, kwam namelijk niet alleen uit de kring van het NAS. Ze 
kendee een bonte verscheidenheid en waar Wijnkoop poogde haar uit elkaar te 
spelen,, leken diens tactische fijnzinnigheden niet aan De Groot besteed. 
"Contra-revolutionairen,""  oordeelde De Groot even ongenuanceerd als op-
merkelijk.. Met dit oordeel ging hij voorbij aan de sympathie die de oppositie 
ondervondd bij de Comintern en de RVI. Deze achtten het NAS als proletari-
schee basis van de kleine Nederlandse partij voorlopig belangrijker dan het tot 
iederee prijs doorzetten van de eenheidsfrontpolitiek." 

INN BOTSING MET HET NAS 

Toenn De Groot zich begin 1926 liet overschrijven van de Franse naar de Ne-
derlandsee partij,12 stond Wijnkoop al op een zijspoor. Ruim een halfjaar eer-
derr had een lang voorbereide aanval van de oppositie, krachtig gesteund door 
hett EK Ki, een einde aan de heerschappij van het legendarische Deventer-drie-
manschapp gemaakt.'3 In het nieuwe - sterk van het EKKI afhankelijke - par-
tijbestuurr gaven sindsdien Richard Manuel (Van Riel), Leen Seegers en Leo 
vann Lakerveld de toon aan. Sneevliet, de in april 1924 uit Indonesië terugge-
keerdee voorzitter van het NAS kreeg meer ruimte dan ooit.'4 

Dee Groot moet het met verontwaardiging aanschouwd hebben. Zijn in Bel-
giëë en Frankrijk opgewekte afkeer van het "quasi-radikale en gemakzuchtige 
syndikalisme,, dat niet bereid was het moeilijke en ondankbare werk in de 
massavakbewegingg te doen", wortelde diep. Steun vond hij vooral bij partij-
genoten-diamantbewerkers,, bij de communisten in de ANDB, de NVv-bond, 
waarinn hij na terugkeer in Amsterdam actief was geworden. Hun aantal was 
gering,, maar het jarenlange vruchteloze geploeter in de ANDB ten spijt, van 
NAS-neigingenn was geen sprake. Daaraan was de hevige druk uit het dia-
mantbewerkersmilieuu niet vreemd. De ANDB was meer dan alleen een vak-
organisatie.. Hij had ook iets van een buurtorganisatie, van een sociale en cul-
turelee beweging, geworteld in Amsterdam-Oost, met een eigen subcultuur 
waarinn het 'ons-kent-ons' de sfeer bepaalde. Oppositie was niet verboden, 
maarr wee degene die zijn verzet uitstrekte tot het fundament van de moderne 
organisatievormm zelf. Hem wachtten de striemende zweepslagen van Henri 
Polakk - week in, week uit - net zo lang tot de kritiek verstomde. Het NAS 
kreegg er nimmer een voet aan de grond. 

Dee anti-NW-stemming in de partij moest wel uitlopen op scherpe, ook 
persoonlijkee conflicten. Wie nog in het N W geloofde, werd zo'n beetje met 
dee nek aangekeken.'5 NW-communisten en NAS-communisten leefden als 
hett ware in aparte werelden, gescheiden door een kloof, die ook tussen soci-
aal-democratiee en communisme gaapte, met aan de ene kant het geschoolde 
enn 'moderne' deel van de arbeidersklasse en aan de andere kant de onge-
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schoolden,, gevormd door oude radicale tradities. Werelden, die zich deels in 
apartee buurten afspeelden, in de Binnenstad en de wijken van Amsterdam-
Oostt enerzijds, in De Jordaan en op De Eilanden anderzijds. Die wederzijd-
see afzondering vormde bij de twist om het vakbondsvraagstuk het decor. Voor 
Wijnkoopp stond het vast dat vooral in Amsterdam "verpauperde en gedeklas-
seerde""  arbeiders de CPH beheersten.'6 Ook De Groot uitte zich regelmatig 
inn die bewoordingen. Met voor de tegenstander weinig vleiende kwalificaties 
kwamm van een kritische en open discussie over de vakorganisatie natuurlijk 
weinigg terecht. 

Dee Groot was een nog weinig bekende partijgenoot, die slechts steun vond in 
dee hem vertrouwde kring van diamantbewerkers. Dit veranderde toen hij in 
dee lente van 1926 betrokken raakte bij het blad Eenheid, dat sinds januari uit-
kwamm onder redactie van Piet Schmidt en Edo Fimmen, linkse sociaal-de-
mocraten,, waarvan de laatste tevens secretaris was van de Internationale 
Transportarbeiderss Federatie (ITF). 

Hoewell  de ruim veertigjarige Fimmen op goede voet stond met de Com-
internn en met het invloedrijke Duitse EKKi-li d Willy Münzenberg vriend-
schappelijkk omging, verliep het contact met de Nederlandse partij stroef. 
Fimmenn koesterde een diep - ook persoonlijk - wantrouwen jegens Sneevliet 
enn vreesde van een samenwerking met het NAS nadelige gevolgen voor zijn 
reputatie.'77 "Er und auch Moskau wünschen das er Sekretar der ITF bleibe. 
Err wolle sich über Holland das Genick nicht brechen," kregen Van Riel, See-
gerss en De Visser te horen, toen ze Fimmen tot samenwerking met het NAS 
aanspoorden.'88 Hield Fimmen de CPH-Ieiding op gepaste afstand, met de dis-
sidentt Wijnkoop kon hij beter overweg. 

Naastt De Groot, die weldra voorzitter was van het Amsterdamse Eenheid-
comité,, schreef ook Jan Postma voor het blad Eenheid. De dertigjarige Post-
maa was onbezoldigd bestuurder van de Chemigrafenbond en in 1925 partij-
lidd geworden na jarenlang aangesloten te zijn geweest bij de Federatie van 
Sociaal-Anarchisten.'99 Postma en De Groot hadden elkaar ruim zeven jaar 
eerderr in België voor het eerst ontmoet. 

Vann Riel en Seegers waren niet erg te spreken over het blad - "De Tribune 
begroettee de verschijning ervan met een kleurloos interfiletje."20 Maar zich 
ertegenn keren durfden ze niet. Dat waagde zelfs Sneevliet niet.21 Uit de kring 
vann het NAS steeg niettemin een storm van protest op, toen bleek dat in de co-
mitéss werd opgeroepen om de kleine NAS-federaties zo snel mogelijk te doen 
opgaann in het NVV.22 En dat "door mensen die nota bene lid zijn van de CPH 

[zijj  het dan ook van de richting Wijnkoop]", brieste een verontwaardigde 
Bertuss Bouwman. De populaire oud-bootwerker uit Rotterdam voegde eraan 
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toee dat "tegen de comité's vierkant stelling moest worden genomen".23 

Hett partijbestuur zat in een lastig parket. Toegeven aan Bouwman zou 
nieuww voedsel geven aan Wijnkoops beschuldiging dat de CPH een NAS-par-
tijj  was geworden. Een hachelijke zaak, omdat Wijnkoop bij het EKKI nog 
steedss gehoor vond en het EKKI zijn sympathie voor het NAS langzamerhand 
wijzigdee in steun aan eenheidsbewegingen als die van Fimmen.24 Even ver-
ontrustt als machteloos smeekten Alex de Leeuw25 en Leen Seegers het EKKI 

dee lankmoedigheid jegens Wijnkoop te laten varen. In ruil daarvoor beloofde 
Seegerss alles in het werk te stellen om de "klakkeloze volgzaamheid" in de 
partijj  tegenover Sneevliet te bestrijden.26 

Zoo poogde het bestuur tussen de klippen door te laveren. Het oogstte niet 
alleenn kritiek bij het NAS, Fimmen en de Wijnkoop-groep, maar ook bij 'par-
tijgetrouwe'' communisten als De Groot, die in de Eenheidcomités actief wa-
ren.. De Groot ergerde zich groen en geel aan Van Riels aantijging dat het 
Amsterdamsee comité zich door Wijnkoop op sleeptouw liet nemen.27 Het 
prikkeldee hem om Van Riels vakbondspolitiek scherp over de hekel te halen.28 

Hijj  verweet hem de richtlijnen van de Comintern te schenden: "de CPH moet 
tott de kameraden van het NAS vierkant en ondubbelzinnig zeggen [...] dat het 
niett voldoende is kleine 'zuivere' organisaties te hebben die [...] op de grote 
massaass weinig invloed hebben."29 Dat weigert Van Riel echter, aldus een 
driftigee De Groot: "hij fraseert mee met de syndikalisten en scheldt ieder uit 
voorr fantast en demagoog die niet gelooft aan het tot stand komen van een-
heidd langs onmetelijke omwegen." Volgens De Groot werd het de hoogste tijd 
datt het NAS zich ophief. En om dat te bevorderen stelde hij dat "de CPH ei-
genn steunpunten in de NAS-organisaties moest opbouwen om een soliede 
grondslagg voor de verdediging van de bolsjewistische methode te verzeke-
ren".. In die geest viel De Groot Van Riel ook persoonlijk aan; "die anti-bol-
sjewist""  en "anti-leninist", "diplomaat" en "fraseur" kreeg er ongenadig van 
langs. . 

Nuu huisde in Van Riel niet de ziel van een heilsoldaat. En als het moest, 
konn hij met zijn stemvolume - volgens Jacques de Kadt 'hard en schel tege-
lijk '' - stevig van repliek dienen. Niet in dit geval; zijn weerwoord droeg een 
bijnaa luchthartige toon, toen hij opmerkte: "Het zijn waarheden als koeien die 
gee debiteert. Wij meenen dat dit komt, omdat ge niets te zeggen had en toch 
ietss zeggen wilde. We begrijpen dat ge waar ge nog eerst sedert enkele maan-
denn in ons land zijt, vele dingen nog niett juist kunt beoordeelen. Maar bestu-
deerr de verhoudingen dan eerst eenigen tijd, alvoorens ge spreekt van 'een af-
zonderingsgeestt van het NAS' [...]. Praat niet klakkeloos na, wat enkelen in 
onzee rijen met bepaalde bedoelingen lanceeren." En Van Riel besloot de ver-
maningg niet zonder sarcasme: "Intusschen pg. De Groot woorden en frasen 
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hebbenn we genoeg. Nu moeten we daden zien. De ANDB is een prachtig ter-
reinn voor u om al het vele en goede dat ge in uw artikel geschreven hebt te 
beproeven.. Bedenk wel de eenheid komt niet vanzelf."30 

Vann Riel leek niet uit het veld geslagen en dat was opmerkelijk. De Groot 
lanceerdee zijn aanval aan de vooravond van het achttiende CPH-congres in 
aprill  1926, waar het royement van de Wijnkoop-groep op de rol stond. Al 
maandenn publiceerde De Tribune niets meer over zijn tegenstander. Van Riel 
zatt niet te wachten op onomwonden Wijnkopiaanse boutades. Wellicht was 
Dee Groot aangespoord door leden van het partijpresidium als Louis de Vis-
serr , die als Wijnkoop-gezind te boek stond3' en die met steun van het EKKI 

eenn laatste poging deed om Wijnkoop voor de partij te behouden. Het liet Van 
Riell  geen andere keus dan de aanval van De Groot van zich af te laten glij-
den.. Een steviger repliek zou hem tot spelbreker van de verzoening maken. 

Dee Groot was pas kort in Amsterdam. In nauwelijks eenjaar tijd drongen 
zijnn opvattingen door tot in de top van de organisatie. Opmerkelijk was niet 
zozeerr dat hij een anti-NAS-politiek voorstond. Die werd ook door anderen 
verdedigd.. Nieuw was dat hij dit standpunt ongewoon openhartig uitdroeg en 
combineerdee met een strikte onderwerping aan de discipline van de Comin-
tern.. Toen Moskou discipline en eenheidsfrontpolitiek belangrijker begon te 
vindenn dan het instandhouden van de kleine in het NAS georganiseerde ar-
beidersaanhang,, viel haar aandacht bijna vanzelf op De Groot. 

METT SPIJT BUITE N DE PARTI J 

Datt De Groot niet de krullenjongenn was waar Van Riel hem voor hield, bleek 
opp het achttiende congres tijdens de pinksterdagen van 1926 in het gebouw 
vann de Amsterdamse Handwerkers Vriendenkring. De stemming was bepaald 
niett vriendelijk, want in het weekend voltrok zich de definitieve breuk met 
Wijnkoop,, de man die zijn heftige emoties steeds achter een ouderwets aan-
doendee degelijkheid had weten te verbergen. Veel van zijn vakgenoten had-
denn met Wijnkoop de congreszaal al verlaten32, toen De Groot het woord 
voerdee over de vakbondspolitiek. Aan het begin van zijn speech bedankte hij 
voorr het hem verleende woord, al vormde hij in de afdeling Amsterdam een 
minderheid.333 "Zoo zijn we!" interrumpeerde Van Riel even ruimhartig als 
sarcastisch. . 

Dee Groot herhaalde het oude verwijt dat Van Riel niet consequent optrad 
enn dat ook leidende partijgenoten uit het NAS zich aan partijdiscipline had-
denn te houden; een uithaal naar Sneevliet en Bouwman, die het alleen om het 
NASS te doen zou zijn. Nieuw waren de opmerkingen van De Groot niet. Des 
tee verrassender dat Van Riel in zijn antwoord wijzigingen in de resolutie aan-
kondigdee die aan De Groots bezwaren tegemoet kwamen. Wijzigingen die, zo 
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bleekk later, door de Duitse instructeur Edwin Hörnle waren ingefluisterd.34 

Bouwmann - daarover onwetend - was geschokt en vroeg zich verontwaar-
digdd af hoe het De Groot gelukt was zo'n invloed op de resolutie te krijgen. 
Velenn vielen Bouwman bij. De voorzitter suste de gemoederen en stelde een 
commissiee voor, bestaande uit De Groot, Bouwman, Van Riel en het EKKI -

Hdd Hörnle. Met tegenzin ging Bouwman akkoord, mits hem opnieuw het 
woordd werd verleend als aan zijn opvattingen geen recht werd gedaan. 

Hörnlee was erop gebrand elk afzwakken van het NW-werk de kop in te 
drukken.. Weliswaar had Wijnkoop met de partij gebroken maar dat was om 
eenn disciplinekwestie. Over zijn vakbondspolitiek en zijn relatie met Edo 
Fimmenn bleef Moskou lovend: "die starke Seite Wijnkoops ist die Gewerk-
schaftspolitikk gewesen" kreeg een beduusde Leen Seegers te horen.35 Toen de 
commissiee de nieuwe tekst presenteerde, bleek inderdaad het groeiende be-
langg dat het EKKI aan het eenheidswerk toekende; de Fimmen-beweging 
kreegg nadrukkelijker aandacht.36 

Grepenn de Comintern-instructeurs het optreden van De Groot met beide 
handenn aan om nogmaals hun ongeduld uiteen te zetten over Van Riels be-
schermendee houding tegenover het kleiner wordende NAS? Of betrof het een 
georkestreerdee actie met De Groot als souffleur? De bronnen geven geen uit-
sluitsel;; in ieder geval spraken de Comintern-vertegenwoordigers War van 
Overstraetenn - enkele jaren eerder De Groots rivaal in de Belgische commu-
nistischee partij - en Edwin Hörnle vol lof over de ongezouten taal van de 
NW-arbeider.377 Hij had tot hun tevredenheid Van Riel, die volgens Van Over-
stratenn ertoe neigde de politieke strijd te vervangen door 'la malice et la pe-
titee diplomatie'38, en public te verstaan gegeven dat de breuk met Wijnkoop 
geenn herstel mocht inhouden van de oude NAS-politiek. De Groot kon tevre-
denn terugkijken op zijn eerste CPH-congres. Hij was een eenling geweest, 
maarr een die serieus werd genomen, hetgeen zijn benoeming in de landelijke 
vakverenigingscommissiee bevestigde.39 

Datt het congres de rust op het gebied van het vakbondsbeleid allerminst 
hersteldd had, bleek in september 1926 toen beroering ontstond naar aanlei-
dingg van de publicatie van een "streng vertrouwelijke" cPH-circulaire in het 
NVv-orgaann De Strijd. Het document bevatte richtlijnen aan in de Eenheid-
comitéss werkzame communisten.40 NW-voorzitter Roel Stenhuis conclu-
deerdee dat Eenheid een communistische dekmantel was en dat Fimmen en 
Schmidtt er beter aan deden het blad op te heffen. Dat ging de redacteuren te 
ver,, maar de schrik zat diep genoeg om in het eerst volgende nummer van 
EenheidEenheid een felle aanval op het NAS en de CPH te lanceren.41 Die werd her-
haaldd op een conferentie van de eenheidscomités, op zondag 3 oktober in de 
'blauwee zaal' van het Amsterdamse Americain-hotel.42 De zeventig aanwezi-
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genn kregen te horen dat wie niet met de opheffing van het NAS instemde, het 
comitéé beter kon verlaten. De communisten reageerden verdeeld. Sommigen 
wildenn de deur naar het NAS openhouden, De Groot daarentegen niet. Hij 
drongg aan op bestrijding van "tendenzen, die de verdeeldheid bestendigen". 
Wiee anders had hij op het oog dan zijn partijgenoten Bouwman en Snee-
vliet?433 Dankbaar nam Fimmen de suggestie over.44 

Hett was een oorlogsverklaring die in NAS-kring de grootst mogelijke woe-
dee opriep. De Tribune-redactie werd overstelpt met brieven, die - de een nog 
sterkerr dan de ander - tot een breuk met de 'beweging' van Fimmen oprie-
pen.. Sneevliet wendde zich zelfs tot Moskou. In een brief aan Boecharin he-
keldee hij de lof die de internationale communistische pers Fimmen toe-
zwaaide.. En dat terwijl Fimmen de CPH bestreed en iedere hem onwelgeval-
ligee kritiek, zelfs die van Henriette Roland Holst, het zwijgen oplegde.45 

Vann Riel poogde wederom iedereen te vriend te houden. De partijgenoten 
vroegg hij dringend het gewraakte nummer van Eenheid "op zak te steken".46 

Enn over de venijnige artikelen in De Arbeid, het blad van het NAS, waarin 
Sneevliett het CPH-bestuur "halfheid en onbegrijpelijke aarzeling" aan-
wreef,477 behield hij diplomatiek het stilzwijgen. 

Voorr de NAS-communisten was echter de maat vol; verder overleg leek 
zinloos.. "We vergaderen wel in eigen kring," verklaarden vijftien NAS-be-
stuurders-partijgenoten.488 Een disciplinebreuk, die Louis de Visser de uit-
spraakk op de lippen bracht dat Sneevliet een gevaar was voor de CPH.49 Van 
Riell  drong aan op zelfbeheersing: "Een oorlogsverklaring aan het NAS is op 
ditt ogenblik ongewenscht. Wij moeten er voor zorgen dat als Moskou rapport 
vraagt,, wij kunnen aantonen dat we alles maar dan ook alles hebben gedaan 
omm een bondgenootschap tusschen NAS en CPH te bevorderen." 

Voorr De Groot was de fluwelen handschoen van Van Riel onverdraaglijk. 
Inn Eenheid van 27 november 1926 spuwde hij zijn gal over het NAS, de vak-
centralee waarin "de arbeiders nog minder te vertellen hebben dan in de graf-
kelderss van het NVV". 50 Van Riel haastte zich De Groot wegens "individualis-
mee en bandeloosheid" terecht te wijzen.5' Het tekende zijn angst dat het NAS 
dee banden definitief zou verbreken. "Grof", "goor" en "schunnig", zo beti-
teldee De Arbeid de aanval van De Groot.52 En Sneevliet repte over de "schen-
nendee handen", die De Groot naar het NAS had uitgestrekt. NAS-secretaris 
Th.J.. Dissel opperde zelfs dat De Groots aanval een zoenoffer was aan 
Schmidtt die hem voor royement uit Eenheid had voorgedragen. Om het roye-
mentt te ontlopen had De Groot zich bij "de firma Fimmen-Schmidt" ver-
dienstelijkk willen maken, aldus Dissel in een notitie aan het EKKI. 53 

Bijj  verbaal wapengekletter bleef het niet. Bouwman en twee andere pro-
minentee partijleden maakten bekend zich uit de vakverenigingscommissie te-

60 0 



DEE WORDIN G VAN EEN STALINIS T 

rugg te trekken, omdat het medelid De Groot op lage wijze het NAS had aan-
gevallen.544 Van Riel bleek niet in staat de uiterste vleugels in toom te houden. 
Zijnn prestige was te gering en zijn politiek, de talrijke slimmigheden ten spijt, 
tee dubbelzinnig. De Internationale moest er wederom aan te pas komen om 
dee impasse te doorbreken. 

Inn november spoedden Dissel namens het NAS, De Visser en De Roo na-
menss het partijbestuur zich naar Moskou om de kwestie voor te leggen. Tot 
opluchtingg van De Visser bleek Moskou bereid in een resolutie de anti-Fim-
menn houding van het NAS af te keuren en het NAS op te dragen alle kleine, 
niett levensvatbaar geachte federaties op te heffen en de leden over te hevelen 
naarr het N W .5 5 Dissel verklaarde onmiddellijk geen verantwoording te kun-
nenn nemen voor deze sanering en drong erop aan de resolutie voorlopig in 
portefeuillee te houden.56 

Opmerkelijkk was de resolutie zeker. Toen De Groot hem in handen kreeg, 
constateerdee hij tevreden dat de Comintern een eind in de goede richting was 
opgeschoven.. In mei had de RVI het NAS nog in zijn verzet tegen het ophef-
fenn van de lilliput-bonden gesteund. Nu was de koers diametraal gewijzigd. 
Verontwaardigdd stelde hij echter vast dat dit voor de leden verborgen werd 
gehouden.. De leiding had weliswaar de begeerde steun van Moskou, maar 
schrokk nog terug voor de gevolgen. Had Losovski de partij niet opgedragen 
eenn openlijk conflict met het NAS te vermijden?57 Het vergde op zijn minst 
tijdd en tactisch vernuft om de NAS-leden los te weken van hun bestuurders. 
Eenn breuk zo kort voor de verkiezingen kwam wel erg slecht uit. 

Teruggekeerdd uit Moskou hield Louis de Visser zich tijdens drukbezochte 
ledenvergaderingenn op de vlakte. Van opheffen van de kleine NAS-federaties 
wistt hij niets. Met breed gebaar filosofeerde hij over de noodzaak een lin-
kervleugell  in het N W te vormen. Maar waar het concreet toe leidde, kon hij 
niett zeggen want: "De officiële resolutie is nog niet in mijn bezit."58 Een 
vaagheidd die weinigen bekoorde. Begin februari herhaalde het schimmenspel 
zichh op een vergadering waar het Amsterdamse vakverenigingswerk werd be-
sproken.. De zevenenveertig aanwezigen in huize Waterloo op het Water-
loopleinn waren getuige van een kras staaltje politieke straatvechterij. Namens 
dee landelijke vakverenigingscommissie spraken Jan Postma en Paul de 
Groot;; Postma - als secretaris - over de grote lijn, daarna De Groot over de 
organisatorischee consequenties. Toen De Groot het woord kreeg om zijn inlei-
dingg te beginnen merkte hij tot ieders verbazing op "aan het verzoek van den 
voorzitterr niet te kunnen voldoen". De tijd die hem restte, achtte hij te kort om 
hett onderwerp goed te behandelen. "Deze avond, zo vervolgde hij, was als zo-
velee anderen verluid en gedaan wordt er weer niets." Hij nam het de voorzit-
terr kwalijk dat hij de resolutie van het EKKI niet had voorgelegd. Hij had de 
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resolutiee gelezen en daarin stond onomwonden dat het partijbestuur actie 
moestt ondernemen tegen de NAS-leiding. Hij kon zich niet indenken waarom 
ditt voor de partijleden geheim werd gehouden: "Waarom wordt niet eerlijk ge-
zegdd wat wij in opdracht van Moskou moeten doen? Dan weten we waaraan 
wee ons te houden hebben." Toen De Groot uitgesproken was, brak een onge-
hoordd tumult los. De Roo schreeuwde: "Die kerel is gek." Anderen riepen: 
"Dee aap is uit de mouw." Weer anderen: "Hoor je dat? Die is prachtig."59 

Dee Groot had het vooral gemunt op het partijbestuur, dat het NAS spaarde 
omdatomdat er verkiezingen voor de deur stonden. Wellicht had De Groot ook de 
vertrouwelijkee brief van het EKKi-secretariaat ingezien, waarin de resolutie 
werdd bevestigd en vermanend werd opgemerkt dat "the discussion should not 
bee confined to the privacy of a Central Committee meeting, but should take 
placee before the membership of the party also."60 Maar buiten dat, De Groot 
wass een realist. Waarom een resolutie achterhouden, die al in de partij circu-
leerde?? Bouwman en Sneevliet beschikten erover en hadden teleurgesteld 
hunn functies neergelegd.61 Veel NAS-leden zegden hun 7W6wrte-abonnement 
op.622 En Dirk Schilp, de ervaren stakingsleider uit de Zaan, ried de leden aan 
aff  te zien van een CPH-kandidatuur bij de komende Staten- en gemeente-
raadsverkiezing.633 Voor De Groot was het duidelijk. Sneevliet stuurde aan op 
eenn breuk. En juist dan zwijgen: een "jammerlijker beginselverloochening", 
"erbarmelijkerr verkiezings-demagogie" en "misselijker poging tot stemmen-
vangst""  kon hij zich niet indenken. Omdat publicatie van de resolutie achter-
wegee bleef, ging De Groot ertoe over deze in Eenheid te publiceren.64 

Dee Groot was geen gemakkelijk persoon. Met zijn grauwen en snauwen en 
zijnn laatdunkende opmerkingen joeg hij vriend en vijand op de kast, naar het 
scheenn zonder veel scrupules. In de CPH werden mildheid en persoonlijk res-
pectt zelden beloond. Met een geharnaste, onwankelbare en cynische houding 
wass men vaak beter af en De Groot leek zich die gewoonte zonder moeite te 
hebbenn eigen gemaakt. Ook mensen - zoals Jan Postma - die politiek dicht 
bijj  hem stonden, stootte hij af. Hij hield hem ten overstaan van iedereen me-
deverantwoordelijkk voor het doodzwijgen van de resolutie. Een optreden dat 
voortkwamm uit de overtuiging de juiste politieke lijn te pakken te hebben. De 
gevolgenn op persoonlijk vlak schenen hem niet te deren. 

Toenn De Groot op 26 februari in een vergadering van de vakverenigings-
commissiee slaande ruzie kreeg met zijn NAS-rivalen - Brandsteder, de oud-
vakbondsleiderr van 'het Minder Marine Personeel', zou hem daarbij een pijp 
inn het gezicht gesmeten hebben - liep hij woedend weg. Dreigend riep hij uit 
dee partij voortaan in het openbaar te zullen aanvallen. Nog dezelfde avond 
bedanktee hij voor de partij. 

Laterr schreef hij: "Ik had een ogenblik mijn zelfbeheersing verloren, doch 
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reedss de volgende dag besefte ik dat ik mij had laten provoceren en precies 
hadd gedaan wat mijn tegenstanders graag wilden hebben. Ik had, in de hitte 
vann de partijstrijd, een fout begaan en wilde haar onmiddellijk herstellen. Ik 
trokk mijn brief terug, doch het presidium weigerde daar op in te gaan."65 Van 
Riell  haatte zo langzamerhand de criticaster, die zijn diplomatieke manoeu-
vress zo vaak doorkruist had. Tekenend was dat niemand het voor hem opnam. 

Dee Groot melde zich opnieuw als lid aan, toen het NAS in mei 1927 de-
finitieff  met de CPH brak. Hij zag er het overtuigende bewijs van zijn gelijk 
in.. Van hem werd een onvoorwaardelijke loyaliteit aan Van Riel gevraagd. De 
Groott wilde niet buigen. In vrijwel ieder nummer van Eenheid waren zijn 
woedeuitvallenn te lezen. In juni 1927 schamperde hij: "Het groepje dilettan-
tenn en zonderlingen die de leiding vormen van de zich noemende en schrij-
vendee Hollandsche sectie van de Communistische Internationale, heeft dus 
denn bons gekregen van de leiders der zich eveneens noemende en schrijven-
dee 'revolutionaire vakcentrale*  het NAS. Het zal dus niemand verwonderen 
datdat zij zich opnieuw gaan toeleggen op 'samenwerken' met de linkschen in 
hett NVV. Immers, er moet toch iets zijn, waarmee een groep of partij die zich 
inn de klassenstrijd mengt zijn bestaan moet motiveeren, al was het maar voor 
dee schijn. ] Lieve menschen doet geen moeite. Niemand vertrouwt u [...]. 
Inn den Eenheids-hoek is voor u slechts walging aanwezig."66 

Zijnn spot moest verhullen dat zijn rol uitgespeeld was. Zelfs een verklaring 
inn De Tribune werd hem niet gegund; via de rubriek 'brievenbus' vernam hij: 
"P.. de G. te A. Uw artikel staat wat toon en argumentatie betreft op dusdanig 
peill  dat publikatie onmogelijk is."67 De Groot moet zich beledigd gevoeld 
hebben:: "door zijn offervaardigheid en door zijn lijden voor de arbeidersbe-
weging""  had hij, zo voelde hij dat zelf, een dergelijke behandeling niet ver-
diend.68 8 

GISTERENN ZWART , HEDEN BLAN K 

Datt De Groot de vernederende voorwaarden voor een hernieuwd lidmaat-
schapp verwierp, was wellicht ook ingegeven door de overtuiging dat de posi-
tiee van Van Riel wankelde. De partij was organisatorisch, politiek en finan-
cieell  een catastrofe nabij. Leen Seegers werd als bezoldigd bestuurder ont-
slagenn en zag zich op een uitkering van het Armenbestuur aangewezen.69 In 
januarii  had de partij duizend gulden bijeen moeten brengen om De Tribune, 
'dee parel in de klassenstrijd', overeind te houden. Ook politiek groeiden de 
zorgenn boven het hoofd. Bij de Statenverkiezingen in april bleek Wijnkoop 
overr meer aantrekkingskracht te beschikken dan Louis de Visser. Het conflict 
mett het NAS verscherpte zich. In Rotterdam bedankten zo'n veertig NAS-
communisten,700 in de hoofdstad gebeurde hetzelfde.71 Sneevliet maakte kor-
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tee metten met partij loyale NAS-bestuurders als Daan Goulooze die uit zijn 
functiee werd gezet; anderen werden geroyeerd.72 Veel communisten verlieten 
eigenerr beweging het NAS. Tot wanhoop van Van Riel die hiermee het beetje 
invloedd in het NAS als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. In Eenheid com-
mentarieerdee De Groot smalend: "De invloed van Moskou in het NAS via de 
CPHH blijkt dus niets anders dan humbug te zijn geweest."73 

Voorr De Groot kwam de hachelijke toestand niet als verrassing. Zijn lust 
omm 'fouten te erkennen' werd er niet groter op. Hij vestigde zijn hoop op een 
drietall  CPH-Ieden, - J. Romein, J.A. Hippe en J.M. Eylders jr. - die Moskou 
vroegenn in te grijpen. Het drietal kende elkaar van de krant, uit de tijd dat 
Wijnkoopp er de scepter zwaaide. Ze hadden hem gesteund, maar niet gevolgd 
inn zijn besluit met de partij te breken. Wel hielden ze nog contact, Jan Romein 
zelfss een vriendschappelijk.74 Naarmate Van Riels onmacht duidelijker werd, 
groeidegroeide de hoop om wat ze zagen als de misstap van 1925/1926 ongedaan te 
maken. . 

Wellichtt geprikkeld door War van Overstraten die in De Roode Vaan pleit-
tee voor "één stevige partij in Holland",75 wendden De Groot en het drietal 
zichh in een vertrouwelijke brief - gedateerd 1 mei 1927 - tot Wijnkoop en 
verzochtenn hem "uit uw midden enige kameraden aan te wijzen om met ons 
besprekingenn te openen teneinde het vraagstuk van de hereniging te onder-
zoekenn en middelen te beramen om tot een positieve oplossing te komen".76 

Naa de breuk met de CPH hadden Wijnkoop en zijn aanhangers zich in 1926 
inn een nieuwe groepering aaneengesloten, die zich met de naam CPH-Cen-
traall  Comité (CPH-cc) tooide en het blad De Communistische Gids uitgaf. 

Wijnkoopp reageerde positief. Op 25 juni verklaarde hij in de ideeën van 
Romeinn en de anderen een grondslag te zien tot herstel van de eenheid.77 Ro-
meinn had begin juni een notitie naar Moskou gezonden waarin van Van Riel 
geenn spaan heel bleef. Niets bleef onbesproken: de desastreuze vakbondstac-
tiek;; de onderschatting van de opstand op Java; het opportunistisch zwijgen 
overr Sneevliets sympathie voor de Russische linkse oppositie en de chaoti-
schee toestand in de partij, het werd zonder omhaal geweten aan het falen van 
Vann Riel. Met Van Riel zou een hereniging niet mogelijk zijn.78 

Diee voorwaarde bleek voor het EKKI vooralsnog onbespreekbaar. In het 
geheimm onderhandelde Van Oordt, de vertrouweling van Wijnkoop, met Se-
baldd Rutgers, die in Moskou verbleef en geacht werd invloed op Boecharin 
uitt te oefenen.79 Rutgers durfde Van Riel niet te laten vallen, al zag hij lang-
zamerhandd in dat Van Riel "een fanaticus was met een doodelijke haat die 
niett zou rusten voor Wijnkoop vernietigd was". Rutgers en Van Oordt kwa-
menn niet tot een vergelijk. William Charles van Oordt, belastingontvanger uit 
Wageningen,, die met de partijbeveiliging was belast, bleef niettemin opti-
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mistisch.. Hij koesterde de verwachting dat in Moskou eens het verstand zou 
zegevierenn en wat dat betreft was de opkomst van Stalin een hoopvol signaal. 
Wijnkoopp was het volledig met hem eens.80 

Dee Groot kon niet anders dan zich in de situatie schikken. Ook hem bleef 
weinigg over dan geduld oefenen. Geen geringe opgave voor de man die zijn 
levenn met de communistische beweging verbonden had. Tegen zijn wil stond 
hijj  buiten de partij, maar hij waakte ervoor om Wijnkoops disciplinebreuk te 
herhalen.. Ook al werkte hij in Eenheid en de ANDBB intensief met de Wijnko-
pianenn samen, hij sloot zich niet bij hen aan. 

Hett EKKI had weliswaar Romeins voorstellen verworpen, voor Van Riel 
wass daarmee de kous allerminst af. Romein en de anderen werden in De Tri-
bunebune op een waar pandemonium getrakteerd. Van Riel herinnerde eraan dat 
dee schrijver van de notitie (Jan Romein) een intellectueel was en dat de an-
derenn - al even verdacht - geen enkel deel hadden aan het partijwerk.81 "De 
partijj  zal het oordeel verder hebben uit te spreken," aldus een snoevende Van 
Riel.822 Maatregelen tegen het drietal bleven echter uit. Voor zuiveringen was 
dee tijd nog niet rijp. Een klein jaar later lag dat anders en boetten de onder-
tekenaarss alsnog. De klimaatsverandering voltrok zich in samenhang met de 
ontwikkelingg in de Soyjet-Unie. Sluimerende tegenstellingen over de Russi-
schee kwestie kwamen in een stroomversnelling, toen de breuk van het NAS 
mett de RVI en de Comintern zichtbaar werd. 

Sindss 1923 sympathiseerde Sneevliet met Leo Trotski en de Russische op-
positie,, maar vóór de breuk zag hij ervan af zich openlijk met hen te affiche-
ren.833 Eind 1926, begin 1927 kwam hier verandering in. De linkse oppositie, 
Trotskii  voorop, werd politiek uitgeschakeld. De druk op de communistische 
partijenn om zich te conformeren aan de Comintern werd krachtig opge-
voerd.84 4 

Inn oktober 1926 hekelde Henriette Roland Holst, die dicht bij Sneevliet 
stond,, de "eenzijdige en tendentieuze berichtgeving over het konflikt in de 
Sovjet-Unie".855 En vanaf januari 1927 schreef ze een reeks artikelen in het 
maandbladd Klassenstrijd, waarin ze een evenwichtiger en 'minder opge-
smukt'' beeld trachtte te geven van de situatie in de eerste arbeidersstaat. De 
partijleidingg reageerde nog voorzichtig. Anton Struik, juist terug uit de Sov-
jet-Unie,, plaatste vraagtekens bij de feitelijke betrouwbaarheid van Roland 
Hoistss visie en waarschuwde voor de "objektieve gevaren" van een kritiek op 
dee van alle zijden bedreigde Soyjet-Unie.86 Naargeestige persoonlijke insi-
nuatiess bleven echter achterwege.87 Ook Sebald Rutgers, de leider van het Si-
berischee industriële Koezbass-project, vermeed zorgvuldig een conflict, al 
kwamm hij dicht in de buurt met de schimpscheut dat "een kenmerk van de ver-
schillendee opposities is dat ze gedragen worden door een klein aantal intel-
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lectuelen,, dat weinig weerklank vindt in de massa's."88 

Dezee afstandelijkheid ten spijt, intern woedde het debat wel degelijk. De 
redactiee van het blad Klassenstrijd, waarvan CPH- en NAS-leden deel uit-
maakten,, bevestigde in juni dat er meningsverschillen waren.89 Spanningen, 
waaraann de breuk tussen het NAS en de CPH - een maand eerder - niet 
vreemdd was. Maar men herhaalde "het noodzakelijk te vinden dat de ver-
schillendee opvattingen in kameraadschappelijke discussie aan elkaar [...] ge-
toetstt werden". 

Dee CPH getroostte zich op dat moment nog moeite de kwestie van de Rus-
sischee linkse oppositie buiten de strijd rond de vakbondspolitiek te houden. 
Inn De Tribune schreef Jan Bokma, lid van de organisatiecommissie: "De ka-
meradenmeraden uit het NAS die meenen dat Sneevliet c.s. trotskisten zijn, vergissen 
zich.. Ze hebben met Trotski niets gemeen en wanneer zij Trotski als schild 
willenn gebruiken bij hun aanvallen op de communistische beweging, is dit 
niett anders dan politiek bedrog."90 Deserteurs? Dat zeker! Maar trotskisten? 
Bokma,, die op de afdeling kunstzaken van de gemeente Amsterdam werkte, 
zagg geen enkele gelijkenis. 

Tweee maanden later was de situatie gewijzigd; van terughoudendheid viel 
geenn spoor meer te bekennen. De renegaten Sneevliet en Roland Holst wer-
denn als verdedigers van Trotski, die verdoemelijke contrarevolutionair, ver-
bitterdd bestreden.9' En wie tot voorzichtigheid maande of geen deel wilde 
hebbenn aan geestdrijverij werd beledigd en gekleineerd.92 "Hoe eer zij heen 
gaann des te beter. Zij besparen daarmee de Partij een royement," aldus drie in 
dee Sovjet-Unie verblijvende partijgenoten, die de critici voor de voeten wier-
penn het imperialisme behulpzaam te zijn bij hun oorlogsvoorbereiding tegen 
dee Sovjet-Unie.93 Hoe sterker de zaak op drift raakte, des te meer beschuldi-
gingenn zich opstapelden.94 Toen zelfs Wijnkoop met het trotskisme in ver-
bandd werd gebracht9S, leken krachten aan het werk die in hun jacht op af-
wijkingenn niet meer te stuiten waren. 

Datt ondervonden ook de partijgenoten Hippe, Eylders en Romein. Bijna 
eenn jaar na hun schrijven aan het EKKI kregen ze op het negentiende partij-
congress alsnog te verstaan hun standpunt te herroepen of op te krassen. M. 
Stirner,, de jonge Zwitserse EKKi-vertegenwoordiger, liet dreigend horen: "De 
Executievee weet dat alleen de uiterste geslotenheid van de partij kan voorko-
menn dat de Wijnkoop-actie de partij ondermijnt." Doelend op Romeins noti-
tiee vervolgde hij: "Natuurlijk heeft iedere partijgenoot het recht de partij te 
critiseeren.. Doch deze partijgenoten [...] schrijven niet over de partij, maar 
overr een richting Van Riel, en over een partij die met De Internationale alleen 
nogg maar den naam gemeen heeft. [...] 'T zijn Wijnkoop-volgers. Die men-
schenn moeten hun fouten erkennen of buiten de partij gesloten worden."96 
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Toenn de scherpslijpende stem van de Comintern er het zwijgen toe deed, 
volgdee 'een daverend en langdurig applaus'. Niet zo maar een applaus, geen 
hartelijkk applaus of luid en langdurig applaus, maar 'een daverend en lang-
durigg applaus'. De Nederlandse communisten oefenden op die paaszondag in 
dee door de kunstenaar Peter Alma met vlaggen en Russische plakkaten ver-
sierdee zaal van het Tolhuis aan de overkant van het IJ niet alleen in gehoor-
zaamheidd maar ook in hiërarchie. In niets herinnerde het Congres nog aan de 
Poolsee landdagen van weleer. "Tusschen 1926 en 1928 hebben we vaak moe-
tenn laveeren in onze politiek," sprak Louis de Visser tot slot, "vanaf dit con-
gress zal onze partij met ijzeren hand haar discipline handhaven en één on-
wrikbaree koers volgen!" 

Nogg tijdens het congres werd bekend dat partijgenoot Hippe afstand nam 
vann de brief aan het EKKI. 97 Er was niet veel nodig om de letterzetter te be-
wegenn een loyaliteitsverklaring af te leggen.98 Toen Eylders ertoe bereid 
bleek,, ging ook hij overstag. De Tribune tekende kortweg aan dat Hippe "Eyl-
ders'' mea culpa" onderschreef in tegenstelling tot Romein, die "dus" - zo be-
richtterichtte de krant onbewogen - "buiten de partij staat".99 

Enn Paul de Groot? Begin juni 1928, enkele weken na het congres, werd hij 
opnieuww lid. "Zonder voorwaarden"! "De voorzitter zelf schreef me in," meld-
dee een laconieke De Groot dertig jaar later.100 Een te fraaie voorstelling van 
zaken,, want hij legde wel degelijk een verklaring af, erkennende dat de "Hol-
landschee sectie bewezen heeft de politiek en de tactiek van de Communisti-
schee Internationale te volgen en naar vermogen te willen doorvoeren".'01 Ook 
Dee Groot ontkwam niet aan de ondeugd "heden blank te noemen, wat giste-
renn zwart was". 

Eenjaarr eerder geraakte hij buiten de partij, vervuld van wrok, zo niet haat 
jegenss hen, die door hun 'coquetterie' met het NAS stokken staken in de wie-
lenn van de Fimmen-beweging. Zijn hoge verwachting sloeg om in teleurstel-
ling,, toen eerst Schmidt en daarna Fimmen zich uit Eenheid terugtrokken.,M 

Nogg geen halfjaar later hield het blad op te bestaan.103 De Groot greep de ge-
legenheidd aan om van de 'losse' Eenheid-groepen alsnog een beweging van 
onderopp te maken, die invloed kon uitoefenen op redactie en blad.'04 Een weg 
diee Fimmen en Schmidt nooit hadden willen gaan.105 Het kwam tot de op-
richtingrichting van een 'propagandakring van linksche NVv-leden'.106 Veel aanhang 
heeftt de groep niet verworven. Daarvoor was de communistische invloed in 
dee bedrijven te beperkt. De bolsjewisering, dat wil zeggen de introductie van 
bedrijfscellenn die in 1924 begon, bracht daar geen verandering in.'07 Van cel-
lenn was vier jaar later nog weinig te merken of het moest de geheimzinnig-
doenerijj  zijn waarmee de omvorming gepaard ging. Op raillerende toon ver-
haaldee De Groot: "Zo gebeurde het, dat ik plotseling een briefje ontving van 
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dee secretaris, Piet Bergsma, met de mededeling dat er in de fabriek waar ik 
werktee een bedrijfscel was opgericht en dat ik daarbij 'ingedeeld' was. Ze had 
zelfss een nummer gekregen! 'T was dus een 'geheime' bedrijfscel. Maar in 
dee fabriek was ik het enige partijlid! En iedereen die daar werkte kende mij 
alss communist."'08 

Hett politieke isolement en de chaos stimuleerden de behoefte om in de pas 
vann de Comintern te lopen. Met het nadrukkelijke optreden van de Comin-
ternn leek een alternatief geboren voor de pijnlijke machteloosheid waarin Van 
Riell  de partij gevangen hield. Het spoorde De Groot aan zijn wrok opzij te 
zettenn en opnieuw lid te worden; eindelijk was de partij verlost van "het ge-
wroett en geknoei" van de NAS-mannen en hun hele en halve vrienden - "ijle" 
intellectuelenn als Mannoury en Roland Holst, die "met hun toeschouwers-
kritiekk de werkers en strijders aankrassen en zo hun aandacht afleiden van de 
daadd die het ogenblik eist". "Alleen het breekijzer van de Russische disputen 
konn deze 'defaitisten' loswrikken. En wie hen kent, weet dat achter hun 
zogenaamdee diepgravende theoretische bespiegelingen een sociaal-democra-
tischee inhoud schuilgaat. Wie hen kent, had dit al lang verwacht." En De 
Groott meende ze te kennen. In België was het met de groep rond Van Over-
straetenn net zo gegaan. Ook hij was bij de trotskisten terechtgekomen, even-
alss zijn oude adjudant, de 'waanwijze'Abraham Soep, die nu met Sneevliet 
wegliep. . 

"SAULU SS WORDT PAULUS" 

Inn de partij leek voor het eerst communistische "ernst" geboren. Wie het ik 
vooropsteltt zal zijn kop moeten buigen, louter bewondering voor de Sovjets, 
hoee diep en teer ook, is niet voldoende. Nu geen saloncommunisme meer, 
niett alleen maar de grote politieke vraagstukken waarmee de kopstukken op 
dee grote openbare vergaderingen pronkten en glansden. Afdalen tot de werk-
plaats,, de arbeid en de straat, het gaat om praktisch werken. "Arbeiders, Ar-
beiders,, Arbeiders, we hameren er voortdurend op. Mensen komen niet om te 
luisterenn naar wat een paar sprekers te zeggen hebben, ze komen om hun so-
lidariteitt te betuigen met de politieke partij van het Nederlandse proletariaat. 
Alss een arbeider spreekt, spreekt de Houthaven of de Openbare dienst, de 
Hoogovenss of Werkspoor". 

Dee Groot proefde de kentering, al waren de bordjes aan de top nog niet 
verhangen.. Maar er waaide een frisse wind. Met hem wilden ook anderen het 
roerr naar links gooien, mannen van zijn leeftijd als Alex de Leeuw, Ko Beu-
zemakerr en Gijs van Munster, jonge intellectuelen dat wel, maar zonder die 
"souvereinee minachting voor het plebejische gedoe van de bolsjewistische 
analfabeten",, dat de oudere generatie vaak tentoonspreidde. Jongens ook, 
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mett een arbeidersachtergrond zoals Piet Kuiper uit Wormerveer, en de Am-
sterdammerr Joop Schaap, voor wie de houding tegenover de Sovjet-Unie en 
haarr partij maatgevend was. En op de achtergrond solide communisten als 
Sebaldd Rutgers, Anton Struik, Koos Visch en Dirk Schermerhorn, die in de 
Soyjj  et-Unie werkten en uit ervaring spraken. De Groot had reden om opti-
mistischh te zijn. Van Riel, Bergsma en Seegers, hun dagen waren geteld. 

All  in juli 1925 schreef Alex de Leeuw dat "we allen van het Russische pro-
letariaatt moeten leeren; dat we de Sovjet-Unie moeten ondersteunen", omdat 
reedss het enkele feit van haar ontwikkeling de kapitalistische stabiliteit on-
dermijntt en de arbeiders opwekt tot revolutionaire actie.109 "Erkent men dit 
niett dan loopt men met de kop tegen de muur."110 Het vormde een onom-
wondenn rechtvaardiging voor een kritiekloze onderwerping aan het centralis-
tischee machtsapparaat van Moskou. Waar Van Riel en anderen nog voorzich-
tigee bedenkingen koesterden bij de alwetendheid van de Comintern, schikte 
Dee Groot zich volledig. Zo totaal dat zijn oude makkers uit de Wijnkoop-
groepp met een mengeling van woede en verbijstering hun knopen telden als 
hijj  hun voorbijkwam. Hun boosheid was gewekt door de manier waarop hij 
henn in de ANDB in de rug had aangevallen. De Groot had met vijf medestan-
derss oppositie gevoerd tegen Henri Polak en bij de bondsraadverkiezing in 
oktoberr 1928 stonden ze gezamenlijk kandidaat. Hun kandidatuur werd ern-
stigg genomen, dat bleek wel uit Het Weekblad, waarin verschillende bondsle-
denn hun verkiezing aanbevolen en waarin Polak deze ernstig ontraadde.1" 
Watt een demasqué, toen De Groot tijdens de kandidaat-bespreking in een af-
geladenn Theater Bellevue verklaarde niet tot deze groep gerekend te willen 
worden:: "Ik heb in de afgelopen jaren de gelegenheid gehad om hen een wei-
nigg nader te leren kennen. Er is mij gebleken dat deze mensen die zich in-
beeldenn 'communisten' te zijn, eigenlijk niets meer zijn dan ijdele zwetsers, 
warhoofdenn zonder enige ernstige overtuiging, kletsmajoors die zichzelf in 
eenn vergadering graag holle frases horen opdreunen tot vermaak van de aan-
wezigen,, doch van wie voor de verbetering der levensvoorwaarden van de 
diamantbewerkerss geen enkele reële prestatie te verwachten valt. [...] Ik heb 
eenee candidatuur voor den bondsraad aanvaard als lid van den ANDB, ZON-
DERR MEER, met de uitsluitende bedoeling de belangen van de organisatie en 
dee diamantbewerkers te dienen.""1 

Zo'nn streek hadden ze niet voor mogelijk gehouden. "Saulus wordt Pau-
lus",, sterker nog "hij had zich beter Judas kunnen noemen", Heyman Polak, 
eenn van de groep, was des duivels op De Groot, die verklaarde "tot geen be-
paaldee richting te behoren om stemmetjes te vangen van anti-oppositionele 
ledenn om vervolgens in Moskou te kunnen paraderen met de stijgende in-
vloedd onder de moderne arbeiders". Woedend schetste hij in Het Weekblad 
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hett portret van De Groot: "dat onbetrouwbare sujet, dat bij iedere kritiek, bij 
iederr afwijzend kommentaar een jeremiade van zelfbeklag aanheft, litanieën 
vann lijden opsomt, een Multatuli gelijk.""3 

Dee Groot maakte zich weinig zorgen om zijn morele reputatie; nergens de 
handenn vuil aan maken en verbergen wat in opspraak bracht, was niet zijn ge-
woonte.. Wat men buiten de partij over hem dacht, interesseerde hem geen 
zier.. En al helemaal niet op dat moment. Terugkeren in de partij eiste loyali-
teit.. Juist nu! En daarvan gaf hij blijk door zijn contact met het Wijnkopia-
nismee te retoucheren. Door zich die grove toon aan te meten toonde hij be-
ginselvastheid.. Tot bondsraadlid werd De Groot niet meer verkozen. Bedrukt 
schreeff  bestuurslid Bokma aan de RVI: "Dies 'danken' wir grösztenteils der 
verdarblichenn Taktik der nur wenigen, aber fanatischen Wijnkoop Anhanger 
inn diesem Verband, welche De Groot im Organ des Verbandes öffentlich de-
nunziertenn als 'Zelle' der KPH und Mitglied des PCRV.""4 

Datt PCRV stond voor Propagandacomité voor Revolutionaire Vakbewe-
gingstaktiek,, waarin De Groot sinds mei 1928 met zijn club van linkse 
Nvv'erss actief was geworden."5 Het ging om een communistische groep die 
dee kern werd van de 'Roode Vakbonds Oppositie' (RVO), waarvan De Groot 
organisatorr zou worden. 

OPP EEN LINKS E ONVERZOENLIJK E KOERS 

"Buitengewoonn gevaarlijk is de tijd. Elk uur kan de bode brengen van het af-
schuwelijkee bericht: de oorlog is in aantocht!""6 Louis de Visser, die met L. 
Seegerss en A.S. de Leeuw in 1928 het zesde Comintern-congres had bijge-
woond,, sprak avond aan avond om de nieuwe, 'derde periode' uit te leggen. In 
Moskouu was het vooruitzicht geschetst van oorlog en revolutie. De partijen 
werdenn opgewekt de strijd aan te binden met de 'perfide' sociaal-democratie 
diee op het kritieke ogenblik de bourgeoisie te hulp schoot bij de verdediging 
vann lij f en goed tegenn de oprukkende arbeidersklasse. De Visser had het ver-
mogenn om emoties te bespelen. Zijn voorhoofdslok danste op en neer, toen 
hijj  donderde: "De wapens hier" (daverend applaus); "Als het tot schieten 
komtt schiet dan in de goede richting" (daverend applaus). Hij was een bege-
nadigdd spreker en zo bemind dat zijn vijftigste verjaardag uitgeroepen werd 
tott "feestdag voor alle revolutionaire arbeiders in Nederland"."7 

Ookk in Nederland maakten communisten zich met de nieuwe mores ver-
trouwd.. Het politieke jargon paste zich soepel aan. Althans te oordelen naar 
dee communistische pers van die dagen. De woorden werden groter, de toon 
scherper.. Perifrase en hyperbool vervingen de exacte beschrijving, de reali-
teitt leek opgelost in allegorie en metafoor. Strijdlust spatte van de pagina's: 
dee heersende klasse moest een donderend halt worden toegeroepen en in elk 
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bedrijff  gordde de arbeidersklasse zich aan; meer en meer werd de rol van de 
partijj  begrepen. 

Inn de praktijk heerste echter de grootste verwarring. Tussen Bergsma en 
Vann Riel enerzijds, De Groot en zijn makkers van de PCRV anderzijds deden 
zichh wrijvingen voor waarbij denken en doen weinig samenhang vertoonden. 

Hoewell  Van Riel en Bergsma twijfelden aan de toepasbaarheid van de ra-
dicalee Comintern-strategie in Nederland, verweten ze uitgerekend De Groot 
enn het jonge PCRV een gebrek aan revolutionaire moed. Deze hadden onge-
organiseerdenn opgeroepen lid te worden van een vakvereniging alvorens ei-
senn via staking af te dwingen."8 En dat was fout, aldus Van Riel: "Niet in de 
eerstee plaats moeten we de arbeiders naar de vakorganisatie brengen, maar 
wee moeten invloed zien te krijgen. [...] Op gevaar af dat een nederlaag door 
hett personeel geleden zou zijn, hadden wij het op een staking moeten laten 
aankomen.""  De Groot had er niet over gepiekerd om het greintje vertrouwen, 
datt de PCRV hier en daar won, met ondoordachte avonturierspolitiek te grab-
bell  te gooien. 

Dee Groots verantwoordelijkheden namen toe. Hij werd afgevaardigd naar 
Rvi-conferenties,"99 schreef voor de internationale communistische pers en 
verzorgdee de vakverenigingsrubriek in De Tribune. Het vakbondswerk prik-
keldee hem om zich te verdiepen in een relatief nieuw verschijnsel in de ar-
beidsverhoudingen,, 'de rationalisaties', dat wil zeggen de verwetenschappe-
lijkingg van het productieproces, de nieuwe golf van mechanisatie en arbeids-
delingg en de gevolgen daarvan voor de arbeidersklasse. Het was het schar-
nierpuntt in de analyse over de te verwachten radicalisering maar in het 
Hollandsee communistische milieu niet onomstreden. In het maandblad De 
CommunistCommunist wijdde hij er een tweetal beschouwingen aan onder de titel: 
"Marx'' ekonomische analyse en onze aktueele vakbewegings-problemen".120 

Hett ontlokte De Tribune de besmuikte opmerking: "De vele aanhalingen die 
pg.. De Groot uit Het Kapitaal van Marx moet doen, heeft hij ontleend aan de 
Hollandschee vertaling door F. van der Goes. Het ligt voor de hand [...], doch 
hett is jammer dat die vertaling op vele plaatsen zo gebrekkig en soms geheel 
foutt is."121 Voor pluimstrijkerij voelde de anonieme recensent kennelijk wei-
nig.. Het liet zien dat aan het bekvechten nog geen einde was gekomen. 

Hett West-Europeesch Bureau (WEB) van de Comintern dat in 1928 in Ber-
lij nn was gevormd, besloot zich intensiever met de verwikkelingen bezig te 
houden.. In maart 1929 berichtte Richard Gyptner, een 28-jarige uit Hamburg 
afkomstigee instructeur, die zijn rapporten nu eens als Alarich, dan weer als 
Magnuss ondertekende, dat in het partijbestuur grote bezwaren leefden tegen 
voorzitterr Van Riel en vooral tegen secretaris Piet Bergsma, die zich wel in-
tensieff  met internationale campagnes bezighield, maar aan "Hollandse pro-
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blemen""  niet toekwam. Alarich leek zich in de onvrede wel te kunnen vinden. 
Eenn resolutie van Bergsma kwalificeerde hij zelfs als "das Traurigste, was ich 
ann Resolutionen je gesehen habe".122 De Comintern-instructeurs zagen tallo-
zee rechtse gevaren, passiviteit in bedrijfs- en vakbondswerk en te veel aan-
dachtt voor het parlementswerk.'23 Een observatie waarvoor De Groot hen ui-
terstt dankbaar was.124 

Doorr uitbreiding van het secretariaat voor te stellen, beoogde men de in-
vloedd van de passieve Bergsma terug te dringen.125 Volgens een teleurgestel-
dee Alex de Leeuw bood dat nauwelijks soelaas: "alleen met uitbreiding komt 
menn er niet."126 Daar had hij wel gelijk in. Het gebrek aan slagvaardigheid 
vormdee een groeiende bron van ergernis: "In de bedrijven behoeft men in-
strukties,""  aldus De Leeuw, en niet de "belachelijke filosofieën" en abstrac-
tee theorieën a la Van Riel.127 

Dee oppositie kon op de steun rekenen van Sigi Barnatter die onder de na-
menn Silvio en Moritz vanaf juni 1929 in Amsterdam verbleef. Barnatter 
woondee bij Leo van Lakerveld. Ze kenden elkaar uit de Jeugd Internationale. 
Vann de Nederlandse communisten had Barnatter net als de andere instruc-
teurss geen hoge pet op. De geringschatting was overigens wederzijds. De 
meestee instructeurs werden als boodschappenjongens gezien, die weinig be-
gripp van de situatie hadden. Zo dacht ene Unger bij aankomst in Nederland 
datdat de bevolking alleen uit boeren bestond.128 Dat de Comintern-personen 
tochh ernstig werden genomen, dankten ze aan hun vergaande bevoegdheden. 
Medee op grond van hun rapporten oefende het Comintern-apparaat zijn 
machtt uit. 

Silvioo verweet van Riel niets van de 'derde periode' te begrijpen, de radi-
caliseringg te ontkennen en zich af te wenden van de meest uitgebuite groe-
pen:: "Die sind fur unsere hochwohllöblichen Genossen hier 'Lumpenprole-
tarier'(hört,, hort!) - deklassierte Leute! !"129 Honender kon de kritiek niet zijn. 
Opp het tiende EKKi-plenum kreeg Leen Seegers weliswaar te horen dat "die 
Loyalitatt der Partei funning vollkommen anerkannt wurde".'30 Maar ook dat 
hett EK Ki het nodig achtte "neue frische Krafte aus den Reihen der Betriebs-
arbeiterr heranzuziehen, um die Verbindung des ZK mit den Betrieben zu star-
ken".'3'' Silvio en de naar eigen zeggen in Moskou "opgefriste" Seegers'32 

schrevenn een resolutie die zo kritisch was dat Van Riel zorgelijk uitriep dat 
"wennn man in dieser Weise nur auf die Fehler hinweist, es nur eine Konse-
kwenzz gibt: die Parteifiihrung soil abtreten".'33 

Zo'nn vaart liep het niet. Het EKKI uitte zich in een geheime brief tot Van 
Rielss opluchting een stuk milder en zowel De Leeuw als Van Munster beves-
tigdenn dat het EKKI voorlopig vertrouwen hield.'34 Pas na de komende partij-
conferentiee zou beoordeeld worden of er wijzigingen binnen het politiek bu-
reauu nodig waren.'35 
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Inn het najaar werd de partijleiding steeds vaker in verband gebracht met 
hett zogenaamde "rechtse gevaar".'36 In het blad Die Kommunistische Inter-
nationalenationale donderde het Duitse EKKi-li d Paul Reimann dat afwijkingen van de 
Comintern-politiekk alleen overwonnen konden worden door alle leden te mo-
biliseren.'377 Kort voor de conferentie stelde Silvio echter tevreden vast dat het 
partijbestuurr de kritiek ter harte nam en dat cynisme achterwege bleef. Wel 
zagg hij nog een enkel wankel element, dat tegen "de vorm van kritiek" (Van 
Riel)) sputterde, "ja, maaf'-zegger was (De Visser) of loyaal instemde zonder 
hett er mee eens te zijn (Bokma en Postma); maar met genoegen maakte hij 
gewagg van overtuigde voorstanders van de EKKi-lij n als Leo van Lakerveld, 
Beuzemaker,, Van Munster en De Leeuw, de meesten in de ruimste zin van het 
woordd jonge intellectuelen, die het roer radicaal naar links wilden gooien. 
Overr Van Riel merkte Silvio spottend op: "seine Rede habe ich mit steigen-
derr Bewunderung angehört. Ein Meisterstück von Diplomatie, d.h. doppelter 
Buchführung!"'388 Desondanks noemde Silvio de conferentie een keerpunt en 
hooptee hij dat voor het aanstaande partijcongres de scepsis geheel overwon-
nenn was.'39 Een optimisme dat niet door iedereen werd gedeeld. Met steun 
vann de in Moskou gedetacheerde Siewertsz van Reesema stelde Paul Rei-
mannn het Midden-Europees Landensecretariaat (MELS) voor Van Riel uit de 
leidingg te verwijderen.'40 Het MELS fungeerde als een controlerend orgaan dat 
directt onder het EKKI resorteerde. 

Ookk in Amsterdam kwam Van Riel onder steeds zwaarder vuur te liggen. 
Beuzemakerr opperde begin november 1929 Van Riel als secretaris van de 
vakbondscommissiee te vervangen door Paul de Groot.141 Steun voor zijn 
voorstell  kreeg hij van De Leeuw en verrassend genoeg van Jan Postma, die 
bovenall  behoefte had aan een leiding die genomen besluiten ook uitvoerde. 
Driee uur lang werd over het voorstel "in ganz persönlicher, kleinlicher Wei-
se"" gediscussieerd; zo kleinzielig dat voor Silvio, "den guten Eindruck, den 
diee Parteikonferenz hinterlassen natte, wieder verwischt worden ist".'42 

Tekenendd had Van Riel het genoemd "dasz man gerade den Genosse De 
Groot,, der in bezug auf die neue Taktik einen abweichenden Standpunkt ver-
tretee und erst vor kurzem wieder der Partei beigetreten sei auf den Posten ei-
ness Leiters der Gewerkschaftabteilung wolle und einen Genosse der als ein-
zigerr den richtigen Standpunkt vertreten habe von diesem Posten entferne " ,43 

Dee Groot had in augustus een brochure geschreven over de geruchtma-
kendee landarbeidersstaking in Oost-Groningen.'44 Daarin veroordeelde hij 
hett partij optreden scherp, "te laat en onvoldoende", en liet hij geen spaan 
heell  van de poging de staking op het allerlaatste moment via "een zelfstandi-
gee stakingsleiding" te doen hervatten. De oproepen en positieve berichtge-
vingg in De Tribune deed hij af als bluf en "lausbuberei'V45 Van Riel be-
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schouwdee de kritiek als een dolksteek in de rug. 
Datt het de groep rond Van Riel niet ontging dat de bakens verzet werden, 

bleekk uit een brief van Bergsma aan Moskou. Vooral Beuzemaker, De Leeuw 
enn Van Munster moesten het ontgelden. Silvio zou gemakkelijk te kneden 
zijnn en diende vervangen te worden.'46 Bergsma raakte kennelijk een gevoe-
ligee snaar, want Silvio zag zich genoopt om de talloze insinuaties uitvoerig 
enn schriftelijk te weerleggen. '47 

EENN PROMOTI E ONDER REGIE VAN MOSKOU 

Vann de machtstrijd waren de partijleden tot nu toe onkundig gebleven. Dat 
veranderdee toen Seegers in De Tribune van 19 november 1929 de congres-
discussiee opende. De volgende dag al reageerde De Leeuw. Hij was door het 
"artikell  van Seegers in het geheel niet bevredigd", de kern van de zaak, "de 
onafwendbaree eisch tot ingrijpende verbetering van onze partij-leiding en ons 
partij-apparaat",, was onbesproken gebleven.148 Een kritiek die enkele dagen 
laterr door Cees Schalker werd herhaald. Schalker werkte als kantoorbedien-
dee bij Calvé in Delft en was daar sinds 1926 gemeenteraadslid. 

Dee Leeuw liet het niet bij woorden, maar ging zelf op zoek naar nieuwe 
bestuurders.. Met het oog op een nieuw secretariaat schreef hij Reesema: "Ich 
glaube,, es ware gut, wenn die Genossen die bei euch gearbeitet haben, wie 
Struik,, Visch und Schermerhorn nach Holland zurückkommen. Sorge dafur, 
daszz Struik so bald wie möglich kommt.'"49 Reesema bleek wel voor de sug-
gestiee te voelen, want veertien dagen later opperde hij Bergsma te vervangen 
doorr Anton Struik of Daan Goulooze. Nog geen week later droeg hij defini-
tieff  Goulooze voor, een energieke achtentwintigjarige bouwvakker, die zijn 
sporenn als jeugdsecretaris ruimschoots had verdiend.'50 

Opvallendd was dat aan de discussie bijna alleen partijbestuursleden en in-
tellectuelenn deelnamen, niet bepaald de sociale karakteristiek waar het in de 
'derdee periode' om te doen was. Als De Groot zijn positie als kritische arbei-
der,, vakbondsman en leider van de PCRV kon laten gelden, was het nu wel. 
Opp 4 december verscheen van hem een paginalange bijdrage die in toon en 
helderheidd die van Schalker en De Leeuw overtrof.'51 Scherp en zelfbewust 
noemdee hij man en paard. "Wat oud en versleten is, MENSCHEN EN ME-
THODES,, moet onbarmhartig worden neergehaald." Hadden De Leeuw en 
Schalkerr het noemen van namen vermeden, De Groot sprak ronduit: "Er is 
ongetwijfeldd in het PB eene minderheid die anders wil. Een der partijgenoot-
enn van deze minderheid, pg. A.S. de Leeuw, heeft daarvan blijk gegeven. De 
meerderheidd echter (Seegers, Bergsma, V Riel) wenscht niets anders dan de 
schijnn te veranderen." De Groot zag in de leiding zelfs blokvorming, iets wat 
verdachtt leek op een georganiseerde "rechtse" fractie.'̂  Aan machiavellisme 
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ontbrakk het hem niet, toen hij over het nieuw te kiezen bestuur opmerkte: 
"Pg.. A.S. de Leeuw heeft gezegd dat de te kiezen leiding in meerderheid uit 
arbeiderss moet bestaan. Dit is juist doch niet voldoende. Het garandeert nog 
inn het geheel niet het doorvoeren van de bolsjewisering van de partij. Niet al-
leenn de meerderheid doch het GEHEELE partijbestuur moet in de eerste 
plaatss bestaan uit communisten. In onze partij worden vaak op demagogische 
wijzee handarbeiders tegenover intellektueelen of geestesarbeiders gesteld. 
Hett doet er minder toe welk beroep partijbestuurders uitoefenen, als zij het 
beroepp als communisten maar verstaan." Al waren De Leeuw en Schalker 
geenn handarbeiders, als communisten zou hun deelname aan de leiding niet 
misstaan,, moesten we De Groot geloven. 

Overr De Groot, De Leeuw en Schalker was Silvio goed te spreken.'53 Hen 
hadd hij op het oog, toen hij Moskou toevertrouwde over geschikt materiaal te 
beschikken.. Minder enthousiast was hij over Goulooze, de veel geprezen en 
doorr Reesema geprotegeerde opvolger van Bergsma. Na terugkeer uit Mos-
kou,, waar hij het plenum van de Kommunistische Jeugd Internationale (KJI) 
bijwoonde,, liet Goulooze doorschemeren dat in Moskou besprekingen waren 
gevoerd.. Verder mocht hij er geen mededeling over doen, maar Silvio moest 
eropp rekenen dat hij door Moskou teruggeroepen werd. Geërgerd vroeg Sil-
vioo aan Moskou om opheldering en deelde subtiel mee dat Gouloozes affini-
teitt bij de groep-Van Riel lag.I54 Aan Gyptner schreef Silvio enkele weken la-
terr dat Goulooze Van Riel zelfs had ingefluisterd dat "het EKKI alsnog zou 
ingrijpenn en hem [Silvio] tot de orde zou roepen".155 Dat verklaarde, aldus 
Silvio,, Van Riels oplevende hoop. Wat hem betreft moest Goulooze, die "ver-
stecktee Opportunist", zich openlijk van Van Riel distantiëren, zo niet dan 
wachttee hem hetzelfde lot. 

Silvioo vermoedde nu net als De Groot dat het niet zo maar om een recht-
see groep ging, maar om een goed georganiseerde rechtse fractie, waarvan Van 
Riell  "de spiritus rector" was.'56 Als toekomstig partijsecretaris kwam volgens 
Silvioo maar één persoon in aanmerking, en dat was Cees Schalker, die naast 
eenn "voortreffelijke politieke instelling ook algemeen vertrouwen genoot".'57 

Gouloozee werd door Gyptner, alias Magnus in een rapport aan de KJI net 
alss door Silvio voor een sympathisant van het rechtse, opportunistische blok 
gehouden.. Gyptner, de voormalig secretaris van de KJI en op dat moment se-
cretariss van het WEB, verlangde "dasz das Verhalten von Goulooze verurteilt 
wirdd " Hij legde er de nadruk op "dasz es notwendig ist Goulooze so bald 
wiee möglich aus der Führung der Jugend zu entfernen"'58 en adviseerde hem 
niett in het presidium, laat staan in het secretariaat te kiezen.'59 Het was de 
prijss die Goulooze te betalen kreeg voor zijn opstandige gedrag. Comintern-
vertegenwoordigerss lieten zich niet makkelijk tegenspreken, nog minder te-

75 5 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

genn elkaar uitspelen. Pas aan de vooravond van het congres sprak Goulooze 
zijnn mea culpa uit. Toen hij op het congres ook nog eens een "iooprozentige 
Rede""  hield, stond - naar de mening van Silvio160 - niets een verkiezing in 
hett partijbestuur meer in de weg. Alleen De Leeuw krabde zich achter de oren 
bijj  zoveel wispelturigheid: "wir werden sehen. Man musz mit ihm zusam-
menarbeiten,""  luidde zijn zuinige commentaar.'6' 

Eindd januari 1930 lagen de verhoudingen, naar het oordeel van Magnus, 
helder:: "Da wir die grosse Mehrheit des ZK, ferner De Visser, hinter uns ha-
ben,, ferner Huizinga, als Sekretar von Amsterdam uns die Möglichkeit gibt, 
diesenn gröszten Distrikt der Partei (2/3 der Mitgliedschaft) zu kontrollieren, 
soo denke ich, dasz wir auf dem Parteitage eine erdrückende Mehrheit für uns 
haben."'622 Wat overbleef, was de vraag welke personen op welke plaatsen in 
dee nieuwe leiding het best tot hun recht kwamen. Over De Leeuw, Schalker 
enn De Groot bleef Moskou lovend: "Alleen zij," aldus de Executieve in een 
brieff  van 29 januari, "hebben de problemen juist opgevat.'"63 

Dee tegenstanders konden hun rancune moeilijk onderdrukken. Over De 
Groott sneerde Bergsma dat deze vooral niet moest vergeten dat hij lange tijd 
buitenn de partij had gestaan. Erger nog dat "deze partij loozigheid van iemand 
diee reeds zo lang in de partij was, uitdrukking is van een burgerlijk karakter. 
Watt des te meer uitkomt daar hij weder tot de partij toetrad omdat hij meen-
dee dat de partij een zelfde vakvereenigingspolitiek voerde als Wijnkoop".'64 

Bergsmaa was desnoods bereid het veld te ruimen, maar de partij moest we-
tenn welke opportunist ze voor hem in de plaats kreeg. 

Bergsmaa en ook Seegers beperkten zich in hun aanval op De Groot niet tot 
DeDe Tribune. In verschillende Amsterdamse secties en districtsvergaderingen 
brachtenn ze 'het geval' De Groot ter sprake. Het noopte De Groot tot een ver-
klaringg waarin hij zijn partijloze periode toelichtte en toegaf fout te hebben 
gehandeld:: "Ik heb erkend en erken nog onvoorwaardelijk dat dit uittreden 
eenn grove fout was. [...] Ik heb toen gefaald en heb daar lessen uitgetrokken 
voorr de toekomst."165 

Ergg beschadigd werden De Groot, Schalker en De Leeuw niet. Daarvoor 
wass de steun uit de partij te groot.l66 Silvio was erg ingenomen met De Groot. 
Hijj  had een tijd bij Van Lakerveld gewoond, maar zijn conflict met Bergsma 
-- deze had zijn politieke voorkeur in verband gebracht met Van Lakervelds 
gastvrijheid'gastvrijheid'6767 - had hem doen besluiten naar andere woonruimte om te 
zien.'688 Zo was hij bij De Groot op de Linnaeusparkweg terechtgekomen, 
waarr hij overdag rustig kon studeren en aan zijn rapporten werken. 

Dee Comintern-functionarissen Silvio, Wilhelm Florin, Richard Gyptner en 
dee Brit Ferguson lieten zich op het congres dat half februari plaatsvond, duch-
tigg gelden. In feite had het kwartet de regie in handen: zij bepaalden de agen-
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da,, schreven de resoluties, spraken met De Visser en Schalker de referaten 
door,, stelden het presidium samen en namen deel aan de belangrijkste com-
missiess en discussies. Ten slotte droegen ze er zorg voor dat het partijbestuur 
samengesteldd werd uit de merendeels in nauw overleg met Moskou geselec-
teerdee kandidaten. 

Opp zaterdag en zondag in de Veilingzaal van het Amsterdamse Beursge-
bouww en op maandag voortgezet in de grote zaal van De Harmonie op de Ro-
zengracht,, was het congres een toonbeeld van bolsjewistische toewijding en 
geestdrift.. Zelfs 's avonds werd doorvergaderd. De 'boerenkool met vlees en 
jus'' moest de kameraden in hun eensgezindheid sterken. 

Dee resoluties waren lang, de discussies afmattend, slepend en vol herha-
ling.. De "rechtse groep Van Riel" verdedigde zich, zoals ze al weken deed, 
eerderr hulpeloos dan overtuigend. Een enkeling verloor zijn zelfbeheersing, 
sprakk over schunnig bedrog en smerige huichelarij. Wat maakte het uit? 

Vann het oude partijbestuur keerden slechts negen leden terug. De Groot 
werdd in het secretariaat benoemd, evenals Ko Beuzemaker, Piet Kuiper, Geert 
Huizingaa en Cees Schalker, die als algemeen secretaris leiding gaf aan dit da-
gelijkss bestuur. Op voorstel van het EKKI zou De Leeuw voor een jaar naar 
Moskouu worden gezonden. Het kon zijn loopbaan ten goede komen, aldus 
Gussev,, het hoofd van het MELS.169 

Voorr Silvio belichaamden De Groot en Kuiper het "gezonde arbeidersele-
ment",, dat tot dan toe verwaarloosd en onopgemerkt opgroeide. Daar kwam 
nuu verandering in: "man darf nicht zu den Genossen aus der alten Leitung als 
DIEDIE Führer aufblicken, sondera musz sich mit aller Kraft auf die NEUEN 
Kraftee orientieren, aus den Reihen der jungen Proleten NEUE Kaders, neue 
Führertypenn heranschulen."170 

Opp de dinsdagmorgen na het congres begaf De Groot zich naar zijn baas, 
dee firma Boas in de Uilenburgerstraat om zijn ontslag in te dienen. Als lid 
vann het dagelijks bestuur moest hij overdag vrij zijn. Het gezicht van de ver-
baasdee man herinnerde hij zich niet meer. Zijn woorden wel: 'Fris, gezond en 
tochmesjogge!"71 1 
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Il ll  Op weg naar de macht 1930-1934 

ACHTE RR WIJNKOO P 

Vierr jaar na zijn terugkeer in Nederland werd De Groot in het partijbestuur 
gekozen.. Of is 'gekozen' te sterk uitgedrukt? Op het congres hield de vier 
mann sterke EKKi-delegatie de teugels zo strak in handen, dat niemand zonder 
haarr instemming in het voornaamste partijgremium kwam.' Voor velen woog 
Moskouss daadkracht ruimschoots op tegen de beperking van de zelfstandig-
heid.. "Die ganze Partei begrüszt das Eingreifen der Kommunistische Inter-
nationale,""  berichtte Silvio en dat was niet overdreven.2 In de voorbije perio-
dee hadden de verschillende fracties het EKKI geregeld om hulp gevraagd, 
maarr Moskou had eerder te weinig dan te veel opgetreden. Met het krachtda-
digg ingrijpen tijdens het congres leek de terughoudendheid voorbij. Tot veler 
tevredenheidd en niet het minst die van Cees Schalker, de nieuwe partijsecre-
taris,, die aan de vooravond van het congres een straffere organisatie begroet-
tee met de gevleugelde woorden "een beetje minder democratie, een beetje 
meerr in het belang van de partij".3 Cees Schalkers 'schoolmeesteren' ver-
bleektee overigens bij de scherpslijperij van Struik en de Groot, voor wie elke 
discussiee na een genomen besluit uit den boze was.4 

Dee Groot dreef de spot met wat hij democratische fraseurs noemde. Tij-
denss de congresdagen had Sigi Barnatter, de Zwitserse instructeur van het 
WEB,, zijn gastvrijheid genoten.5 Was een overtuigender bewijs van vertrou-
wenn denkbaar? Barnatter en hij bleken het in veel, zo niet alles, eens. De 
Zwitserr wist een goede sigaar te waarderen en genoot van de hem voorge-
schoteldee gemberbolussen. 

Dee Groot had geleerd zijn persoonlijke voorkeur meer voor zichzelf te 
houdenn en liet zich niet zo snel meer tot overhaaste reacties verleiden. Hij had 
dee wind mee, nu het "gezonde arbeiderselement" de voorrang genoot en kon 
zichh goed aanpassen aan de gevolgen van de 'derde periode'-lijn. Omdat hij 
weinigg vrienden had en niemand iets verschuldigd was, kon hij wat makke-
lijkerr afstand nemen. De omzwervingen in het buitenland hadden hem ge-
leerdd te relativeren. Het hielp hem zonder aanzien des persoons ieder te be-
strijden,, die in zijn ogen te weinig communistische ijver aan den dag legde. 
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Hett gaf hem een radicaliteit en een zelfvertrouwen, die bij vlagen omsloegen 
inn botheid of arrogantie. 

Diee karaktertrek onderscheidde hem van collega's als Alex de Leeuw, de 
erudietee intellectueel, aan wie - begin jaren dertig nog vast van overtuiging 
-- een gevoel van twijfel en persoonlijke nuance niet ontzegd kon worden. Het 
steldee De Leeuw anders dan De Groot in staat persoonlijke contacten te on-
derhouden,, ook buiten de communistische kring. Voor De Groot bleef De 
Leeuww 'de ambitieuze advocaat', die hij nooit voor honderd procent zou ver-
trouwen.. Op zijn beurt twijfelde De Leeuw aan het politieke vernuft van De 
Groot.. Willem Reesema, met wie De Leeuw een regelmatige corresponden-
tiee voerde, vertrouwde hij toe: "Die Wahl De Groots [in het secretariaat] fin-
dee ich etwas unvorsichtig, wohl ein sehr intelligenter Arbeiter aber politisch 
etwass unsicher und nicht frei von ultralinken Stimmungen."6 Tussen De Groot 
enn De Leeuw bleef een zekere spanning altijd bestaan. 

Dee Groots loopbaan was tot nu toe niet zonder schokken verlopen. Con-
flictenn hadden er telkens beweging in gebracht: vertraging, teruggang, dan 
weerr versnelling wisselden elkaar af. Inzet en ervaring waren belangrijk, 
maarr legden pas gewicht in de schaal zodra ook aan andere kwaliteiten waar-
dee werd gehecht. Rond 1930, in de sfeer van de 'derde periode', strekte het 
Dee Groot tot voordeel dat hij een arbeider was, dat hij zich in de oppositie 
hadd laten zien en nog tamelijk jong was; een pluspunt was ook dat hij geen 
deell  uitmaakte van het oude partijbestuur en uit het belangrijke district Am-
sterdamm kwam. Hij trad enthousiast toe tot het secretariaat, maar bemerkte 
weldraa dat de promotie geen zekerheden beloofde voor een rustige voortgang 
vann zijn carrière. 

Inn mei, drie maanden na het februaricongres, was Alex de Leeuw naar 
Moskouu vertrokken. Het EKKI achtte het voor zijn ontwikkeling zinvol dat hij 
eenjaarr in het Comintern-apparaat vertoefde.7 "Een typische intellectueel", 
volgenss Wilhelm Florin, wel "de slimste van allen", maar een die om zijn 
foutenn te overwinnen een "rücksichtlose" bolsjewistische opvoeding nodig 
had.. "Wenn das in Moskau gelingt, wird er der hollandischen Partei wert-
vollee Dienste leisten können."8 De Leeuw bleef tot juni 1931 in Moskou.9 

Vann het wel en wee in Amsterdam werd hij wekelijks op de hoogte gehou-
denn door Cees Schalken Uit hun briefwisseling blijkt dat De Leeuw zijn taak 
niett alleen als 'doorgeefluik' opvatte. Hij had een mening, soms een uitge-
sproken,, en die stak hij niet onder stoelen of banken, zoals bleek uit de kant-
tekeningenn die hij plaatste bij de kandidatuur van De Groot.10 Bedenkingen 
uittee hij trouwens ook bij Daan Goulooze en Wim van Exter, "de schreeuwle-
lij kk die het misschien toch goed bedoelde". De Leeuw stond in zijn kritiek op 
dee "ultra-linkse" De Groot niet alleen. Volgens Neptun (alias Robert), de in-
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structeurr van het WEB die na het februaricongres naar Nederland kwam, neig-
dee De Groot tot sektarisme. De Engelsman vond het typerend dat De Groot de 
RVOO als een alternatief voor de bestaande vakorganisatie beschouwde." In een 
reactiee aan Moskou deed De Groot of zijn neus bloedde en dichtte anderen de 
gewraaktee opvatting toe.12 

Err heerste een spanning tussen De Groot en de rest van het politiek bureau. 
Misschienn stak het dat De Groot een toonaangevende rol vervulde; naast De 
Leeuww was hij de belangrijkste Tribune-redacteur, hij leidde de RVO en was 
lidd van het partij secretariaat. Misschien liet het verleden zich moeilijk uit-
wissen.. Anton Struik refereerde eraan toen hij Moskou berichtte: "De Groot, 
einn jetzt guter Genosse, aber er war wahrend einiger Zeit bei den Linke-So-
zialdemokratenn und bekampfte die Partei."'3 Toen Beuzemaker, Schalker en 
Dee Groot de strijd met Van Riel aanbonden was de animositeit wat vermin-
derd,, verdwenen was die niet. In de loop van 1930 traden de geschillen op-
nieuww aan het licht. 

Bijj  de Tweede-Kamerverkiezingen van 1929 bleken de Wijnkoop-groep en 
dee CPH niet voor elkaar onder te doen. De kans dat de een de ander op ter-
mijnn zou overvleugelen, leek nihil.'4 De invloedrijke Groningse propagan-
distenn Geert Sterringa en Roosje Vos drongen er bij Wijnkoop op aan niet 
langerr alleen te blijven staan.15 Ook Krijn van Langeraad, de redacteur van 
DeDe Communistische Gids, het blad van de Wijnkoop-groep, en de rustige Rot-
terdamsee leraar Jan Hoogcarspel dachten er zo over. Het zette Wijnkoop aan 
hett denken, maar over een mogelijke hereniging raakte hij pas enthousiast 
aann de vooravond van het februaricongres. Aan Van Ravesteyn schreef hij: 
"Sindss eind januari sta ik op het standpunt dat onze partij [zich] liefst uiterst 
spoedigg in haar geheel bij de sectie van de Communistische Internationale 
dientt aan te sluiten."l6 Wijnkoop was onder de indruk van de vastbesloten 
wijzee waarop De Internationale voor de wisseling van de wacht had gezorgd. 
Hett voedde zijn optimisme dat een waardige terugkeer mogelijk was. 

Dee CPH-leiding voelde er niets voor de Wijnkoop-groep als geheel op te 
nemen.. Slechts een handvol van de beste leden - beslist niet de leiding - en 
alleenn na grondige ideologische 'Aufklarung', mocht de rijen van de com-
munistischee partij komen versterken.17 Via De Leeuw kreeg Schalker beves-
tigdd dat Moskou deze benadering steunde.'8 Wijnkoop dacht er anders over. 
Niett Moskou lag dwars maar Amsterdam. Vanuit Berlijn schreef hij zijn 
vrouww Joosje: "Ik wilde dat ik met Stalin direct of indirect in verbinding kon 
komen.. De stommiteit hier gaat via Paul de Groot, De Leeuw, Schalker, La-
kerveldd en waarschijnlijk Reesema. Het wordt iedere dag stommer maar ik 
ziee niet in dat de Russen dit kunnen helpen."19 
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Tijdenss een debatvergadering in Finsterwolde op 15 maart 1930 tussen 
Geertt Sterringa en Leo van Lakerveld wees de laatste "elke onderhandeling 
mett Wijnkoop af".20 Sterringa had behoord tot de protagonisten van de breuk 
inn 1925. Nu verklaarde deze onderwijzer dat "eene, sterke Communistische 
Partijj  met de dag noodzakelijker wordt. Daartoe dient overlegd te worden".21 

Vann Lakerveld voelde er niets voor. De leden van de CPH-Centraal Comité, 
zoalss de Wijnkoop-groep wel genoemd werd, konden alleen individueel toe-
treden.222 Een hooghartige houding, waarin de partij zo'n drie maanden vol-
hardde. . 

Beginn juni vroeg Wijnkoop de Pool Karl Radek, een van de secretarissen 
vann de Comintern, om hulp23 en niet tevergeefs. Moskou begon haar geduld 
tee verliezen. Een hereniging was internationaal van belang en werd als een 
bevestigingg gezien van de analyse van het zesde wereldcongres. Marinus 
Harmsen,, stichter van de coöperatieve veiling in Aalsmeer, de eerste en de 
enigee communist die ooit een borstbeeld zou krijgen24, vertoefde in die da-
genn in Moskou en herinnerde zich dat "De Leeuw op vrij ongeduldige toon 
(ikk meen dat het pg. Varga was die sprak) te horen kreeg: 'Aber wie ist es 
dannn mit eure Wienkop. Hij heeft zich nu toch geheel eens verklaard met jul-
liee inzichten en kan dus toch weer in de partij worden opgenomen'." iS De 
Leeuww moet zich het Moskouse ongeduld hebben aangetrokken. Geërgerd 
schreeff  hij Schalker dat hij weinig bewondering kon opbrengen voor de ma-
nierr waarop de Wijnkoop-zaak werd aangepakt.26 Hij maakte bezwaar tegen 
dee "idiote kommandotoon" en riep op om met de Wijnkoop-arbeiders geza-
menlijkk activiteiten te ontplooien.27 

Inn dezelfde geest had De Groot zich eerder in het tijdschrift Inprekorr uit-
gelaten,, in een artikel dat door Jan Hoogcarspel met instemming was be-
groet.288 Volgens De Groot fixeerde het politiek bureau zich alleen op Wijn-
koopp zonder het bredere verband te zien. Kon Schalker zich voor De Groot 
nogg doof houden, voor De Leeuw lukte dat niet. Schalker berichtte De Leeuw 
datt de ontwikkelingen nu snel gingen. "Zo goed als zeker dat er na 6 juli 
geenn Wijnkoop-groep meer zal zijn. Voorwaarden tot toetreding met de aan-
wezigee kameraad Neptun van het WEB vastgesteld."29 De Groot en De Leeuw 
haddenn laten doorschemeren gesteund te worden door invloedrijke Com-
intern-vrienden.. Dat was voldoende om Schalkers verzet te breken. Nog geen 
maandd eerder had hij in het WEB verklaard Wijnkoop scherp te zullen blijven 
bestrijden.300 Wanhopig had Neptun uitgeroepen: "Bei Christus! Mit Hilfe 
vonn Argumente, Drohungen, Beschimpfungen und Vernunft werden wir schon 
etwass erreichen. Schickt einen Instrukteur sofort."3' En die kwam, niet een, 
maarr twee: Wilhelm Florin en de Engelssprekende Ferguson doorkruisten in 
dee tweede helft van juni het land om te helpen het eenheidsproces op gang te 
brengen.32 2 
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Wijnkoopp en J. Proost, de Rotterdamse etser, die de partij beginjaren twin-
tigg bij het EKKI vertegenwoordigde, waren half juni 1930 op eigen initiatief 
naarr Berlijn gereisd om contact te zoeken met het WEB.33 Bij Wilhelm Pieck 
enn Pogumit Smeral vonden ze een gewillig oor. Pieck was ervan overtuigd dat 
Wijnkoopp oprecht zijn fouten inzag.34 In hotel Westfalischer Hof noteerde 
Wijnkoopp in een brief aan Joosje dat "onze oude, ik mag wel zeggen trouwe 
Pieckk ons volkomen begrijpt".35 Lijdzaam moest Schalker toezien hoe de re-
giee hem uit de vingers glipte. Meer en meer verliep de hereniging volgens het 
plann van De Groot en De Leeuw. Een ongeduldige Neptun, die zich op de 
huidd gezeten voelde door het WEB, stelde de voorwaarden op, waarover het 
politiekk bureau gedwongen werd met Wijnkoop te onderhandelen.36 Op de 
avondd van 20 juni vond de bespreking plaats. Over de bijeenkomst berichtte 
Dee Groot vijfendertig jaar later: "Na heftige woordenwisselingen over en 
weerr wisten Louis de Visser en ik de bespreking in zakelijke banen te lei-
den."377 Het resulteerde in een overeenkomst die een dag later door het bestuur 
vann de Wijnkoop-groep werd bekrachtigd.3* 

Datt de CPH de kleine vierduizend gulden schuld van De Communistische 
GidsGids overnam,39 mocht een schoonheidsfoutje heten. Neptun schreef het 
WEB:: "Sie brauchen hier kein politischer Berater sondern ein Kinder-
madchen.. Sie sind wie Kinder. Wenn man nur fur einen Augenblick weg ist, 
machenn sie Dummheiten."40 

Schalkerr bleef twijfel uiten over het communistische gehalte van de Wijn-
koop-aanhang.. Een week na de opheffing schreef hij De Leeuw: "De liqui-
datiee van de Wijnkoop-groep is nu een feit. Wij hebben met een aantal onge-
twijfeldd zeer goede arbeiderselementen, een hoop onbruikbare kleinburgers 
overr gekregen met wie wij echter wel klaar zullen komen."4' Het kwam hem 
opp een reprimande van De Leeuw te staan: "Het is een absoluut verkeerde 
lijnn te stellen dat we spoedig weer een deel van de Wijnkoop-groep kwijt zul-
lenn moeten. [...] Het overgrote deel moeten we absoluut behouden."42 Met 
zelfkritiekk had de zelfbewuste Schalker de grootste moeite. Toen Wilhelm 
Florinn in de Inprekorr onder het pseudoniem 'Grube' kritiek uitte op de be-
handelingg van de Wijnkoop-affaire43 kreeg het WEB van Schalker te horen het 
eenn schande te vinden hoe ene 'Grube' het gezag van het politiek bureau te 
grabbell  gooide.44 Even kort als onaangedaan antwoordde Florin: "Bolsche-
wistischee Selbstkritik besteht nicht darin dass wir politische Fehler, die wir 
gemachtt haben, in der Oeffentlichkeit verschweigen. Die Herstellung und 
Festigungg der Autoritat des ZK der KP Hollands geschieht am besten da-
durch,, dass Ihr die in dem Artikel aufgezeichnete Linie durchführt, das Sek-
tierertumm überwindet und eine wirkliche Massenpropaganda betreibt."45 Daar 
konn Schalker het mee doen. 
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INN BOTSING MET SCHALKE R 

Sindss februari was De Groot met de RVO belast. Hij werd daarbij nauwgezet 
opp de vingers gekeken en beslist niet alleen met het doel hem fouten te hel-
penn voorkomen. In het politiek bureau waren weinigen hem toegedaan. Er 
werdd gechicaneerd over zijn bezoldiging.46 De Groot stond erop dat zijn loon 
geregeldd werd, zo niet dan achtte hij zichzelf buiten de leiding geplaatst. In 
eenn twee uur durend debat bestempelde hij vier medebestuurders tot leuge-
naar,, twee andere tot saboteur. Met moeite kon Neptun de gemoederen be-
daren.. Daarna was de betaling nog steeds niet geregeld.47 Zijn steun aan de 
Wijnkopianenn bleef een bron van ergernis. Bovendien werd hem kwalijk ge-
nomenn dat hij de voorzichtigheid in Rvo-werk als rechtse passiviteit bestem-
pelde.. Struik hield hem voor dat achteloosheid gemakkelijk tot ontslagen kon 
leiden.488 Schalker zag De Groot het liefst verdwijnen en werkte zijn afvaar-
digingg naar het vijfde RVi-congres dat op 15 Augustus 1930 in Moskou be-
gon,, openlijk tegen. Op aandrang van De Leeuw om haast te maken met een 
besluitt - "Ik blijf het gewenscht vinden dat De Groot komt"49 - antwoordde 
Schalkerr weinig toeschietelijk: "De bedoeling is inderdaad De Groot naar 
Moskouu te sturen. Het zal echter goed zijn dat ji j een oogje in het zeil 
houdt."*' ' 

Dee Leeuw stelde De Groots aanwezigheid op prijs, omdat in de Comintern 
stemmenn opgingen voor "het overhaast oprichten van nieuwe vakvereenigin-
gen".. Om tegenwicht te bieden vond De Leeuw "het extra noodzakelijk dat 
err op het kongres iemand kwam die van de feiten in Holland op de hoogte 
was".5'' Wie was dat beter dan De Groot? De Leeuw wilde zelfs dat hij een 
weekk eerder kwam: "Er moet naar mijn mening een grondige discussie 
plaatsvindenn en [De Groot] moet zich voorbereiden en uitvoerig verslag 
brengen."522 Het EKKI vroeg hij de kosten voor zijn rekening te nemen.53 

Schalkerr moet gefronst hebben bij de gedachte dat De Groot en De Leeuw 
elkaarr zouden treffen. Over de Wijnkoop-zaak waren beiden het roerend 
eens.. Bovendien ontstond er steeds vaker wrijving tussen De Groot en het po-
litiekk bureau over de RVO, waarbij De Groot steun van De Leeuw best kon 
gebruiken.. In juli 1930 brak een staking uit in de werkverschaffing, waarbij 
dee communisten zich stevig roerden. In De Tribune liet Ben Kuster, voorzit-
terr van het Landelijk Werkloozen Agitatie Comité (LWAC) weten dat de in-
zett van de partij te wensen over had gelaten.54 In een bijschrift commenta-
rieerderieerde de redactie dat de activiteiten onder "de directe leiding van de RVO" 
haddenn gestaan. 

Dee Groot liet het niet over zijn kant gaan.55 Er waren positieve resultaten 
"maarr deze verzonken in het niet bij de tekortkomingen die aan den dag zijn 
getreden".. En dat was niet de schuld van de RVO en het LWAC, die hadden 
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hunn volle verantwoordelijkheid in deze "GEWELDIGE TAAIC genomen, 
maarr van de partijleiding die "volkomen passief tegenover de staking heeft 
gestaan".. "Daarvoor is een oorzaak," aldus De Groot. "Zoals in de sociaal-
democratie,, bestaat ook bij ons een indeeling in invloedssferen, waarbij de 
economischee strijd aan de partijgenooten van de RVO wordt overgelaten, ter-
wijll  de partij als zoodanig zich met niets minder dan de 'hopge politiek' op-
houdt".. "Er moet een onverbiddelijken oorlog worden verklaard aan deze 
OPPORTUNISTISCHEE PRAKTIJK, die de partij belet zich te concentreeren 
opp haar belangrijkste taak: de opbouw van de Roode Vakbewegingsopposi-
tie." " 

Hett was begin augustus en De Groot stond op het punt naar Moskou te ver-
trekken.. Schalker voelde er niets voor om De Groot uit te zwaaien en eiste 
datt hij de reis uitstelde om op de zitting van het partijbestuur op 9 en 10 
augustuss verantwoording af te leggen.56 Volgens De Visser was De Groot in 
gebrekee gebleven en waren zijn fouten ernstiger dan in de door hem zelf zo 
heftigg bekritiseerde Groningse Landarbeidersstaking ooit waren begaan. De 
Rotterdammerr Huib Nab sprak zelfs een zwarte bladzijde in de partijge-
schiedenis. . 

Dee ruzie was Neptun een doorn in het oog. Hem was er na de liquidatie 
vann de Wijnkoop-groep alles aangelegen om het bestuur als een toonbeeld 
vann eenheid en kracht te laten optreden. In het politiek bureau bewoog hij De 
Groott de fouten te erkennen, hetgeen deze schoorvoetend deed. De Groot be-
loofdee een verslag te schrijven waarin rekening werd gehouden met de kri-
tiek.577 Hierover moest voor de zitting van het partijbestuur op 9 augustus op-
nieuww worden overlegd. 

Zoverr kwam het niet, want met een beroep op overmacht vertrok De Groot 
naa de vergadering hals over kop naar Hamburg, waar hij zich op 7 augustus 
opp de boot naar Leningrad inscheepte. Een in alle haast geschreven resolutie 
liett hij bij Schalker achter, die hem erop wees dat zijn vertrek onaanvaardbaar 
was.588 De Groot trok zich er niets van aan, een uitstel, zo verontschuldigde 
hijj  zich, Het de RVI niet toe.59 Verontwaardigd stelde het politiek bureau vast 
datt in De Groots tekst niets van de kritiek terug te vinden was. Een voorstel 
hemm terug te roepen, werd door Neptun ontraden.60 Besloten werd het verslag 
niett te behandelen. 

Hett partijbestuur moest een vertoon van daadkracht en eensgezindheid 
worden.. "Eine kraftige Führung ist notwendig," aldus Neptun. "De Visser 
soill  Vorsitzender sein" en "Die Resolution soil einstimmig angenommen 
werden.. Das Polbüro musz ein Block sein, niemand darf ohne Erlaubnis des 
Polbüross gegen die Resolution sprechen."61 Wat Neptun voor ogen stond, ge-
beurde.. Schalker gaf voorts in zijn inleiding een uitgebreid exposé van de 
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doorr De Groot gemaakte fouten. Hij sprak over "gebrekkige voorbereiding" 
enn "misleidende berichtgeving" en concludeerde: "Die Leitung der RGO 
[RVO]]  muB zu 100% verbessert werden. So wie es jetzt geht, führt sie fak-
tischh eine eigene Politik neben der Partei."62 Schalker speelde De Groots kri-
tiekk dat de staking verwaarloosd was, terug en vroeg zich openlijk af of De 
Groott nog wel te handhaven was. Niemand nam De Groot in bescherming, 
alleenn Goulooze hield een slag om de arm en kapittelde hem niet zonder ook 
dee rest van het politiek bureau ter verantwoording te roepen.63 In een wat ran-
cuneuss verslag repte Neptun later van een "hernieuwde aanval" van "deze 
voormaligee rechtse opportunist".64 

Terwijll  De Groot zich in Moskou van congreszaal naar hotel en vice ver-
saa spoedde, besloot het politiek bureau hem uit zijn functie te ontheffen en 
bevestigdee dat in de staking "ernstige politieke afwijkingen waren opgetre-
den".655 Of De Groot onder de indruk was, weten we niet. Men durfde het ken-
nelijkk niet aan hem ook zijn mandaat op het RVi-congres te ontnemen.66 Hij 
wistt zich bovendien gesterkt door het WEB dat juist in die dagen de passieve 
houdingg van Schalker bij de opheffing van de Wijnkoop-groep veroordeelde. 
Mett zijn kritiek had De Groot de passiviteit van Schalker opnieuw op de kor-
rell  genomen en hij rekende er op dat Moskou de parallel begreep. Hij voelde 
zichh aangemoedigd toen hij op het RVi-congres in het congressecretariaat 
werdd gekozen.67 

Steunn kreeg De Groot van De Leeuw. Deze schreef aan Schalker: "Amice, 
Ikk was verwonderd in De Tribune een passage in de politieke resolutie te le-
zenn die m.i. geheel verkeerd is ingesteld. Onder de fouten worden alleen de 
ultra-linksenn genoemd. Maar de in deze situatie veel gevaarlijker rechtsche 
foutenn - namelijk dat de partij als zoodanig niet gemobiliseerd is voor deze 
bewegingg (naar mijn mening minstens even belangrijk als de likwidatie van 
dede Wijnkoopgroep!) dat wordt niet gezegd!"68 De Leeuw verbaasde zich er-
overr dat alleen De Groot verantwoordelijk werd gesteld: "Is de leiding van de 
partijj  dan soms niet verantwoordelijk? Deze woorden maken den indruk, als-
off  de partij zelf met de stakingen niet te maken heeft, en dit aan de RVO over-
laat.""  Deze onverholen terechtwijzing kon Schalker in de zak steken. De 
Leeuwss geduld leek op, toen hij een week later vroeg: "Hoe zit het nu? Heeft 
Dee Groot een mandaat van het secretariaat gekregen of niet? Zoo ja, wat ver-
wijtt men hem dan?" Verontwaardigd was De Leeuw over het gerucht dat "De 
Groott op eigen houtje hier was gekomen! Wordt deze onwaarheid in de par-
tijj  gekolporteerd? Door wie? Ik weet niet wat de grond is voor deze plotse-
lingee kampagne tegen De Groot. Maar ik zie zeer duidelijk dat de partijlei-
dingg de laatste tijd een bedenkelijke richting neemt. Als wij voortgaan met de 
kommandeermethodee en de verwaarlozing van de politiek van het eenheids-
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frontt van onderen op dan bestaat het gevaar dat de kleine vooruitgang die we 
hett laatste jaar gemaakt hebben, verloren gaat!n69 Ten slotte deelde De Leeuw 
meee dat "Het Sekretariaat van De Kommunistische Internationale beval de 
resolutiee met de kritiek op De Groots optreden niet te publiceeren!" Pijnlijk, 
reuzee pijnlijk, want de partij had er al twee weken lang via De Tribune ken-
niss van kunnen nemen.70 

Dee Leeuw stond in zijn steun aan De Groot vierkant tegenover Schalken 
Voorr de partijsecretaris was dat om meer dan een reden verontrustend. Van 
Dee Leeuw ging gezag uit. Hij was intelligent, punctueel en hechtte aan de in-
ternationalee discipline. Maar belangrijker: De Leeuw leek vooral te fungeren 
alss instructeur van het EKKI, waarvan hij de zittingen sinds juni bijwoonde.7' 
Niett voor niets droeg hij Schalker op zijn kritiek aan "alle leden van het par-
tijbestuurr ter kennis te brengen". 

Bijj  Schalker rees twijfel of zijn stem in Moskou nog wel werd gehoord en 
hijj  besloot daarom naar Moskou te reizen. Voor hij vertrok gaf hij in De Tri-
bunebune toe dat de fouten in de werkverschaffingsstaking ten onrechte alleen op 
hett conto van De Groot waren geschreven.72 De door het EKKI gewraakte re-
solutiee werd ingetrokken. Het was een tegemoetkoming aan De Groot die in 
Moskouu een boekje open had gedaan over Schalkers "opportunistische pas-
siviteit""  en die in een brief aan het partijbestuur alle kritiek terugwees.73 Het 
ontbrekenn van zelfkritiek, aldus De Groot, "bedeutet im wesen einen Zuriick-
falll  in die politische Linie des ZK vom vor dem Parteikongress". Het roer, zo 
vervolgdee hij, moest om. 

Datt de Comintern De Groot ernstig nam, was duidelijk. Zelfs Neptun, die 
hett politiek bureau steunde, werd ter verantwoording geroepen. De menings-
verschillenn afzwakkend, toonde hij zich verbaasd over de ophef. Zoveel was 
err niet aan de hand, aldus Neptun. De Groot had de fouten toegegeven en wat 
aann verschil van mening restte, had gemakkelijk weggenomen kunnen wor-
denn als De Groot niet "very unfortunate had to leave for Moscow two days 
beforee the plenum."74 

Neptunss kijk verschilde niet alleen van die van De Groot, maar ook van die 
vann Schalker. In Moskou wond Schalker er net als De Groot geen doekjes 
om.. Weliswaar nam hij verantwoording voor de fouten, maar hij legde de 
schuldd bij De Groot en concludeerde dat de "mit der Führung der economi-
scherr Arbeit der Partei beauftragte Genosse P. de Groot dafür nicht der ge-
eignetee Genosse ist".75 

Dee Comintern stond voor een lastige opgave. Nog geen halfjaar na de li-
quidatiee van de Van Riel-groep dreigde de partij opnieuw verdeeld te raken. 
Dee Groot en Schalker werden gemaand hun wederzijdse verkettering te laten 
varen.. Het voorstel van Schalker om De Groot uit de RVO te zetten moest van 
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tafell  en De Groot kreeg opdracht zijn brief, "der ein Musterbeispiel ultralin-
kerr Kritik der Fehler des ZK ist", in te trekken.76 Kennelijk vertrouwde het 
EKKII  de ongedisciplineerde De Groot niet, want het politiek bureau werd ge-
vraagdd "praktisch nachzuprüfen, in welchem Masze Genosse De Groot sei-
nee Fehler auch tatsachlich berichtigt hat". Het EKKI stelde ten slotte vast dat 
dee leiding de ernstige wil had getoond om haar fouten te corrigeren,77 maar 
achttee zelfkritiek op zijn plaats.78 

Eindd september keerden De Groot en Schalker terug in Amsterdam. Op de 
laatstee vrijdag van die maand deed Schalker in het politiek bureau verslag van 
dee besprekingen.79 Schalker smaakte het genoegen te kunnen meedelen dat 
hett EKKI met verbazing had gereageerd op De Groots "overdreven reaktie". 
Hijj  herhaalde dat "de wijze waarop De Groot en De Leeuw critiek brachten 
foutt was en dat De Groot een wig had willen drijven in het politiek bureau". 
Nogg voor Schalker zijn juich verhaal kon eindigen, onderbrak De Groot hem 
enn wees erop dat "de hoofdinhoud van de critiek wel degelijk aanvaard was, 
nl.. dat er een eind moet komen aan het achterop schuiven van het oppositie-
werk".. Dat lag vast, aldus De Groot, in "een resolutie die eenstemmig in het 
'Landessekretariat'' was vastgesteld". 

Dee bureauleden konden tot hun teleurstelling maar één conclusie trekken 
enn wel dat in de positie van De Groot niets veranderd was. De Groot voelde 
dee vijandschap om zich heen. Hij was een eenling, des te klemmender gaf hij 
iederr woord het gezag van de Comintern. Toen Schalker - op De Leeuw doe-
lendd - opmerkte dat "niet geduld zal worden dat jonge intellectueelen de po-
sitiee van de partijleiding pogen te verzwakken" en Anton Struik, niet de min-
ste,, eraan toevoegde dat "deze volgens bepaalde opdrachten van het PB in 
Moskouu moest werken", riposteerde De Groot: "De Leeuw is geen verte-
genwoordigerr van de partijleiding. Hij is een referent. Hij is een lid van het 
politiekk bureau die werkt in Moskou." Zo was het en niet anders. Toen De 
Leeuww er lucht van kreeg, liet hij Schalker weten: "Ik begrijp het probleem 
overr mijn positie niet goed. Sommigen wekken de indruk dat een vertegen-
woordigerr onder alle omstandigheden tot taak heeft het standpunt van de par-
tijleidingg voor De Internationale te verdedigen. Dit is m.i. niet juist. Taak is 
beidee zijden in te lichten, zoodat een geregelde leiding over de partij van de 
kantt van de Kommunistische Internationale mogelijk is."80 Schalker bond in: 
"Mett jouw opvatting over optreden in Moskou gaan we akkoord."8' 

Hett vooruitzicht met De Groot te werken, bleef voor Schalker onverdraag-
lijk .. Het EKKI stond weliswaar niet toe De Groot uit de RVO te verwijderen, 
hett ging Schalker te ver hem automatisch tot vrijgestelde te benoemen. Voor 
Dee Groot die na het februaricongres zijn baan opzegde, was een partij loon 
noodzaak.. Hij had erop gerekend per i oktober aan de slag te kunnen. Op 
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Schalkerr maakten De Groots zorgen weinig indruk. Het was voor niemand 
eenn vetpot. Ook hij ontving veel minder dan hij ooit had verdiend, zo weinig 
zelfss dat zijn zoon niet verder kon studeren.82 In plaats van De Groot stelde 
Schalkerr Joop Schaap als vrijgestelde voor.83 In 1929 had deze Amsterdam-
mer,, die onder het pseudoniem 'Wereld' door het leven ging, de RVO in Ber-
lijnn vertegenwoordigd, waarna hij de Leninschool in Moskou bezocht. Tege-
lijkk met De Groot en Schalker was hij eind september in Amsterdam terug-
gekeerd. . 

Opp 11 oktober werd de zaak in het politiek bureau behandeld.84 Nijdig 
vroegg De Groot een uitspraak of de maatregelen tegen hem genomen - tij-
denss zijn verblijf in Moskou - gehandhaafd bleven. Neptun, die de provoca-
tiee aanvoelde, vroeg hem onmiddellijk of "hij na zijn terugkeer niet al zijn 
funktiess volledig had hervat?" De Groot kon dat niet ontkennen en daarmee 
zouu de kous af zijn, als Schalker niet een aanleiding had gezien het vuurtje 
opp te poken: "Het is moeilijk met De Groot zakelijk en politiek te discus-
sieeren.. In Moskou zei pg. L.[Losovski] dat pg. De Groot nu actief zijn werk 
moestt hervatten, daarop zei De Groot dat dit moeilijk zou zijn omdat er wel 
tegenn hem gehetst zou worden. Ik heb toen gezegd dat als dat gebeurde ik 
naastt hem zou staan." De Groot vinnig: "En ji j was de eerste!" Schalker: 
"Hett schijnt dat pg. De Groot er prijs op stelt deze indruk te wekken." De 
Groott was daar inderdaad op uit. Hij had vernomen dat Schalker hem door 
Schaapp wilde vervangen en eiste duidelijkheid. Die kwam zonder omhaal: 
"Mett de Groot is niet te discussieeren, omdat hij alles als een hetze be-
schouwt""  (De Visser); "In een dergelijke atmosfeer is met De Groot niet te 
werken""  (Neptun); "Hij is te gesloten om met arbeiders om te gaan" (Nab); 
"Hijj  schept kunstmatig tegenstellingen in de leiding, dat kan geen vertrou-
wenn geven" (Goulooze). De een na de ander viel Schalker bij in zijn eis dat 
vann een belangrijke functionaris "moet kunnen worden verwacht dat hij het 
vollee vertrouwen geniet van de leiding en van de partij". Waar hij vroeger 
mett asbakken smeet, bleef De Groot nu koel. Hij zag de aarzeling toen de 
vergaderingg - na een verzoek van Schalker om te stemmen - door Neptun 
werdd gewaarschuwd dat over een benoeming alleen in overleg met de in Mos-
kouu zetelende Profintern85 besloten kon worden. De Groot boog zich achter-
overr en verzekerde zonder een spoor van opwinding dat over zijn positie in 
Moskouu allang was beslist en dat de Profintern dat zou bevestigen. Omdat 
zijnn werk echter zo belemmerd werd, vroeg hij de vergadering toch een ander 
aann te wijzen. "De Groot stelt voor dat De Groot wordt afgezet of niet," al-
duss de notulist en emotieloos noteerde deze: "Het voorstel wordt alleen met 
Dee Groots stem vóór afgewezen." 

Machtelooss hadden ze zich gevoeld. Alleen Goulooze zag het aankomen, 
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toenn hij waarschuwde dat "De Groot wilde forceeren dat het politiek bureau 
hemm zou liquideeren". Maar Schalker had er geen acht op geslagen en de dis-
cussiee tot aan het punt gebracht waarop De Groot kans zag een stemming uit 
tee lokken. De vergadering kon niet anders dan hem in zijn functie te bevesti-
gen.. Hoe anders hadden ze gewild! 

Hett was niet gelukt De Groot af te zetten. De status van vrijgestelde werd 
hemm niettemin onthouden. Een week na de vergadering berichtte Schalker 
aann De Leeuw dat met instemming van de Profintern en de Comintern 
Schaapp tot vrijgesteld secretaris van de RVO was benoemd. Blijkbaar vond 
ookk Moskou het niet verantwoord om, zoals Schalker het uitdrukte: "De 
Groott als standig secretaris der RVO in de gelegenheid te stellen zich posities 
tee scheppen waarvan hij later tegen de partij gebruik zou kunnen maken." 
Schalkerr waarschuwde zelfs: "De Groot laat zich meer en meer kennen als 
iemandd met wien de allergrootste voorzichtigheid ten opzichte van het geven 
vann verantwoordelijk werk moet worden in acht genomen." Dit viel daarom 
tee betreuren, aldus Schalker "wij l wij niet uit het oog mogen verliezen dat hij 
bepaaldee zeer goede kwaliteiten heeft die voor de partij op dit moment on-
ontbeerlijkk zijn". Daarom wilde Schalker hem graag bij het werk betrekken, 
"maarr te vreezen staat dat hij zal saboteeren. We zullen niets onbeproefd la-
tenn zoo goed mogelijk met hem te manoevreeren doch het zal moeilijk zijn 
enn op den duur wel onmogelijk blijken."86 

Dee Groot was weliswaar omstreden, maar geen onbelangrijk partijman. Hij 
genoott steun in de kringen van de Comintern. Dat gaf zelfvertrouwen, maar 
maaktee hem ook eigenzinnig, onverdraagzaam en soms boosaardig. Toen hij in 
dee zomer van 1930 op verzoek van De Leeuw het vijfde RVi-congres in Mos-
kouu bezocht, aanschouwde hij het Sovj et-ideaal voor het eerst met eigen ogen. 
"Naarr Moskou!", zo schreef hij in zijn herinneringen: "Ik was er opgewonden 
van!",, "ik kon wel zingen." "Het was alsof ik onder oude vrienden was."87 

Aann boord van het Sovjetschip bevond zich ook een delegatie pioniers op 
wegg naar het pionierskamp Artek op de Krim.88 Leidster was de zeventienja-
rigerige lampenkappennaaister Annie Averink, de anderen in het gezelschap wa-
renn Jansje Gils en Niels Staphorst. Tussen De Groot en Averink, afkomstig uit 
dee Achterhoek, maar toen al wonend in het Amsterdamse Betondorp, groei-
dee op den duur een hechte vriendschap, uitzonderlijk omdat De Groot weini-
genn in zijn directe omgeving verdroeg. 

Veell  tijd om de nieuwe wereld te leren kennen, had De Groot niet. In Mos-
kouu aangekomen kreeg hij het verzoek om voor de Hollandse uitzending van 
Radioo Moskou te spreken.89 Daarna volgde in het Dom Sojoezov de ene ver-
gaderingg na de andere. "Er werd zoveel gezegd, dat het voor mij nauwelijks 
tee volgen was," herinnerde hij zich. En dat gold nog sterker voor de andere 
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Nederlandsee afgevaardigde Klaas Kleist, een landarbeider uit Delfzijl, voor 
wiee De Groot ieder woord moest vertalen. "Ik moet eêrpels hebb'n!", "Ik 
benn hier ja doud-ongelukkig, man," was zijn vaste klacht, als ze 's avonds do-
delijkk vermoeid in Hotel Métropole terugkeerden. 

Métropolee was een oud luxueus hotel midden in het stadscentrum, waar-
vann de versleten allure nog herkenbaar was in de rijkdom van het kristal, het 
tafelzilverr en de bij gelegenheid geserveerde kostelijke kaviaar. De Groot liet 
zichh die ondanks het geweeklaag van zijn metgezel met genoegen smaken. 
Hijj  was dan wel geen wufte levensgenieter, voor kaviaar, een glas goede cog-
nacc of een geurige sigaar trok hij zijn neus niet op. Om aan de sfeer van het 
inn verval geraakte hotel te ontsnappen en om aan te sterken van de voor het 
overigee nogal karige maaltijden, werd hij nu en dan uitgenodigd om bij in 
Moskouu wonende Nederlanders te eten. Bij Sebald Rutgers, de held van Ke-
morovo,, die een ruim appartement bewoonde in de drukke Mjasnitskaja, vlak 
bijj  de Moskva. Of bij Willem Reesema die in Hotel Lux, aan de Tverskaja, 
niett ver van het Rode Plein, verbleef. Ook uit dit statige Grand Hotel was 
sindss de revolutie het mondaine leven verdwenen. In plaats van dandy's en 
prostitueess ontmoette men er buitenlandse communisten, die werkzaam wa-
renn bij de Comintern. Beneden woonde het puikje van de Internationale, op 
elkee hogere etage was de rang van de bewoner wat lager. 

Reesema'ss positie leek onomstreden. Hij bewoonde een kamer op de eer-
stee verdieping. Een groezelig raam keek uit op de rommelige binnenplaats. 
Hijj  woonde er sinds december 1924, toen het EKKI had besloten hem als cor-
respondentt van de Comintern en de Profintern aan te stellen.90 Jan Ceton had 
zijnn afgrijzen niet kunnen onderdrukken, toen hij vernam dat deze wel "zeer 
onbetrouwbaree bourgeois" was benoemd. Samen met Wijnkoop had hij Mos-
kouu gewaarschuwd dat Reesema "von uns als politisch nicht zuverlassig an-
gesehenn wird".91 Het had niets geholpen. Reesema stond regelmatig ter dis-
cussie.. Anton Struik, zelf nog in Moskou, noemde hem een intrigant92 en gaf 
inn 1929 het EKKI te verstaan dat Amsterdam in Reesema geen vertrouwen 
hadd en dat "die Genossen glauben weil hier alles über R. geht, man hier die 
Lagee in Holland nicht objektiv beurteilen kann".93 Men was er niet op inge-
gaan.. Sinds juni 1925 was Reesema lid van de CPSU. Hij bekleedde ver-
schillendee functies bij het EKKI en kwam in 1932 in dienst van de 'Uitgeverij 
inn vreemde talen'. Hij koesterde een fanatieke haat tegen iedereen, die in zijn 
ogenn de Sovjet-Unie in gevaar bracht. Over hem ging het verhaal dat toen 
Trotskii  in 1927 in Moskou een demonstratie organiseerde, hij zijn revolver 
opp hem leeg wilde schieten. Koos Visch had hem er ternauwernood van kun-
nenn weerhouden.94 Het was geen geheim dat hij de Comintern en de GPOe (de 
Staatspolitiee van Sovjet-Unie) inlichtingen verstrekte over de in Moskou ver-
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blijvendee Nederlanders. Reesema zat als een spin in het web en volgde op 
evenn gemakkelijke als irritante wijze de heersende politieke mode. Volgens 
Alexx Wins kon hij in één jaar tijd tien verschillende standpunten met dezelf-
dee steilheid verdedigen.95 Een bezoek aan deze stokdove, kaalhoofdige ijdel-
tuitt had iets van een audiëntie en wie hem uit de weg ging, laadde de ver-
denkingg op zich iets te verbergen te hebben. De Groot had dat niet minder 
dann de anderen, vandaar dat ook hem de jacht op afwijkingen die Reesema 
tott tweede natuur was geworden - als we De dertiger jaren geloven - tegen 
dee borst stuitte.96 Als geen ander kende 'Rees', zoals hij door intimi werd ge-
noemd,, de verhoudingen in Moskou. De Groot hoopte met een bezoek zijn 
voordeell  te doen bij de bespreking van het conflict met Schalken Hij steun-
dee de lijn van de Comintern onvoorwaardelijk, en vond dat het in de CPH aan 
eenn systematische uitvoering ontbrak. Hij wilde de kop van Schalker en had 
gezegdd dat de leiding nog slechter was dan de vorige; dat hij niet van Schal-
kerss formalisme gediend was, het niet aanging om lippendienst aan de Co-
minternn te bewijzen door alleen fouten te erkennen. De tendens die door de 
foutenn was blootgelegd moest worden uitgeroeid, met wortel en tak. "Schal-
kerr eruit of ik eruit," had hij geroepen.97 

Hett EKKI ging er niet op in. Een alternatief voor Schalker bestond er niet. 
Dee Groot was dat zeker niet, daarvoor was zijn isolement te groot. Na het 
moeizamee herstel van de breuk met Wijnkoop was er geen behoefte aan een 
hervattingg van twisten. De Groot had hoog spel gespeeld, Schalker in het 
nauww gebracht, maar wat een 'knock-out' moest worden, smoorde in het ei-
genbelangg van het EKKI. 

MA NN VAN DE RVO 

Dee ruzie tussen De Groot en de andere leden van het politiek bureau had zich 
aann het zicht van de 'gewone' leden ontrokken. Wie De Tribune spelde, kon 
eenn vermoeden hebben, maar hoedde zich voor te grote nieuwsgierigheid. De 
autoritairee toon waarop van Wijnkoop en zijn aanhang onderwerping werd 
gevraagd,, werkte disciplinerend. Propaganda overstemde de dialoog. Taal 
diendee niet meer om te denken, het woord was wapen geworden, middel om 
tee strijden tegen iedere denkbeeldige vijand. Tegen de Wijnkoop-aanhanger 
diee vasthield aan de integriteit van een eens gekozen standpunt en die geen 
schuldd wilde bekennen en vertwijfeld uitriep: "Schei toch uit met de scheld-
partijen.. Op deze manier krijgt gij geen vertrouwen bij ons arbeiders."98 En 
tegenn de exponent van het overal opdoemende 'rechtse gevaar', in die dagen 
jargonn voor allen die vraagtekens plaatsten bij voorspellingen over "oorlog 
enn revolutie", "een strijdende arbeidersklasse" en "omgekochte, corrupte so-
ciaal-democraten".. Scherp werden de "opportunisten" bestreden. 
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Alexx de Leeuw, als inquisiteur ijverig als geen ander, eiste een permanen-
tee partijstrijd. In De Communist waarschuwde hij in een beschouwing over 
"Dee ontbinding van de Wijnkoop-groep"99: "Zoo zijn de thans uit de Wijn-
koop-groepp tot de CPH gekomen leden niet onmiddellijk Leninisten gewor-
den.. Zij kunnen het alleen worden door een voortdurende, geen oogenblik 
rustende,, tot geen enkel compromis zich neigende strijd tegen alle rechtsche 
afwijkingen.""  Zo'n door de jacht op afwijkingen beheerst partij leven kende 
geenn pluriformiteit. 

Kafkaëskk was dat De Leeuws oproep tot strijd door geen persoonlijk offer 
gestoptt kon worden. Van Riel en Bergsma probeerden het met suikerzoete 
loyaliteitsverklaringen.. In november 1930 werden ze geroyeerd. 

Voorr het eerst aanschouwde politiek Nederland de klassiek geworden sta-
linistischee boetedoening. Wijnkoop was, aangespoord door zijn vriend Van 
Oordt100,, bereid tot het uiterste te gaan. Van hem werd een volledige onder-
werpingg geëist; "duidelijk", "schriftelijk" en "in het openbaar" aanvaardde 
hijj  alle schuld voor de vierjarige scheiding. Het baatte niet. Was het klein-
zieligee wraak? Zeker! Maar achter de kilte school bovenal de behoefte om de 
fictiee van een onvoorwaardelijke overgave in stand te houden, het klare voor-
beeldd dat er buiten de Comintern geen heil te verwachten was. Zijn gehele 
politiekee loopbaan werd aan een onderzoek onderworpen met als conclusie 
datt hij nooit een echte communist was geworden. Het begin van de commu-
nistischee beweging in Nederland werd opnieuw vastgesteld. Men schreef fe-
bruarii  1930, de datum waarop de nieuwe partijleiding het roer overnam. 

Naa het conflict hield De Groot zich een tijdje afzijdig van de leiding. De 
samenwerkingg verliep stroef, Schalker en hij bleven op elkaar gebeten. De 
Groott zag iedere kritiek als een poging hem uit de partij te werken. Zijn po-
sitiee was verzwakt. Het secretariaat werd met Daan Goulooze - "een goeie," 
vondd Schalker'01 - uitgebreid. Goulooze had zich op tijd weten los te maken 
vann de Van Riel-groep en zijn fouten in het openbaar erkend.102 Als organisa-
tiesecretariss nam hij een centrale plaats in. 

Gouloozee en De Groot waren ongeveer van dezelfde leeftijd, beiden hefti-
gee naturen, maar voor het overige eikaars tegenpolen. Goulooze, een geeste-
lij kk en lichamelijk sterke man, had wat De Groot miste: bravoure en een on-
afhankelijkee geest, eigen aan de sociaal-anarchistische beweging waarin hij 
gevormdd was en die bij al zijn loyaliteit aan de communistische beweging 
nooitt helemaal verloren gingen. Als bezieler van talloze acties en bewegin-
gen,, durfde hij risico te nemen en straalde hij kracht en originaliteit uit. Die 
vormm van bravoure, hoe anders dan de roekeloosheid van de grootheidswaan, 
botstee met de stugge, geforceerde, zo niet berekenende persoonlijkheid van 
Dee Groot. Bovendien was Goulooze voor De Groot de rivaal die in de inter-
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nee partijstrijd tot de anti-Wijnkoop oppositie had behoord en zich tegen de ul-
tralinksee koers van de Comintern had verzet.103 Tussen beide mannen bestond 
wantrouwen,, dat na verloop van tijd bij De Groot uitgroeide tot een sterk ge-
voeldee afkeer. 

Niett alleen in het partijsecretariaat was De Groot een eenling. Ook het be-
langrijkee district Noord-Holland-Utrecht was het domein van zijn rivalen. 
Hierr zwaaide Ko Beuzemaker de scepter, de ex-onderwijzer, die het liefst 
goedd gekleed ging en voor de spiegel zijn redevoeringen instudeerde. Alleen 
datt was al voldoende om De Groot tegen de haren in te strijken. In 1929 be-
zochtt Beuzemaker de Leninschool en keerde daarvan als overtuigd aanhan-
gerr van de nieuwe linkse Comintern-koers terug.'04 Bovendien was de rusti-
gee Jan Postma, boezemvriend van Goulooze, in Amsterdam organisatiesecre-
tariss geworden. Namens de partij adviseerde hij de Communistische Jeugd 
Bondd (CJB) waarover de zeventienjarige bankwerker Co Dankaart en Lydia 
Wolters,, de vrouw van Goulooze, de leiding hadden. Ook Leen Seegers was 
weerr in genade aangenomen. De oude makker van Van Riel sprak zich regel-
matigg met meer dan gewone ijver uit tegen de "opportunistische" en "ver-
derfelijke""  De Groot '°5, zo haatdragend dat Alex de Leeuw aan Schalker zijn 
afkeerr over "het gestook" kenbaar maakte.106 Het weerhield Schalker er niet 
vann om Seegers aan de districtsleiding toe te voegen. 

Dee Groot richtte zich vooral op het Rvo-werk. In Moskou was men onte-
vredenn over de bolsjewisatie. Het zwaartepunt van de partij lag in de buurten 
enn niet in de bedrijven. Zo dreigde het aanwakkeren van oppositie in de vak-
verenigingenn te mislukken. De Groot schreef de tekortkomingen toe aan het 
tott in de leiding heersende onbegrip over de "derde periode". Opmerkelijk 
voorr een man die zich graag marxist noemde. Door nadruk te leggen op fac-
torenn als wil, begrip, leiderschap ging hij voorbij aan de barrière die de maat-
schappelijkee realiteit voor de radicale communistische ambitie opwierp. Zo 
Dee Groot al inzicht had in de beperkende objectieve omstandigheden, be-
greepp hij dat het opeisen van een uitzonderingspositie niet strookte met de in-
ternationalee lijn. De Groot pakte het anders aan, op een manier die het wezen 
vann de 'derde periode'-ideologie intact liet, maar die in zijn eigen woorden: 
"dialectischh toepassing vond, volgens den graad van ontwikkeling der bewe-
ging,, volgens den omvang van harenn invloed en de middelen waarover zij be-
schikt".'077 Aangezien deze drievuldigheid hier te lande nauwelijks betekenis 
had,, waren ook de Rvo-plannen van De Groot bescheiden. Bij alle retoriek 
bleeff  De Groot vooral een pragmaticus, een doener die in de eerste plaats 
geïnteresseerdd was in succes. 

Voorr Nederland dus geen zelfstandige rode vakorganisatie met lidmaat-
schapskaartenn en eigen stakingskassen, zoals in Duitsland en Polen, maar op-
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positiee in de vakverenigingen.lo8 Al was de opzet bescheiden, de pretenties 
warenn dat niet. Het is verbluffend om te zien hoe weinig de taal waarvan hij 
zichh bediende met de realiteit te maken had. Overstelpende hoofdletters, een 
overdrevenn toon en duizelingwekkende perspectieven hadden in het commu-
nistischh vertoog nooit ontbroken. Naast het trompetgeschal onderging de taal 
inn De Groots spraak zelf een verandering. Het quasi-wetenschappelijk karak-
terr ervan pretendeerde waarheid uit te drukken. Wat het beschreef, was er 
evenwell  niet. En wat er wel was, verdween achter de notie van wat behoorde 
tee zijn. Het accent werd voortdurend op het proces gelegd, op de ontwikke-
ling,, zoals in frases als: "Het congres moet een belangrijke stap worden voor-
waartss op den weg naar..." of: "Een steeds groter wordend aantal arbeiders 
gaatt de noodzaak inzien van..." Het waren inhoudsloze zinnen, te meer om-
datt tot exactheid dwingende tijdsaanduidingen meestal ontbraken. Als die er 
well  stonden, stonden die er ook niet echt, want 'Nu*  betekende in het denken 
vann De Groot meestal 'in onze periode', en met 'morgen' wilde hij zeggen 'in 
dee toekomst'. Hij sprak de taal van de vergrotende en overtreffende trap, de 
gebiedendee wijs, de passieve werkwoordsvorm en het onpersoonlijke voor-
naamwoord.. "Ik" , "jij " en "hij " kwam men zelden meer tegen, "wij " en 
"zij ""  des te meer, maar dat waren bij De Groot abstracte categorieën, syno-
niemenn voor "de partij" of "de arbeidersklasse", "de reactie" of "de bour-
geoisie".. Het was een wonderlijke taal, waarin zowel de plechtstatige toon 
vann de objectieve wetenschap als de ketelmuziek van de communistische slo-
gann hoorbaar was. Een evenwicht dat in de artikelen van De Groot vaak ont-
spoordee in een afwisseling van loodzware en platvloerse algemeenheden. 

Dee opeenvolging van gespierde beelden, waarin de vorderingen van het 
werkk beschreven werden, kon niet beletten dat zelfs in de communistische 
openbaarheidd zo nu en dan een flits van de realiteit zichtbaar werd. Onder 
partijgenotenn bleek over de RVO soms groot verschil van mening te leven. 
Rvo-communistenn kwamen in botsing met meer bedachtzame partijgenoten 
diee zich geen royement uit de bond lieten opdringen.109 Ook tussen werken-
denn en werklozen bestond spanning. In de Amsterdamse sectie 'Over het IJ' 
huldigdenn de overwegend werkloze leden de opvatting dat alleen permanent 
werklozenn "revolutionair" waren. "Wie op de arbeiders vertrouwt komt be-
drogenn uit. Want de kameraden uit de bedrijven kunnen niet naar buiten wer-
ken.""00 Ook elders klonken die geluiden. Over "de partijgenoten bij Philips 
werdd bericht dat ze behept waren met vervolgingswaan. Ze durfden alleen il-
legaall  op te treden."1" 

Vooruitgangg werd niet geboekt, noch in de bedrijven, noch in de vakver-
enigingen,, ondanks een voorzichtige radicalisering, ook in sociaal-democra-
tischee kring. Hier en daar bestond bereidheid om tegen de met de onderne-
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merss meebuigende leiding van de vakorganisaties oppositie te voeren. Maar 
niett met ongeorganiseerden, de nog niet 'gewekten', die als klaplopers en 
stakingsbrekerss werden beschouwd; en niet met de RVO die aan de leiband 
vann de communisten liep. 

Datt de RVO weinig vorderingen maakte, mocht niet aan de politieke koers 
gewetenn worden. Volgens De Groot was die correct; waar het aan schortte 
wass de uitvoering. Angst voor ontslag of vrees voor royement was geen ex-
cuus.. Alleen "opportunistische kleinburgers" werden eroor afgeschrikt. Zo 
steldee hij partijgenoten bewust aan risico's bloot. Maar wie durfde tegen te 
spreken?? Het paste zo goed in het bastiongevoel en in het radicale wereld-
beeldd van de van alle kanten bedreigde communist. Met de 'royementster-
reur'' viel het overigens wel mee. In maart 1931 schreef Sneevliet een ver-
ontrustee Fokke Bosman, de Zaankanter, die wel met de CPH, maar niet met 
hett communisme brak: "Ik meen ruim te schatten als ik zeg dat in de laatste 
tweee jaar hoogstens vijfendertig NAS leden om reden van communistische 
vakbewegingstaktiekk en daardoor aangerichte schade buiten hun organisatie-
verbandd zijn gesteld.""2 Vijfendertig van de zestienhonderd CPH-leden, dat 
wass ruim onder het aantal dat door de partij zelf om politieke afwijkingen aan 
dee kant was geschoven. 

Alleenn onder werklozen sloeg de RVO hier en daar aan. Zeker voor onge-
organiseerdenn was er niets te verliezen.1'3 Met demonstraties en opstootjes 
rondd stempellokalen trok de CPH de aandacht. En met het ontspannings- en 
advieswerkk doorbrak ze de sleur van het werklozenbestaan. Vanaf 1931 
groeidee de populariteit van de werklozencomités, vooral onder de ongeorga-
niseerden."44 In Amsterdam kwamen enige duizenden onder hun invloed, een 
aantall  dat bij acties tot een veelvoud kon uitgroeien. Maar bij alle succes 
bleeff  de invloed onder de georganiseerde 'steuntrekkers' beperkt. In dat op-
zichtt bracht ook het communistische werklozenverzet het vurig gewenste 
'eenheidsfront-van-onder-op'' niet dichterbij. 

Inn het voorjaar van 1931 werd De Groot weer meer bij het dagelijkse bestuur 
betrokken.. Met Daan Goulooze, Cees Schalker en even later ook Chris Smit 
(aliass Hans Klein) namens de CJB, vormde hij het secretariaat, dat minstens 
éénn keer per week bijeenkwam."5 De vierentwintigjarige Smit was net terug 
vann een drie jaar durend verblijf op de Leninschool, waar hij naast de studie 
vann de communistische politiek goed Russisch leerde spreken en het hurk-
dansenn onder de knie kreeg."6 6 

Datt de RVO op taaie weerstand stuitte was duidelijk. In de vakorganisatie 
functioneerdee nog geen enkele communistische fractie."7 Waarom een be-
kwaamm organisator als De Groot nog langer aan de zijlij n houden? Joop 
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Schaapp stelde teleur en was bovendien overspannen geworden."8 Zelfs Schal-
kerr had hem "zeer zwak" gevonden."9 Eindelijk werd De Groot een partij-
loonn gegund. De Groot begreep dat hij zijn dwarse houdingg moest aanpassen. 
Waarr hij vroeger de leiding in het openbaar aanviel, aanvaardde hij nu ruim-
hartigg de verantwoordelijkheid voor tekortkomingen. Hij leek beter te begrij-
penn wat van het leiderschap werd gevraagd. Volgens de mores mocht macht 
nimmerr de vrucht zijn van mobilisatie, noch buiten noch binnen de partij. Dat 
ditt afgestraft werd, ervoer De Groot in 1927, toen hij met de Wijnkopianen 
tegenn Van Riel streed en wederom, toen hij met zijn felle aanklacht in De Tri-
bunebune de 'rank and file' tegen Schalker poogde op te zetten. Het dwong De 
Groott tot de slotsom dat leiding hem in de toekomst alleen kon toevallen door 
internn strijd te voeren buiten iedere openbaarheid om. In die logica was alles 
denkbaarr - als het dienstig was zelfs de onderwerping aan een door hem ge-
minachtt bestuur. Door verantwoordelijkheid voor fouten loyaal te dragen, gaf 
hijj  blijk gereed te zijn om de weg naar de macht te betreden. Psychisch en so-
ciaall  was deze verandering in gedragslijn verstrekkend. Oude maatstaven, 
waaraann hij zijn ambitie placht te toetsen, verdwenen. Het partijbelang was 
niett langer in het geding, het belang van de arbeidersklasse ook niet; voort-
aann ging het steeds meer om het eigen belang. Dat hij dat rücksichtlos na-
joeg,, lag met zijn ambitieuze karakter voor de hand. Elk houvast verdween 
enn beter dan ooit was hij in staat mee te draaien en op elke nieuwe wending 
tee anticiperen. 

Ofschoonn De Groot zich nu naar buiten zorgvuldig opstelde, onthield hij 
laterr dat jaar het zijn vrijmoedige kijk op de alarmerende zwakte van de RVO 
niet.. Hij wees erop dat het aantal bedrijfsarbeiders onder het kader op ieder 
hogerr echelon afnam. In het politiek bureau trof men slechts journalisten, 
parlementariërs,, onderwijzers, een jurist en een ingenieur aan. In de dis-
trictsleidingen,, van hetzelfde laken een pak: opnieuw onderwijzers, werk-
lozenn en koffiehuisbezitters. In Rotterdam, zo merkte hij veelbetekenend op, 
bestondd de districtsleiding bijna alleen uit langdurig werklozen. Arbeiders, 
geschooldee bedrijfsarbeiders, aldus de ex-diamantbewerker, moest men in de 
besturenn met een lantaarntje zoeken.'20 Logisch dat van de bolsjewisatie wei-
nigg terechtkwam. 

Dee ongunstige sociale samenstelling veranderde iets na de legendarische 
Twentsee textielstaking die eind 1931 uitbrak en vijf maanden duurde. Wat De 
Groott vóór de staking niet lukte, gebeurde toen wel: de dagelijkse leiding 
werdd met drie bedrijfsarbeiders uitgebreid: Us Schilp, oud-leerling van de 
Leninschool,, Wim van Exter, met wie De Groot tijdens de staking intensief 
optrokk en de timmerman Arie Jansma, wiens vader een van de dragers was 
geweestt bij de begrafenis van Domela Nieuwenhuis,121 en die als leider van 
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dee RVO in de Amsterdamse haven optrad.'" Bovendien kreeg hij gedaan dat 
ookk op lager niveau nieuw arbeiderskader tot partijfunctionaris werd ge-
coöpteerd:: "Wij kunnen niet langer de uitvoering van de besluiten, waar het 
levensvraagstukk onzer RVO mee is gemoeid, in handen laten van elementen 
diee aldoor maar huilebalken over de moeilijkheden en gevaren, maar zelf 
nooitt iets bereiken dan dat zij de gezonde krachten demoraliseeren," aldus 
eenn ongeduldige De Groot.'23 

Velenn waren verrast de CPH een rol in de textielstaking te zien spelen. In 
Twentee bliezen de communisten in een blaaskapel, zo werd geklaagd, maar 
niett in de actie. De Groot was er enige keren geweest om orde op zaken te 
stellen.. Veel had het niet uitgehaald. Bij de firma Gerhard Jannink en Zonen 
tee Enschede sleepte al bijna een jaar een geschil over de weverslonen, die 
doorr rationalisaties met zo'n 20 tot 30 procent gedaald waren. Dat de opeen-
stapelingg van grieven de textielarbeiders rijp maakte voor verzet, was ook De 
Groott niet ontgaan. Op het Rvo-congres in oktober had hij opgemerkt: "Er 
iss in Twente maar een vonk noodig, en er komt een groot conflict - zoo on-
tevredenn zijn de arbeiders!"lï4 Maar alss we De Groot in die tijd moesten ge-
loven,, smeulden er wel meer veenbranden. 

Halff  november liep de spanning in Twente op. De ondernemers hadden een 
loonsverlagingg aangekondigd van 10 procent, dat wil zeggen 5 procent on-
middellijkk en na de winter opnieuw 5 procent mits de arbeiders niet in verzet 
kwamen.. Was dit wel het geval, dan werd de verlaging direct 10 procent. Be-
ginn november kwam ook de CPH tot de overtuiging dat het conflict op uit-
barstenn stond. Op vrijdagavond 6 november sprak De Groot voor een volle 
zaall  in café Coudron in Enschede. Hij pleitte voor een "onvoorwaardelijke 
intrekkingg van de loonsverlagingen of anders het doorvoeren van de massa-
stakingg onder eigen leiding".12*  De dagen daarop bleef De Groot in Twente; 
ookk Van Exter en Schalker waren er te vinden. Op vergaderingen oogstten ze 
openlijkk bijval voor hun voorstellen. Van het NAS was geen concurrentie te 
duchten.. Net als de andere vakverenigingen had deze verzet tegen de loons-
verlagingg niet verantwoord gevonden. De Groot was optimistisch, ook al lie-
penn niet alle vergaderingen zoals hij wenste. Zo berichtte hij dat in Almelo de 
arbeiderss van de Stoomspinnerij niet naar hem waren komen luisteren. Dat 
wass niet omdat ze het met hem oneens waren, maar "omdat ze niet de kans 
wildenn lopen vlak voor de staking uit den bond te worden geroyeerd en dus 
hunn stakingsuitkeering te missen!"126 Ze hadden het hem zelf meegedeeld. 
Toenn ze in staking gingen, claimde hij dat ze gehoor hadden gegeven aan een 
oproepp van de RVO.127 Het manifest, enigszins misleidend ondertekend met 
"dee georganiseerde arbeiders van..." en dan volgden de namen van de vier 
grootstee vakverenigingen, vond echter in geen enkele andere fabriek gehoor. 
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Daarr hield men zich, morrend of niet, aan het parool om aan het werk te blij-
ven.. Bij de Stoomspinnerij waren de meesten aangesloten bij een kleine neu-
tralee bond, die zich niet tegen staking gekeerd had. Daar konden de wevers 
onbelemmerdd de stem van hun geweten volgen. Een communistisch geïnspi-
reerdee staking was het echter niet. Niettemin proclameerde de RVO zich tot 
leidingg van de staking. Dat de zaak gecompliceerder lag, bleef niet geheel 
verborgen.. Zo merkte Van Lakerveld begin januari op "het overdreven te ach-
tenn om te beweren dat de staking onder leiding van de RVO was uitgebroken". 
Ookk De Groot wees toen op "de sterke aanwezigheid van spontane elemen-
ten".'288 Ontnuchterende woorden die overigens niet naar buiten werden ge-
bracht.. In hun relaas over de staking hielden De Groot en Van Exter met veel 
trompetgeschall  vol: "De Twentsche textielarbeiders hieven de strijdvaan 
hoogg en liepen onder aanvoering der RVO alles onder de voet, wat zich tegen 
hunn wil verzette.'"29 

Dee Groot en Van Exter verbleven bijna ononderbroken in Twente en von-
denn onderdak boven een door de communisten ingericht stakerslokaal aan de 
Poolmanswegg te Lonneker.130 Ook andere kameraden lieten zich er regelma-
tigg zien. Als het erom spande, werden tientallen communisten uit Amsterdam 
perr vrachtauto en autobus aangevoerd. Dagelijks vonden er vergaderingen 
plaats,, zelfs Roestam EfFendi was present om de Twentse makkers op de 
hoogtee te brengen van de laatste gebeurtenissen in het Japans-Chinese con-
flict.. Na de vergaderingen voegden de communisten zich in de rij  voor een 
bordd erwtensoep bij de door de Internationale Arbeiders Hulp (IAH) inge-
richterichte gaarkeuken waarvoor de levensmiddelen per vrachtauto uit Groningen 
werdenn aangevoerd.13' Dat ging echter buiten de stakers om. Toen de keuken 
eindd december opende, kwam er geen enkele opdagen.'32 

Dee communisten roerden zich stevig, maar hun propaganda maakte weinig 
indruk,, de donderspeeches van De Visser ten spijt, die het conflict een voor-
postengevechtt van historisch belang noemde: de klok stond op vijf voor 
twaalff  en weldra zou het overal "losgehen".'33 Vanaf half november waren de 
communistenn niet meer de enigen. Het NAS en de andere vakverenigingen 
haddenn besloten hun stakende leden te steunen. Met schelden op de opportu-
nistenn maakten de communisten echter meer stuk dan ze tot stand brachten. 
Opp meetings, waar Van Exter en De Groot spraken, kwamen soms honderden 
stakerss af, maar slechts een gering aantal sloot zich aan bij de demonstratie, 
voorafgegaann door schalmeienkapel en RVO-vaandels. Nog minder bereikten 
hett eindpunt, meestal café Coudron aan de Schurinksweg.'34 Eigen stakings-
leidingenn kreeg de partij niet van de grond.'35 Toen de euforie na de eerste 
wekenn luwde, kwamen steeds minder stakers op straat. Het conflict sleepte 
zichh voort, nu en dan opgeschrikt door uitbarstingen van geweld. De CPH 
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namm de opstootjes buitengewoon serieus. In iedereen zag men een spion of 
provocateur.. De dichter Freek van Leeuwen, die voor het arbeidersschrijvers-
collectieff  Links Richten naar Enschede toog om een reportage te maken, 
werdd in het stakerslokaal aan een regelrecht verhoor onderworpen. Van Links 
Richtenn had men nooit gehoord.'36 Van Exter herinnerde zich dat De Groot 
zelfss terug wilde keren naar Amsterdam, omdat de grond hem te heet onder 
dee voeten werd. Van Exter wist hem ervan te weerhouden.137 

Moedelooss vertelde De Groot eind januari in het politiek bureau dat "een 
stakingsleidingg nog steeds niet was gevormd. De fabrieksbijeenkomsten wa-
renn mislukt. Vele nieuwe partijgenoten schenen enthousiast en toch lukt de 
zaakk niet." Maar er moest doorgezet worden: "De bonden zitten in de knel en 
willenn uit het conflict. Als de bonden capituleren, moeten we zien vol te hou-
den,, al was het maar een uur, bijvoorbeeld onder de leus: geen slachtoffers. 
Daaromm is een eigen stakingsleiding nodig."'38 Wat niet vanzelf kwam, moest 
dann maar geforceerd worden. Korte tijd later presenteerde De Groot in Ons 
Huiss te Enschede met veel bombarie een zelfstandige stakingsleiding. De po-
liti ee tekende op: "Het bleek reeds bij de opening dat de vergadering uitging 
vann de Communistische partij." Het NAS-lid Pieperiet, protesteerde heftig te-
genn zo veel eigendunk en er ontstond rumoer in de zaal. Toen de vergadering 
geslotenn werd, zette de discussie zich op straat voort, zo fel dat de politie na 
eenn halfuur maande tot doorlopen.'39 

Volgenss De Tribune groeide het gezag van de stakingsleiding met de dag. 
Meerr dan fantasie was het niet. De staking verliep. Toen de christelijke bon-
denn en de fabrikanten bekendmaakten dat de arbeiders zich op 5 april op het 
werkk moesten melden, en vervolgens ook de modernen van De Eendracht be-
slotenn de loonsverlaging te accepteren, wist men dat alles tevergeefs was ge-
weest.. Tot het laatst poogden De Groot en Van Exter het onafwendbare tegen 
tee gaan: "Op voor de versterking van de eigen stakingsleiding," schreeuwden 
dee pamfletten, maar ook voor hen kwam het moment de nederlaag te erken-
nen.. Begin april besloten ze het parool tot doorstaken te laten vallen omdat, 
zoalss De Groot uitlegde, "de meerderheid van de stakers zich al op het werk 
hadd gemeld". Tevreden stelde De Groot vast dat "de stemming tegenover ons 
gunstig""  was. De stakers hadden ingezien dat "wij het bij het rechte eind had-
den""  en hem verteld "hoe ze hun verraders de rekening gepresenteerd had-
den".'400 Maar, zal ook De Groot zich gerealiseerd hebben, daar was het alle-
maall  niet om begonnen. 

Uitt het echec van de zelfstandige stakingsleiding bleek het onvermogen 
vann De Groot om tot een juiste beoordeling te komen. Met een minimale 
communistischee invloed was het moeilijk begrip van de verhoudingen te krij-
gen.. Er werd dan snel overdreven, zeker in beschrijvingen die tot doel had-
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denn naar buiten te imponeren. Maar beslissend was het denkraam van de 'der-
dee periode', dat dingen liet zien die er helemaal niet waren: Het NAS was al-
tijdd "contra-revolutionair", de moderne vakvereniging zon immer op "ver-
raad",, en de stakers werden almaar "radicaler". De Groot achtte alles moge-
lijk ,, als de wil er maar was. Zulk voluntarisme kwamen we overal in de com-
munistischee beweging tegen. Maar bij sommigen werd het getemperd door 
ervaringenn uit een jarenlang ononderbroken arbeidersbestaan. Bij De Groot 
leekk die terughoudenheid afwezig. Wellicht meende hij te moeten tonen dat 
hett hem ernst was met zijn trouw aan de Comintern. Misschien ook speelde 
zijnn sociale isolement een rol of zijn soms tot roekeloosheid opgezweepte da-
dendrang. . 

Tochh kwam De Groot gesterkt uit de staking te voorschijn. Magnus, die 
namenss het WEB de staking volgde, prees hem om zijn inzet.141 Ook Ko Beu-
zemaker,, die vanaf half februari Alex de Leeuw in Moskou was opgevolgd,'42 

sprakk lovende woorden over "Genosse De Groot - der Führer der RVO".143 

Eenn compliment dat nog eens herhaald werd op het twaalfde EKKi-plenum, 
waarr Schalker het verlossende optreden van de RVO, die "bei jedem ent-
scheidendenn Wendepunkt in dem Streik den Streikenden den zu befolgenden 
Wegg angab", alle lof toezwaaide.'44 Niets stond De Groot in de weg om zich, 
all  was het maar in eigen kring, het aureool van stakingsleider aan te meten. 
Hijj  claimde dat de aanhang in Twente was verdrievoudigd.'4S En zoals De 
Groott het treffend kon zeggen, dat waren "geen huisvrouwen of botersmok-
kelaars""  maar "textielarbeiders", behorende tot de kern van de arbeiders-
klasse.'46 6 

Wiee zou afbreuk willen doen aan het beeld dat "de partij en de RVO voor 
dee eerste maal in een staking de massa hadden geleid"? Dat was de les van 
Twentee en die moest in de partij gepopulariseerd worden. In een kloeke bro-
chure,, getiteld Twintig weken massastaking in Twente werd De Groot voor-
gesteldd als de onverschrokken arbeidersleider, als de man die ook op straat de 
kapitalistenn bevocht en persoonlijk risico's durfde te lopen. Een beeld waar-
tegenn het imago van in de luwte van de partijburelen verblijvende bestuurders 
alss Schalker, De Leeuw, Struik en Goulooze bleek afstak. 

Dee Groots gezag werd in 1932 verder versterkt door zijn rol bij het door 
dee Comintern geïnspireerde Wereldstrijdcongres tegen Oorlog en Imperialis-
mee dat eind augustus in het RAi-gebouw in Amsterdam plaatsvond. De Groot 
hadd zitting in het congresbureau en bracht namens de mandatencommissie 
verslagg uit over de samenstelling van het congres.'47 Bij deze gelegenheid 
leerdee De Groot de leidende functionarissen van de Comintern kennen, on-
derr wie Marcel Cachin, Georgi Dimitrov, Will y Münzenberg en Fritz Heckert 
en,, wat voor zijn loopbaan meer van belang was, zij ook hem. 
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Naa het congres - zo valt in zijn levensherinnering te lezen - organiseerde 
hijj  op verzoek van Dimitrov een debat tussen communistische en socialis-
tischee vakbondsleden uit Frankrijk. De ontmoeting, waarbij Dimitrov en 
Heckertt aanwezig waren, vond plaats in Huize Bob, een klein zaaltje aan de 
Amstell  bij de Blauwbrug. Propvol was het er, en aan de discussie kwam pas 
eenn einde toen de eigenaar onverstoorbaar de tafels begon te dekken, omdat 
err 's avonds een joodse bruiloftviering plaatsvond.'48 

Nooitt eerder namen de communisten zo'n extreem standpunt in als toen. 
Hett twaalfde EKKi-plenum, dat tezelfdertijd in Moskou plaatsvond, voor-
speldee dat het door crisis geteisterde kapitalisme zijn uitweg zocht in een 
nieuwe,, tegen de Sovjet-Unie gerichte wereldoorlog. Cees Schalker, die het 
plenumm bijwoonde, orakelde dat "het vandaag duidelijker dan ooit vaststond 
datt de aanval ieder uur een feit kon zijn".'49 Des te dwingender was de strijd 
tegenn de sociaal-democratie: "Alleen als de hoofdaanval tegen de sociaal-de-
mocratiee wordt gericht, kan men de hoofdklassevijand van het proletariaat -
dee bourgeoisie - met resultaat slaan en verslaan," aldus Schalker, die zich ge-
lett op de militaire terminologie al in het gevecht oefende.'50 De partij nam ra-
dicaall  afstand van de maatschappij. Kolchozen in de Haarlemmermeer en de 
Zuiderzeepolderss leken geen fantasie meer. Tuinders en boertjes in Noord-
Hollandd kregen te horen: "Jullie moeten net doen als de boeren in Rusland: 
collectiviseren,, dat is de sloten dicht, hekken weg - de tractor erover, weg met 
dee rijke boeren! Dat is socialisme!",51 De Rood-Front Strijdersbond voerde 
dee leuze: "Liever verbranden in het vuur der revolutie, dan te verrotten op de 
mesthoopp der democratie."'52 

Maarr met extremisme veroverde men geen arbeiders. De Groot moest er-
kennenn dat de RVO ondanks "haar vooruitgang" in ontwikkeling op de partij 
achterbleef.. Tegenover 5.700 partijleden stonden maar 4.000 Rvo-leden, 
waarvann het overgrote deel werkloos was.'53 Zo'n partij kon onmogelijk een 
"revolutionairee massa-partij" genoemd worden. 

Opp het congres tijdens de kerstdagen van 1932 te Amsterdam werden de 
tekortkomingenn breed uitgemeten. De politieke lijn, zo werd verzekerd, was 
correct,, de condities waren gunstig, alleen aan de uitvoering schortte het. 
Geenn prettige boodschap voorde overbelaste partijgenoten, die, voorzover niet 
werkloos,, zich aan het gevaar van broodroof en royement blootgesteld zagen. 
Hett congres vond plaats in het gebouw voor 'De Werkende Stand'. Vier da-
genn lang was men getuige van een perfect in elkaar gestoken vertoon van 
eensgezindheid;; een showcongres, waarin men zich kon warmen aan de pa-
rafernaliaa van het bolsjewisme. Bij de trap naar de congreszaal was een groot 
Sovjet-embleemm aangebracht. Op de achtergrond van het podium, voor een 
roodd scherm, het borstbeeld van Lenin. Daarboven een meterslang rood doek, 
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versierdd met een grote zilverkleurige Soyjet-ster en een tekst die opriep de 
Communistischee Partij tot een bolsjewistische massapartij te maken. Langs 
dee wanden verkondigden doeken beurtelings in rood en groen de strijdleu-
zen:: "Tegen de regering Ruys"; "Tegen de imperialistische oorlog"; "Voor 
dee verdediging van de Sovjet-Unie"; "Indonesië los van Holland-Nu". Na de 
openingg door Louis de Visser zette het congres geestdriftig De Internationa-
lee in. Daarna volgde de verkiezing van het erepresidium: Stalin en Molotov 
voorop,, vervolgens Manoeilski en Pjatnitski - de coryfeeën van de Comin-
ternn - en in volgorde van belangrijkheid de leiders van de communistische 
zusterpartijen.. Opnieuw een paukenslag, de muziek van de Rood-Front Strij-
dersbondd zette in. Op de maat van "De Jonge Garde" marcheerde de Com-
munistischee Jeugd in uniform met vlag en vaandel de congreszaal binnen. 
Mett "stormen van applaus" werd ze begroet. Het was een ongekend spekta-
kel.. Voor het eerst aanschouwde de partij een congres naar sovjetmodel. De 
redevoeringenn waren lang en vol herhalingen, in een niet-aflatende processie 
vann eenheid en daadkracht kwamen de afgevaardigden een voor een naar vo-
renn om met voorbeelden uit de praktijk de juistheid van de partijlijn te on-
derstrepen.. Bijna lijfelij k voelde men de regisserende hand van Moskou. 

Naarr de rede van De Groot werd met spanning uitgezien. Nog geen jaar 
eerderr was de RVO op een achternamiddag afgeraffeld, toen de meest arbei-
derss al naar huis waren. Een pesterij die De Groot gelaten over zich heen liet 
gaan.. Nu sprak hij in de volle aandacht van het congres. In de voorbereiding 
hadd het EKKI de vorderingen van de RVO geprezen. Kritiek was er alleen op 
dee gebrekkige omvorming van de partij naar bedrijfscellen. Dat was echter 
eenn kwestie voor het organisatiesecretariaat, voor Struik en Goulooze, niet 
voorr De Groot. 

Dee Groot speelde zijn rol met verve en maakte een krachtige, bezonnen in-
druk.. Hij refereerde aan de textielstaking en de zeeliedenstakingen in Am-
sterdamm en Rotterdam, waarin "de RVO vooraanging". Als de partij het ver-
stondd om de strijd in de vakorganisaties te voeren, waren de kansen groter 
dann ooit.'54 De Groot besteedde veel aandacht aan de vakorganisatie, omdat 
dee animo van de partijgenoten om vakbondslid te worden, steeds geringer 
werd.. Ze konden een lidmaatschap moeilijk rijmen met een politieke theorie 
enn praktijk die de 'reformisten' voor alle kwaad verantwoordelijk hield. Het 
probleemm speelde ook elders. In Duitsland bijvoorbeeld, waar de communis-
tenn de druk niet hadden weten te weerstaan en tot de oprichting van eigen 
rodee vakbonden hadden besloten. De Groot verzette zich ertegen en verwierp 
mett klem de gedachte dat de RVO een aparte vakcentrale was. De aanwezige 
instructeurr van het WEB, de Pool G. Henrykowski hoorde het met genoegen 
aann en schreef een buitengewoon positief rapport over De Groot.'55 
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Maarr in weerwil van wat De Groot betoogde, gold ook voor de Neder-
landsee RVO dat zij bedenkelijk veel op een nieuwe vakcentrale begon te lij -
ken.. Er waren eigen conferenties, er verschenen eigen bladen en er werd ook 
gesprokenn van "het lidmaatschap van de RVO". Het was een ontwikkeling 
diee De Groot - zijn waarschuwingen ten spijt - niet kon tegenhouden. De ge-
volgenn waren ernstig. De partij groeide, maar - buiten de hoofdstroom van 
dee arbeidersbeweging om - vooral onder ongeorganiseerden en werklozen. 
Hett verdiepte het isolement. 

Ronduitt catastrofaal pakte de ontwikkeling uit in Duitsland. Eind januari 
19333 bezweek de Republiek van Weimar onder de druk van de jarenlange 
economischee crisis en van het politieke dwangsysteem van Versailles. Com-
munistenn en sociaal-democraten, geobsedeerd en verzwakt door hun fatale 
strijdd tegen elkaar, keken machteloos toe hoe Adolf Hitler Rijkskanselier 
werd.. Terwijl deze zijn macht versterkte, wachtte de verscheurde arbeiders-
bewegingg af, de sociaal-democraten omdat ze de gevangenen bleven van hun 
legaliteitscomplexx en dus geweld afwezen, de communisten omdat ze op een 
spoedigee val van Hitler rekenden, die hen aan de macht zou brengen. Nau-
welijkss een maand later brandde de Rijksdag en spoelde een golf van terreur 
overr het land. 

Hitlerss machtsgreep had onvoorstelbaar geleken, ook voor De Groot. Maar 
mett de fascisten aan de macht, wekte hij niet de indruk zich verslagen te voe-
len.. Hitlers regiem beloofde "van korte duur te zijn", want "de openlijke fas-
cistischee diktatuur die alle demokratische illusies onder de massa's vernietigt 
enn de massa's uit de invloed van de sociaal-democratie bevrijdt, verhoogt het 
tempoo van de ontwikkeling naar de proletarische revolutie". "Na Hitler, 
wij! ""  had Manoeilski zich gehaast te verklaren en De Groot zei het hem zon-
derr aarzeling na. 

Dee toen éénentwintigjarige Co Dankaart die aan de Leninschool studeer-
de,, herinnerde zich de opgetogen reactie toen het bericht van de Rijksdag-
brandd doordrong. "Onder de herhaalde vreugdekreet 'Der Reichstag brennt' 
paktenn we elkaar bij de hand en maakten een rondedans.'"56 Even dacht Dan-
kaartt dat het begin van de langverwachte revolutie was aangebroken. Dat 
menn zich in de Comintern-burelen toch zorgen maakte, bleek hem de zondag 
daaropp toen hij samen met Comintern-secretaris Vladimir Knorin en Wilhelm 
Pieckk De Tribune uitploos op zoek naar het bericht van het royement van 
Marinuss van der Lubbe. Ze konden het tot hun spijt niet vinden. Het had de 
ontkenningg van communistische betrokkenheid bij de brand gemakkelijker 
gemaakt. . 

Aann de politiek veranderde door de gebeurtenissen niets. Bij De Groot en 
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veell  van zijn partijgenoten behield het sektarisme de overhand. Trouw aan de 
Cominternn had er zeker mee te maken. Net als Co Dankaart meende hij dat 
hett weldra zou 'losgehen'. Maar minstens zo belangrijk was het idee dat ook 
inn Nederland de verdediging van democratische rechten geen enkele zin had. 
Hett fascisme ontwikkelde zich volgens De Groot juist uit de schoot van de 
democratie.. De gedachte dat Nederland op weg was een fascistische natie te 
wordenn droeg hij breed uit. De hetze tegen links naar aanleiding van de op-
standd op de marinekruiser De Zeven Provinciën - enkele dagen na Hitlers 
machtsgreep,, zag hij als een teken aan de wand. Voor ambtenaren werd het 
lidmaatschapp van de CPH en van andere socialistische partijen verboden. In 
novemberr 1933 besloot ook het NVV haar deuren voor communisten te slui-
ten.. In de partij hield men al rekening met een verbod. De eerste stappen voor 
hett vestigen van een illegaal partijapparaat werden gezet.'57 Bang voor arres-
tatiee sliep De Groot net als de andere leidende functionarissen op de Roode 
Dinsdagg in september 1933, dag van felle acties tegen de regering, niet thuis; 
hett politiek bureau vergaderde niet meer in het partijgebouw.'58 Ontdekt werd 
datt de populaire Rotterdamse partijbestuurder Kees Frenay al geruime tijd 
mett de politie in contact stond.'59 In maart 1934 rapporteerde De Groot aan 
hett EKKI: "Wir haben erfahren, was wir vielleicht vor einem Jahre nicht ge-
glaubtt natten, dafi die Polizei in die Rotterdamer Organisation, sogar in die 
Leitungg Spitzel hineingeschickt hat, die die Arbeit der Rotterdamer Parteior-
ganisationn standig desorganisiert haben." ,6° Het droeg bij aan het wat mythi-
schee maar daarom in het gevoel van communisten niet minder reële geloof 
datt de partij van binnenuit en van buitenaf ondermijnd werd, een belegerde 
vestingg was, ter verdediging waarvan iedere militant moest veranderen in een 
kleinn soldaatje waarvan de grootste deugd was: zwijg, geef geen inlichtingen, 
wantt de vijand luistert mee. 

Maarr alleen met ideologische bewapening stelde de partij zich niet tevre-
den.. De bescherming van partijgenoten in de openbare dienst en de vakorga-
nisatiee vroegen gezien de infiltratie door politie en partijvijanden, steevast 
trotskistenn genoemd, om een strenge controle op het interne partijleven. Er 
kwamm een instantie ter beveiliging van de partij, een commissie die tevens 
zorgg droeg voor de selectie van betrouwbare kameraden voor het partijappa-
raat.. Al sinds 1919 beschikte de CPH over een illegaal apparaat. Partijgenoot 
W.C.. van Oordt had zich als eerste belast met de beveiliging en was ook be-
hulpzaamm geweest bij illegale grensoverschrijdingen. William Charles van 
Oordt,, nauw bevriend met Rutgers en Wijnkoop, zou in de jaren dertig ver-
derr van zich doen spreken, toen hij actief werd voor een Russisch inlichtin-
gennetwerk.. '6' 

Vanaff  1932 werd het apparaat professioneler opgezet. Op aanwijzing van 
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dee Comintern vormde Daan Goulooze - de toen dertigjarige organisatiese-
cretariss - een netwerk van vertrouwenspersonen die hem terzijde stonden bij 
hett beveiligingswerk en het uitvoeren van opdrachten van de Comintern.162 

Hett apparaat werd eerst in Amsterdam opgebouwd, later ook in de andere dis-
tricten.. "Eén van die mannetjes van Daan," zoals Anton Koejemans hem 
noemde,, was Co Dankaart die in september 1933 uit Moskou terugkeerde. In 
19399 benoemde Goulooze hem tot zijn plaatsvervanger. In de jeugdbond 
kreegg Annie Averink de verantwoordelijkheid over de "Gegnerarbeit".'63 

Voorr het inlichtingennetwerk in de havens werd Chris Smit vrijgemaakt.'64 

Datt alles gebeurde op gezag van de Comintern en impliceerde een uitbrei-
dingg van Moskous invloed op het interne leven van de partij. Tot dan toe be-
heerstee ze de selectie van de topleiding, het partijbestuur, het politiek bureau 
enn het secretariaat. Voortaan controleerde ze ook de kaderpolitiek op lagere 
niveaus.. De partij raakte een groot deel van haar zelfstandigheid kwijt. Fi-
nancieel,, politiek en organisatorisch was de CPH voortaan sterk op Moskou 
aangewezen.. Voor De Groot bleek de kaderpolitiek "onder toezicht" niet on-
gunstig.. Het aantal uit de RVO afkomstige functionarissen groeide. Vijf van 
dee zeven districtssecretarissen in 1934 hadden een Rvo-achtergrond.'65 Het 
warenn mannen uit de praktijk, harde werkers, zoals Jan Dieters, die in 1932 
aann het hoofd kwam te staan van het Landelijk Werkloozenstrijd Strijd Co-
mitéé (LWSC).'66 Hij was net in de dertig en werkloos toen hij met de partij in 
aanrakingg kwam. Al na eenjaar trad hij toe tot het partijbestuur. Toen de RVO 
enn het LWSC van Amstel 272, de zetel van het partijbestuur, naar de Kerk-
straatt verhuisden, werkten Dieters en De Groot onder hetzelfde dak en ont-
stondd een sterke politieke band. Via de werklozenactie vestigde ook Lou Jan-
senn de aandacht op zich. In 1929 was hij lid geworden en binnen driejaar 
werdd deze Amsterdamse handelsreiziger in koloniale waren naar het partij-
bestuurr gepromoveerd. 

Dieterss en de iets jongere Jansen waren de partij zeer toegewijd. Dat gold 
ookk voor Jaap Brandenburg. Een 'echte' Amsterdammer, bouwvakker van be-
roep,, kort, stevig van postuur en behept met een aanstekelijk gevoel voor een 
watt grimmige humor. In het volgen van de partijlijn was hij even hard als 
rechtt door zee. Hij werd naar Rotterdam gestuurd om de afdeling op poten te 
zetten.. Met zijn hese harde stem stond hij bekend om zijn donderspeeches. 
Plichtt telde voor de ruw hartelijke, maar ook wat brommerige verdediger van 
hett partijgezag vaak meer dan recht.167 

Zoalss De Groot waren Dieters, Jansen en Brandenburg gevormd in de mo-
dernee vakbeweging. De revolutie was hun liever dan een gemakkelijk baan-
tje.. Dat gold ook voor een aantal oud-Wijnkopianen, dat nog steeds moest op-
tornenn tegen achterdocht en minachting. De Groot ging met hen makkelijker 
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overweg,, zoals met Is. van Loen, met wie het contact weer was hersteld en 
diee inmiddels bestuurder was van de Vereeniging van Vrienden van de Sov-
jet-Uniee (vvsu). In het belangrijke district Groningen onderhield De Groot 
contactenn met Luppo Stek, de man van de RVO, die in 1931 met de hele af-
delingg Beerta/Drieborg uit de moderne landarbeidersbond was geroyeerd.'68 

Ookk vertoefde hij regelmatig bij de timmerman Geert Raap in Appinge-
dam.'699 Als propagandist verplaatste deze zich op de motor. Met zijn laarzen 
enn zwartleren broek had hij het uiterlijk van een overtuigd bolsjewiek. 

Sindss 1930 was het leidende kader op alle niveaus van de partij, van par-
tijbestuurr tot plaatselijke groep, van de Tribune-redactie tot de vvsu, geheel 
vervangen.. Het verse bloed was doorgaans jong, pas lid, veelal werkloos en 
gevormdd in de RVO. Met de uitgestoten Van Riel hadden ze nooit iets te ma-
kenn gehad, de meesten waren pas na 1930 tot de partij toegetreden. De Groot 
heeftt die verversing van het partijkader zoveel mogelijk gestimuleerd. Met 
eenn versterking van zijn positie werd hij er uiteindelijk voor beloond. 

WRIJVIN GG MET GOULOOZE 
Dee Groot bewoog zich vanaf 1933 meer en meer ook buiten het terrein van 
dee RVO. WEB-instructeur G. Henrykowski was dat niet ontgaan en liet zich in 
eenn verslag aan Moskou buitengewoon lovend over hem uit. Anton Struik, De 
Visser,, maar vooral Schalker moesten het met een kritischer rapport doen.'70 

Dee Groot was vaak een meester in het aanvoelen van wat belangrijk werd. 
Opp het internationale antifascismecongres dat begin juni plaatsvond in de sta-
tigee concertzaal Pleyel te Parijs, wist hij opnieuw de aandacht op zich te ves-
tigen.. De bijeenkomst was een voortzetting van het anti-oorlogscongres dat 
eenn jaar eerder in Amsterdam was georganiseerd en dat op intellectuelen en 
kunstenaarss invloed uitoefende.'71 Ook nu was Willy Münzenbergs vaardige 
organisatorischee hand zichtbaar en ook nu kwamen de fondsen vrijwel zeker 
uitt Moskou.'72 Op Münzenbergs verzoek speelde Goulooze, net als in Am-
sterdam,, een rol bij de beveiliging. '73 Er kwamen zo'n veertig Nederlanders 
tijdenss de bloedhete pinksterdagen naar Parijs.'74 

Voorr communisten ging het niet om vrede zonder meer. Het ging volgens 
dee principes van de 'derde periode'-lijn primair om "de oorlog tegen de im-
perialistischee oorlog", om de verdediging van de Sovjet-Unie. Maar de be-
hoeftee aan een breed "bovenpartijdig" platform, leidde tot comités, waarbij 
communistenn op de achtergrond bleven om plaats te bieden aan respectabele 
enn van communistische sympathieën onverdachte, liefst illustere personen. 
Tott het Nederlandse comité traden zo'n tweehonderd personen toe, onder wie 
eenn veertigtal hoogleraren, waarvan velen geen notie hadden van de commu-
nistischee signatuur.'7i 
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Sallee Pleyel was van 4 tot 6 juni stampvol. Racamond, de secretaris van de 
CGTU,, opende het congres. Wilhelm Florin, leider van de Duitse delegatie, 
enn sprekend onder de naam Muller, leverde het hoofdreferaat. Daarna volgde 
eenn schier eindeloze rij  sprekers. Geen wanklank, grote eensgezindheid, tot 
opp de tweede zittingsdag Bergery, oud-bestuurder van de Radicaal Socialisti-
schee partij, een voorzichtige toespeling maakte op samenwerking met de so-
ciaal-democratie. . 

Alsoff  men water zag branden, de een na de ander waste hem de oren, de 
kleinee Marcel Cachin - onbetwist de welsprekendste redenaar van het Fran-
see communisme - voorop: "Hoe kon iemand menen, dat hij met de sociaal-
democratie,, oorlogshitsers bij uitstek, een anti-fascistisch eenheidsfront kon 
sluiten.'"766 Bergery was niet de enige dissonant. Ook de trotskisten verlang-
denn luidkeels samenwerking. Een kloppartij van de ordewacht op buiten de 
zaall  demonstrerende activisten had de echo ervan alleen maar versterkt. 

Juistt in die geagiteerde ambiance moest De Groot op voor zijn spreek-
beurt.. Hij wijzigde zijn rede en improviseerde onder grote bijval een aanval 
opp het Verraderlijke' trotskisme. Het was een staaltje van flexibiliteit dat in 
dee tot in de puntjes georganiseerde communistische massamanifestaties on-
gekendd was. De speciale verslaggever van De Tribune berichtte zijn Neder-
landsee lezers met trots dat De Groot "namens de Hollandse delegatie" een 
toespraakk van "internationale betekenis" had gehouden.177 

Dee Groot bouwde dat jaar zorgvuldig verder aan zijn reputatie van politiek 
leider.. Hij gaf cursussen op de Marxistische Arbeiders School en was in zijn 
publicistischh werk de spraakmakendste criticus van de sociaal-democratie.178 

Regelmatigg voerde hij het woord op manifestaties, zoals bij de Karl Marx-
herdenkingg in het Amsterdamse Concertgebouw. Zijn woorden ter verdedi-
gingg van de 'muiters' op De Zeven Provinciën en zijn "onverschrokken" aan-
klachtt tegen Henri Polak, de nestor van de sociaal-democratische vakbewe-
ging,, nota bene in de jaarvergadering van de ANDB, het hol van de leeuw 
zelf'79,, oogstten - mogen we De Tribune geloven - "daverend applaus" en 
"alomm bewondering". Zijn groeiende populariteit en bekendheid versterkte 
zijnn positie in het partijbestuur. 

Inn november 1933 droeg de partij De Groot voor als haar nieuwe verte-
genwoordigerr bij het EKKI.'80 Hij zou Jan Postma vervangen, die sinds janu-
arii  1933 in Moskou verbleef. Een detachering in Moskou duurde meestal een 
halfjaarr en had tot doel om de partijbelangen bij de Comintern te behartigen 
enn in het geval van Postma ook om politiek het een en ander op te steken. 
Eenmaall  terug in Nederland verving Postma in de loop van 1934 Leo van La-
kerveldd als secretaris van de Nederlandse afdeling van de Internationale Rode 
Hulpp (IRH) om de tot dan toe weinig slagvaardige hulporganisatie ingrijpend 
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tee reorganiseren.18' Dat De Groot een verblijf in Moskou als een promotie be-
schouwde,, is niet waarschijnlijk. Een eigenlijke taak had men er niet. Verte-
genwoordigerss hadden het recht om zittingen van het secretariaat en het pre-
sidiumm bij te wonen en, indien daartoe uitgenodigd, rapport uit te brengen 
overr de ontwikkelingen in de eigen partij. Maar dat was een verre van onver-
deeldd genoegen. Co Dankaart herinnerde zich zo'n bijeenkomst in 1932, waar 
Antonn Struik verslag uitbracht. Het was op een middag. De zitting vond 
plaatss in een vergaderzaal met een grote tafel in het midden, waar zo'n vijf-
tienn kameraden aanzaten. Om drie uur werd er een blad met thee en koekjes 
binnengebracht.. Anton hield zijn betoog. Iedereen zat aan tafel behalve ka-
meraadd Manoeilski. Die liep met kromme pijp in de mond, Russisch hemd 
overr de broek, koppel met revolver er aan in de kleine zaal op en neer. Anton 
deedd zijn verslag in het Russisch, dat gelijktijdig fluisterend in het Duits werd 
vertaald.. Af en toe onderbrak Manoeilski hem met enige scherp uitgestoten 
Russischee woorden. Aan de oplopende rode kleur op Struiks gezicht zag 
Dankaart,, die geen Russisch verstond, dat het geen prettige opmerkingen wa-
ren.. "Maar ja," aldus Dankaart, "wij waren leerlingen, ook Anton, en moes-
tenn de bolsjewistische ervaringen bestuderen, overnemen en in ons land toe-
passen."182 2 

Dee Groot had de wind in de rug en moet voor zo'n rol weinig gevoeld heb-
ben.. Verwonderlijk is ook dat het politiek bureau een van zijn bekwaamste 
bestuurderss zo maar liet gaan, juist nu door de onverwacht sterke toestroom 
vann Duitse vluchtelingen alle handen nodig waren. Al was De Groot bij som-
migenn minder geliefd, zijn werkkracht stond buiten kijf. Dat niet een minder 
toonaangevendd partijbestuurder maar De Groot naar Moskou werd gezonden, 
moestt dan ook een zwaarwegende reden hebben. Een overweging kan zijn ge-
weestt dat men een tijd verlost wilde zijn van de man die weer nadrukkelijk 
zijnn stempel op de partij begon te drukken. Ruzietjes en hatelijkheden waren 
wederomm eerder regel dan uitzondering en die irritaties hadden alles te ma-
kenn met het emigrantenwerk van de partij. 

Tallozee Duitse communisten moesten na 30 januari 1933 hals over kop 
hunn land verlaten. Wie in het westen woonde, vluchtte naar Nederland. Dat 
lagg voor de hand.'83 De toestroom stelde de Rode Hulp voor problemen. On-
derr de vluchtelingen bevonden zich regelmatig provocateurs en Gestapo-
agenten,, aan wier ontmaskering het Goulooze-apparaat en de Rode Hulp on-
derr leiding van de uit Duitsland gevluchte Friedl Baruch de handen vol had-
den.. De Groot wantrouwde de Rode Hulp en Gouloozes beveiligingsapparaat, 
diee - alleen al uit de aard van hun bezigheden - met strakke regels en proce-
duress moeilijk uit de voeten konden. Daar kwam bij dat de Duitse commu-
nistenn al snel een organisatie opbouwden ter ondersteuning van de illegale 
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KPD.. Op deze 'Abschnittsleitung' die zich in de zomer van 1933 in Amster-
damm vestigde en die geholpen werd door Goulooze, had De Groot geen vat.,84 

Bovendienn werd in de loop van 1933 in Rotterdam een tak van de Wollweber-
groepp actief onder leiding van Joop Schaap, die na zijn verhuizing van Am-
sterdamm naar Rotterdam in 1931 voorzitter was geworden van de Internatio-
nalee Zeeliedenclub aan de Willemskade. Onder zijn leiding hield een groep 
Duitsee emigranten, Belgen en Nederlanders zich bezig met het smokkelen 
vann anti-fascistische lectuur naar Duitsland en na het uitbreken van de Spaan-
see burgeroorlog ook met sabotage. Ook dit werk viel niet onder controle van n 
dee CPH, maar direct onder de Comintern.'85 In en rond de partij speelden zich 
tonelenn af waar De Groot geen enkel zicht op had. Bedreigend ook, omdat in 
hett web van het emigrantenwerk Daan Goulooze, Joop Schaap, Leo van La-
kerveldd en Jan Postma, niet zijn trouwste vrienden, de draden sponnen. 

Kwamm het wantrouwen tegen het Goulooze-apparaat voort uit vrees voor 
eenn oncontroleerbaar machtscomplex in de partij? Uit angst dat het enorme, 
financiëlee en organisatorische beslag van de illegale activiteiten ten koste 
gingg van het reguliere partij werk? Of was het de persoonlijke ambitie van De 
Groott die in de positie van Goulooze een hinderpaal zag voor zijn carrière? 
Feitt is dat De Groot greep probeerde te krijgen op het beveiligingsapparaat. 
Teunn Twigt, schipperszoon en betrokken bij de beveiliging van de IRH, her-
innerdee zich dat in Rotterdam, de stad waar naast Amsterdam en Groningen 
veell  vluchtelingen terechtkwamen, de Rode Hulp - begin 1934 - openlijk te-
gengewerktt werd bij een onderzoek naar infiltratie van de Gestapo.'87 Voor 
Twigtt was het zonneklaar dat De Groot hierachter zat, die wilde beletten dat 
hett onderzoek zich buiten het partijbestuur om zou voltrekken. Op een par-
tijbestuursvergaderingg zagen Goulooze, Postma en Van Lakerveld welwillend 
toee hoe "een Duitse kameraad - Ik kende de man niet", aldus Twigt, "maar 
hijj  scheen wel belangrijk te zijn gezien het gemak waarmee De Groot hem 
hett woord verleende - nadrukkelijk medewerking aan het onderzoek ver-
langdee van iedereen, niemand uitgezonderd".'87 

Dee bronnen laten zien dat het emigrantenwerk enorme risico's met zich 
meebracht.. De Gestapo beschikte van begin af aan over een gedetailleerd 
beeldd van de illegale KPD in Nederland en een gedegen overzicht van de 
CPH.. Ze verkreeg de informatie van Duitse en Nederlandse infiltranten, van 
communistenn die na arrestatie bereid waren mee te werken en via collegiaal 
contactt met de Nederlandse politie-instanties, dat na 1933 moeiteloos voort-
ging.'888 Precies inzicht in de omvang van de infiltratie had de partijleiding 
niet,, vermoedens wel. Het voedde de bezorgdheid over het emigrantenwerk 
enn men was bang voor represailles. De "eigen" wijze waarop de Duitse ge-
meenschapp zo nu en dan "spoorloos" afrekende met provocateurs betekende 
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eenn inbreuk op gemaakte afspraken.1"9 Soms kwam het voor dat de smokkel 
vann illegaal politiek materiaal naar Duitsland samenging met wapen- en va-
lutahandel,, het in omloop brengen van vals geld of botersmokkel. Praktijken 
diee moeilijk waren tegen te gaan, omdat de betreffende kameraden voor hun 
inkomenn van smokkel afhankelijk waren. De Groot maakte zich er zorgen 
overr dat het de partij in gevaar bracht. Het leidde regelmatig tot aanvaringen 
mett Goulooze, de Rode Hulp en de Duitse communisten. Bovendien vond De 
Groott dat de meeste emigranten hier niet thuishoorden; ze waren gevlucht 
zonderr vervolgd te zijn. "Het feit dat zij naar Nederland konden uitwijken, 
bewijstt dat zij in vrijheid waren. De KPD was verboden en zij onttrokken zich 
doorr de vlucht naar het buitenland aan de opbouw van een illegale partij"190, 
eenn frappante gedachte, bijna veertig jaar later opgetekend, maar een die De 
Groott waarschijnlijk in 1934 al bezighield. Het EKKI voorspelde na Hitlers 
machtsgreepp een periode van verwoede strijd, waarvoor alle krachten nodig 
waren.. De Groot voelde zich in zijn twijfel over het vluchtmotief van de emi-
grantenn gesteund.19' 

Dee Groot wilde niet alleen controle uitoefenen, hij streefde ook personele 
veranderingg na, vooral bij de Rode Hulp. Wellicht hoopte hij zo de positie van 
Gouloozee te verzwakken.,9i In die opzet slaagde hij niet. Weliswaar moest 
Leoo van Lakerveld - de 'rotte plek' naar het oordeel van De Groot - het veld 
ruimen,, maar voor hem in de plaats kwam Jan Postma, die in nauw persoon-
lij kk contact stond met Goulooze. De Comintern vond het internationale werk 
vann Goulooze te belangrijk om aan zijn positie afbreuk te laten doen. 

Gouloozee was onder meer betrokken bij de reconstructie van de PKI, die 
naa de opstand in 1926 gedecimeerd was. Hij financierde bladen, waarvoor de 
fondsenn uit Moskou kwamen.193 Via Zwitserland, waar de geschriften verpakt 
werdenn in enveloppes van farmaceutische fabrieken, bereikte het materiaal 
Indonesië.'944 Voorts werden koeriersdiensten opgezet via schepen vanuit 
Nederlandsee havens, waarbij zijn contact met Joop Schaap goed van pas 
kwam.'955 Hij was behulpzaam bij de overtocht van Manoevar Moesso, de lei-
derr van de PKI, die regelmatig illegaal in Nederland verbleef. Door middel 
vann een cijfercode die Co Dankaart uit Moskou had meegebracht, zou Gou-
loozee Moesso in staat stellen vanuit Indonesië radiografisch contact te on-
derhoudenn met het EKKI.196 Het was een van de vele taken die Goulooze in 
opdrachtt van de OMS, de afdeling voor internationale verbindingen van de 
Comintern,, uitvoerde en die hem veel prestige gaf. 

Dee telegramwisseling tussen Goulooze en het EKKI in het najaar van 1933 
doett vermoeden dat de verhouding tussen Moskou en het Nederlandse partij-
bestuurr weinig hartelijk was. Louis de Visser, sinds 1928 plaatsvervangend 
lidd van het EKKI , was door ziekte niet in staat om het dertiende EKKi-plenum 
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inn de eerste helft van december 1933 bij te wonen. In september verzocht de 
CPHH Schalker en De Groot in plaats van De Visser te mogen afvaardigen.'97 

Pass twee maanden later - begin november - antwoordde het EKKI niet in te 
stemmenn met de komst van De Groot.I9*  Het partijbestuur was in zijn de wiek 
geschotenn en overwoog ook Schalker thuis te houden. Een voornemen dat in 
Moskouu op ongeloof stuitte. Indringend en "sehr eilig" werd gevraagd of het 
geruchtt dat "het vertrek van Schalker uitgesloten was" op waarheid berust-
te.'999 Er kwam voorzover we weten geen antwoord. Wel werd op 9 november 
perr telegram aan Moskou meegedeeld dat de partij naast Schalker "auch De 
Groott aus eigenem EntschluB" naar Moskou zou sturen,200 een week later ge-
volgdd door het voorstel om De Groot als vertegenwoordiger van de CPH bij 
hett EKKI te benoemen.201 Met een verblijf in Moskou had De Groot ten lan-
genn leste ingestemd, als dat verbonden was aan het bijwonen van het plenum. 
Wellichtt hoopte hij daar begrip te krijgen voor zijn twijfel over het emigran-
tenwerkk en zo zijn positie ten opzichte van Goulooze te versterken. Het EKKI 

voeldee er weinig voor om aan die opzet mee te werken en verwierp ook het 
ongebruikelijkee plan van het bestuur hem op "eigen gezag en kosten" te zen-
den.. Vergezeld door een Indonesische kameraad vertrok alleen Schalker naar 
Moskou.. Alsof Moskou wilde benadrukken wie werkelijk de baas was, be-
reiktee De Groot tijdens het plenum een telegram van de RVI, waarin hij ge-
maandd werd "sofort her[zu]kommen zwecks Teilnahme erweiterter Vollzugs-
bürositzung".2022 Toen hij de boodschap uit handen van Goulooze ontving, 
werdd hij zich er pijnlij k van bewust dat Moskou hem nog steeds zag als niet 
meerr dan een leider van de RVO, die zich zonder nukken diende te onder-
schikken.. Zo waren de wetten in de Comintern-hiërarchie. Over de vervulling 
vann politieke aspiraties besliste het EKKI , niet hij. 

DETACHERIN GG IN MOSKOU 

Pass op 21 maart 1934, meer dan vier maanden na de voordracht door het par-
tijbestuur,, ondertekende Comintern-secretaris Vladimir Knorin het protocol 
waarmeee De Groot als vertegenwoordiger bij het EKKI aangesteld werd.203 

Tweee weken eerder, op 7 maart, bracht hij samen met Beuzemaker in het 
MELSS rapport uit over de Nederlandse partij. Beuzemaker deed er het zwijgen 
toe,, toen de Duitse en Russische kameraden De Groot de maat namen.204 

Zijnn streven om - via een afvaardiging naar het dertiende EKKi-plenum -
alss partijleider ontvangen te worden, was mislukt. Daarmee viel zijn poging 
omm controle uit te oefenen over het illegale werk van Goulooze en de IRH in 
hett water. Dat oprakelen had geen zin meer. Zijn taak was al ingewikkeld ge-
noeg.. Hem werd gevraagd een verklaring te geven voor de stagnatie van de 
partij.. Nog in februari had hij op een partijconferentie in navolging van het 
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dertiendee EKKi-plenum verklaard dat "het toenemen van de revolutionaire 
krachtenn en het klassebewustzijn van het proletariaat het hoofdmoment van 
dee huidige situatie" was. Alom signaleerde hij revolutionaire acties en moge-
lijkheden.. Zelfs in Duitsland waar "de strijdkracht der arbeiders thans onge-
brokenn onder leiding onzer roemrijke partij staat en haar gelederen thans 
wordenn aangevuld door duizenden sociaal-democratische arbeiders".205 In 
hett uiten van extremisme was hij zelden zo ver gegaan. Lastgever was Stalin 
enn geen enkele communist, laat staan een vertegenwoordiger van de kleine en 
relatieff  onbelangrijke CPH, kon zich daaraan ontrekken. 

Enn toch, de feiten! Ze waren onloochenbaar! De werkloosheid steeg, de 
stakingsbereidheidd nam af. Onder partijgenoten heerste alom malaise. Me-
nigeenn stak de vlag op zak, verborg het gezicht van partij en RVO. De CPH 
liepp in ledental terug, onder jongeren zelfs spectaculair.206 In de vakorganisa-
tiee zwaaide men lustig met de royementsbijl, in Hoogezand werden twaalf le-
denn getroffen omdat een van hen een motie voor vrijlating had voorgesteld 
vann de door de nazi's in verband met de Rijksdagbrand gevangengezette Bul-
gaarsee communist Georgi Dimitrov. Wat te denken van de in gal gedoopte pen 
vann de SDAP'er Meyer Sluyser, die in het colportageblad Arbeid, Vrijheid, 
BroodBrood communisten en fascisten op één lijn stelde? Een koekje van eigen 
deeg,, zeker, maar niet minder ontmoedigend. Vrijwillig e uittreding uit de 
vakbewegingg kwam steeds vaker voor. De Groot had moeten denken aan de 
woordenn van RVi-secretaris Konstanjin, die op het dertiende EKKi-plenum 
verklaardee dat "meer dan ooit het werk in de reformistische vakverenigingen 
noodzakelijkk was". Wat hielpen zijn blijken van loyaliteit, nu hem gevraagd 
werdd te verklaren waar de zwakte en onvolkomenheden vandaan kwamen? 
Moestt hij uitleggen dat onder partijleden eenjaar na Hitlers Machtsübernah-
mee steeds kritischer vragen werden gesteld? 

Dee Groot bouwde zijn betoog rustig op. Hij toonde zijn aanhankelijkheid 
aann Stalin, die "das Verstandnis der Lage erleichtert hat". Hij gaf toe dat de 
partijj  sommige ontwikkelingen, zoals de opkomst van de Mussert-beweging, 
onderschatt had, wees terloops op stagnatie in de RVO en het verloop onder de 
jeugd,, maar verzekerde de aanwezigen dat er maatregelen tot verbetering wa-
renn getroffen. De sfeer leek welwillend. De Groot stipte de tekortkomingen 
aann om des te scherper de aanpak van de partijleiding te kunnen belichten. 
Verklaringenn gaf hij mondjesmaat, en alleen als daarom gevraagd werd. Hij 
weess zijn toehoorders op de 'vijandelijke druk', het 'rechts-opportunisme' en 
'hett optreden van provocateurs', voor de aanwezigen bekende en voor zich-
zelff  sprekende oorzaken. 

Hett rapport was niet briljant, een vleugje hartstocht had meer kleur gege-
ven,, maar grondig was het wel. Geen vraag of interruptie kon hem uit het 
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veldd slaan. Toen hij uitgesproken was, wachtte hij papieren ordenend en on-
derwijll  een pijp opstekend de dingen af. Vergaderingen in die tijd waren on-
voorspelbaarr en grilligheid voedde de achterdocht. Alles draaide om loyali-
teit,, om wat de mode voorschreef en wie haar het best etaleerde. Grete Mer-
tenss bijvoorbeeld, een jonge vijfentwintigjarige Duitse kameraad, wier wer-
kelijkee naam Grete Wilde was en die deel uitmaakte van de kaderafdeling van 
hett EKKI.207 Ze verontschuldigde zich dat "ze zich pas twee maanden in Hol-
landsee zaken verdiepte, de taal en het verleden van de partij niet geheel eigen 
was...""  "Deshalb wirst Du glimpflich mit ihnen umgehen!" onderbrak Fritz 
Heckertt haar. De medeoprichter van de KPD, sinds 1928 lid van het EKKI-

presidium,, een veteraan die alle stormen in de Comintern overleefde, voor-
voeldee de ondeugd van een fluwelen begin. Plichtpleging verafschuwde hij 
enn verschoning leek hem de armoede van de aanklacht. In een oogwenk ver-
dreeff  zijn spot de sfeer van welwillendheid. Mertens wond er geen doekjes 
meerr om: uit het rapport van De Groot was gebleken dat "die entscheidenden 
Fragenn der Thesen des xm. Plenums in der Mitgliedschaft nicht diskutiert 
wordenn sind". En dat daarom "die Wendung, die vom xm. Plenum beschlos-
senn worden ist, nicht in genügend zielklarer Form fur die Hollandische Par-
teii  zum Ausdruck kommt". De aanklacht was begonnen: "Ja! Men kan goed 
citerenn en lange artikelen schrijven," zo vervolgde ze sarcastisch, "maar be-
sluitenn worden nooit concreet naar de Nederlandse verhoudingen vertaald." 
"Mann schreibt genau so wie man vor 5 oder 6 Jahren geschrieben hat: 'Man 
muC',, 'man muB' usw. usw. Ihr kennt diesen Stil [...]: 'man muB', - aber 
nichtss konkret." Ook de strijd tegen de sociaal-democratie achtte Mertens on-
voldoende,, veel te slap. En de invloed van de Mussert-fascisten, vooral onder 
dee arbeiders, werd ernstig onderschat. 

Dee Groot hoorde het met groeiende ergernis aan. Waar baseerde ze dit al-
less op? Hoezo, fascistische bedrijfscellen in de Rotterdamse haven? Dat ge-
ruchtt was van de NSB zelf afkomstig. Hij had het persoonlijk uitgezocht, 
maarr van cellen geen spoor aangetroffen. De Groot deed er het zwijgen toe, 
hijj  begreep ook wel dat in Grete Mertens hogere machten aan het woord wa-
ren.. Mertens had meer pijlen op haar boog. Venijnig haalde ze uit naar de ka-
dervorming,, ook "daar deugde niets van". Kadervorming moest beletten dat 
inn de partij allerlei ongewenste discussie op gang kwam. Nu communisten 
steedss vaker zelfstandig verklaringen zochten voor het echec in Duitsland 
wass dit van grote betekenis. Over het belang van discipline en kadervorming 
hadd Stalin zich nota bene zelf in een brief aan de partijen indringend uitge-
sproken.2088 Mertens vervolgde: "Was haben wir hier? Wir haben ein gut ge-
schultess ZK. Aber aus diesem ZK kommt eben nichts hinunter. Und das ist 
einn Mangel der nicht genügenden Erziehung unseres Kaders. Nehmen wir 
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nunn das theoretische Organ von sechs monaten:: ist hier überhaupt irgend ein 
konkretess Problem fiir  Holland enthalten? Können so unsere Kaders geschult 
werden?""  "Ich will nicht mit De Groot Krieg fiihren, aber dasselbe trifft zu 
auff  die Massenbroschüren. Eine kollosale Produktion - sehr gut. Aber die 
Qualitat?? (Zwischenruf Genosse Knorin: Wieviel haben die Hollander selber 
geschrieben?)) Kaum eine. (Zwischenruf Genosse De Groot: Die meisten sind 
vonn uns! Die meisten behandeln gut konkrete fragen!)." Tegen zo veel stem-
mingmakerijj  was De Groots zelfbeheersing niet bestand. Onverdroten her-
haaldee Mertens haar conclusie: "Tatsache ist dafi die Fragen nicht genügend 
mitt Holland verbunden werden." Na Mertens ging het woord naar kameraad 
Varga,, vervolgens naar de Hongaar Heveszi. De kritiek breidde zich uit. Al-
leenn Willem Reesema wist verzachtende woorden te vinden. Reesema noem-
dee de kritiek in veel opzichten juist en vond ook het verwaarlozen van De 
CommunistCommunist een schandaal: "Aber wir mussen feststellen dasz die allgemeine 
Liniee der Hollandischen Partei [...] eine richtige ist." En met een overdonde-
rendd aplomb gaf hij de aanwezigen te verstaan dat dit nauwelijks verrassend 
was,, "denn wenn man feststellen muB, daB die hollandische Partei auf dem 
Gebietee der Kolonialarbeit eine der besten Parteien ist, dann musz natürlich 
auchh die Grundlage, auf der das beruht, eine richtige sein". Reesema doelde 
opp de steun van de partij bij de opbouw van de PKI. Daar speelde juist Daan 
Gouloozee de belangrijkste rol in. Erg gevleid zal De Groot niet zijn geweest. 

Toenn iedereen zich uitgesproken had, was de beurt aan De Groot. Wat rest-
tee hem meer dan zelfkritiek? Tegenspraak was niet verstandig. In de Comin-
ternn was het killer dan ooit, dreigend zelfs. Een maand eerder had het zeven-
tiendee congres van CPSU plaatsgevonden. Als 'het congres van de overwin-
naars'' ging het de geschiedenis in. Het was een lofzang op Stalin geworden 
enn de partijdictatuur werd krachtig versterkt. Honderdduizenden werden ge-
royeerd,, alleen door schuld te bekennen kon erger worden voorkomen, zolang 
hett duurde tenminste. Ondenkbaar dat De Groot ook maar overwogen zou 
hebbenn zich te weer te stellen. "Über das theoretische Organ, ich glaube, die 
genossinn Grete hat recht"; "Über die Mussertbewegung, wir haben die un-
terschatzt,, das stimmt"; "vollkommen ungenügende Bekampfung und Ent-
larvungg der SP durch die gesamtpartei, korrekt." De Groots schuldbekentenis 
wass zo volledig dat het wel dagelijkse routine leek. Op één punt hield hij zijn 
poott stijf. Over de door Mertens geïnsinueerde NSB-invloed in de Rotter-
damsee haven, merkte hij op: "man musz gröszte Wachsamkeit an den Tag le-
gen,, [...] aber gleichzeitig nicht in Panik verfallen, nicht glauben, die Arbei-
terr sind dummes Rindvieh und lassen sich einseifen von solchen fascisti-
schenn Agitatoren, die zum ersten Mal auf ein Schiff oder in einen Hafenbe-
triebb kommen." Zo haalde De Groot bij zijn Duitse plaaggeest nog iets van 
zijnn gram. 
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Hett verblijf in Moskou dat voor een halfjaar was bedoeld, duurde nauwe-
lijk ss drie maanden.209 Eerst bewoonde hij - schuin tegenover hotel Lux - een 
kamerr in hotel Sojoesnaja, een oeroud, uit marmerblokken opgetrokken ge-
bouww aan de Twerskaja, de latere Gorkistraat, een brede, lange boulevard die 
hett Bjelorusskistation met het Rode Plein verbond. Het hotel was een ver-
bouwdd kerkje, somber en zonder veel comfort. In Sojoesnaja verbleven ook 
dee in ballingschap levende Tsjecho-Slowaakse partijvoorzitter Klement Gott-
waldd en de Italiaanse vakbondsleider Di Vittorio. Na enige tijd verhuisde De 
Groott naar een kamer op de bovenste verdieping van hotel Lux. Daar wist hij 
ookk andere bekende Comintern-personen in zijn omgeving zoals Togliatti, 
Manoeilski,, Tom Bell, Fritz Heckert en Wilhelm Pieck. Ze woonden op een 
lageree etage, dat wel. Daar hadden ze, gezien hun status, recht op. En natuur-
lij kk verbleef Reesema er nog steeds. De zuster van Reesema's tweede vrouw, 
dee Armeense Nina Argitunskaja, trouwde met Pogumit Smeral, de oprichter 
vann de Tsjecho-Slowaakse communistische partij.210 Reesema zag zijn status 
alleenn maar toenemen. Soms vonden er spontaan feesten plaats, en als de ka-
merr van Reesema te klein werd, kon men terecht bij Smeral die over twee ka-
merss beschikte, ook weer omdat hij in hoog aanzien stond.21 • Als men ogen en 
orenn goed open hield en de mond gesloten, kon men het er jaren volhouden. 

Maarr voor vertier was De Groot niet gekomen. Zijn werk bestond uit het 
bezoekenn van vergaderingen die voor de partij van belang waren. Ze stonden 
steedss vaker in het teken van de strijd die in de Comintern woedde over de te 
volgenn koers. De vrees voor Hitler en tegelijk de behoefte aan goede betrek
kingenn met hem hielden elkaar in 1933 nog in evenwicht. Op het zeventien
dee partijcongres in januari 1934 sloeg de balans door.2'3 Steeds luider werd 
gesprokenn over de Duitse dreiging. Men hoedde zich er in het vervolg voor 
mogelijkee bondgenoten aanstoot te geven. Een delicate kwestie, zo merkten 
ookk Arie Jansma en Co Dankaart op de Leninschool. Na de muiterij op De 
Zevenn Provinciën hield Dankaart voor radio Moskou een 'aangepaste' lezing 
overr de Potemkin. Een Nederlandse krant berichtte dat "Radio Moskou de 
muiterss in de Nederlandse taal opriep koers te zetten naar een Sovjet-haven." 
Hett kostte Dankaart de grootste moeite om de Russische kameraden ervan te 
overtuigenn dat het bericht verzonnen was.2'3 

All begon in de Sovj et-hiërarchie het tij te keren, in de Comintern bleef het 
eenheidsfront-van-onder-opp ongewijzigd van kracht. Pjatnitski, Knorin en 
Heckertt bestreden de sociaal-democratie onverzoenlijk als altijd. Voorstan
derss van een koerswijziging, zoals de inmiddels na het Rijksdagbrandproces 
vrijgelatenn Dimitrov, wonnen maar langzaam terrein. Stalin toonde zich voor
alsnogg niet genegen om een wending met zijn machtswoord te sanctioneren. 
Hett schiep een klimaat waarin functionarissen van de Comintern onduidelij-
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ke,, soms tegenstrijdige directieven gaven.2'4 Zo werd in telegrammen aan 
Gouloozee het arbeidersverzet tegen de Oostenrijkse kanselier Dollfus, die in 
februarii  1934 de machtige sociaal-democratie trachtte te verpletteren, nu 
eenss afgeschilderd als het begin van de gewapende opstand, dan weer als de 
gewapendee verdediging van de democratie. 

Inn de drie maanden dat De Groot in Moskou vertoefde, kregen de contro-
versess duidelijker vorm. Op 22 april 1934 werd Dimitrov benoemd in het po-
litiekk secretariaat van het EKKI en verving hij Knorin als voorzitter van het 
MELS.2155 Vlak daarna trad hij toe tot het presidium en leidde hij de commis-
siee ter voorbereiding van het zevende wereldcongres, waartoe op het dertien-
dee plenum was besloten. De benoeming liet zien dat Dimitrovs politiek van 
toenaderingg tot de sociaal-democratie tot in de hoogste regionen instemming 
genoot,, al waren de tegenstanders in de vergaderzalen van de Comintern aan 
dee Mochowajastraat, precies tegenover de Manege, nog niet verslagen. De 
Groott herinnerde zich de onrust: "Er hing een gespannen sfeer in het Com-
intern-gebouww en, hoewel daarover niet gesproken werd, voelde iedereen hoe 
hevigg de strijd was die achter de schermen woedde. Het enig waarneembare 
feitt was dat het EKKi-secretariaat bijna niet meer functioneerde."216 

Dee Groot die de post in Moskou nimmer geambieerd had, vroeg zich af of 
hett niet nuttiger was zijn werk in Nederland te hervatten. Mogen we zijn me-
moiress geloven dan stond zijn besluit om terug te keren vast nadat hij op een 
vann de vergaderingen grof vernederd was: "Mi n of meer om mij een plezier 
tee doen vroeg secretaris Knorin mij of ik een inleiding over het werk van de 
Nederlandsee communistische partij wilde houden. Ik kreeg een spreektijd 
vann een half uur en bereidde mij er ernstig op voor. Tijdens de zitting werden, 
zoalss de gewoonte was, thee en belegde boterhammen binnengebracht. Al 
spoedigg zaten mijn toehoorders luidruchtig te eten en begonnen onderling ge-
sprekkenn te voeren, zodat het geroezemoes zo groot werd dat ik mij nauwe-
lijk ss meer verstaanbaar kon maken. [...] Na korte tijd werd het mij te mach-
tigg en ik ging midden in mijn rede weer zitten en stak mijn pijp op. De voor-
zitter,, Fritz Heckert, vroeg of ik klaar was en ik zei maar van ja. Nadat ik en-
kelee onbelangrijke vragen van enkele aanwezigen beantwoord had, was de 
bijeenkomstt afgelopen."2'7 

Dee Groot vroeg het partijbestuur hem terug te roepen. Alvorens naar Ne-
derlandd terug te keren, reisde hij nog korte tijd door de Sovjet-Unie. Toege-
voegdd aan een gezelschap uit Cuba, Mexico en andere Zuid-Amerikaanse lan-
denn bezocht hij in juni 1934 het westelijk deel van Rusland en de Oekraïne. 
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IVV Leider van de partij 

EENN NIEUW GELUI D 

Dee in de jaren dertig door de socialisten aangevochten politiek van aanpas-
singg en bezuiniging, door de regering Colijn en door de rechtse partijen zo 
verdedigd,, had de economische crisis onbeteugeld gelaten. De werkloosheid 
steegg - volgens een in 1937 gepubliceerde schatting - tot niet minder dan 
630.0000 werklozen.' Begin juli 1934 waren er in Amsterdam al 43.000 
werklozen2,, achttien procent van de hoofdstedelijke bevolking; niet alleen 
straten,, zelfs hele buurten waren huis aan huis werkloos. Kinderen scharrel-
denn rond op te grote of te kleine klompen met herkenbare werklozenkleding 
enn de ellende op hun gezichten; velen waren afhankelijk van armenzorg. 

Dee overheid controleerde de betaling van de rijwielbelasting door middel 
vann zichtbaar te dragen koperen fietsplaatjes - voor werklozen waren aparte 
blikkenn plaatjes beschikbaar met een gat erin ten teken dat ze waren vrijgesteld 
vann belasting. Op de redactie van De Tribune hingen voor de toen nog fietsen-
dee verslaggevers jasjes met zo'n plaatje. Tijdens het banket op Schiphol van 
dee notabelen en de pers na de geslaagde vlucht van de Uiver naar Nederlands-
Indiëë baarde de jongeman van de communistische krant die vergat zijn werk-
lozenplaatjee op tijd weer achter de revers te steken, nogal wat opzien.3 

Omm voor een uitkering in aanmerking te komen, moesten werkloze leden 
vann een vakbond eenmaal per dag ten kantore van hun bond verschijnen en 
ongeorganiseerdenn tweemaal per dag op het stempellokaal, om te laten zien 
datt er niet stiekem gewerkt werd. De armoe en de vernedering waren groot. 
Zee gaven regelmatig aanleiding tot protest, waarbij de door CPH'ers geleide 
Werkloozenn Strijd Comités (wsc) voorop liepen. 

Inn juli 1934 kwam het tot een uitbarsting, toen een steunverlaging voor een 
gezinn met twee kinderen tot kortingen van soms f 3,00 tot f 3,50 op een be-
dragg van zo'n twaalf gulden per week leidde.4 Het begon in de Indische buurt 
enn liep in de Amsterdamse Jordaan uit op een enkele dagen durend oproer, 
datt in zijn radicaliteit nauwelijks geëvenaard was. 

Hoewell  de gebeurtenissen iedereen verrasten, beweerde de CPH het initia-
tieff  te hebben genomen. Voor andere politieke stromingen had ze geen goed 
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woordd over.5 Was dat voorr de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) 

begrijpelijk,, deze had zich onomwonden van de "relschoppers" gedistan-
tieerd,, kwaad bloed zette het bij de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP), 

dee Revolutionair Socialistische Partij (RSP) en het NAS wier leden zich met 
grotee inzet in de strijd mengden. Pogingen om met stakingen in de houthaven 
enn op bouwwerken de opstand uit te breiden, mislukten en nadat het verzet 
opp 9 juli was neergeslagen, telde de balans zeven doden en meer dan twee-
honderdd gewonden. 

Dee communistische partij werd hard getroffen. Al twee dagen na het uit-
brekenn van het oproer moest ze de uitgave van De Tribune staken. Amstel 85, 
hett gebouw waar redactie en drukkerij gevestigd waren, werd na een politie-
invall  gesloten. Aan burgemeester De Vlugt werd meegedeeld dat "de leiding 
vann de krant door de maatregel volkomen verrast was en dat er van verzet of 
belemmeringg geen sprake was geweest".6 Het bevestigde dat het oproer niet 
zijnn oorzaak vond in vooropgezette communistische agitatie. 

Bijj  de overval viel de abonnementenadministratie in handen van de politie 
enn op een gearresteerde Leidse partijfunctionaris werden instructies voor de 
voortzettingg van het partijwerk buit gemaakt.7 De partij maakte de indruk de 
vermaningg van het dertiende EKKi-plenum over soepele overgangen naar 
(half-)illegalee verhoudingen aan zich voorbij te hebben laten gaan. Nog een 
gelukk dat afdelingen vrijwel onmiddellijk en meestal op eigen houtje met een 
gestencildee uitgave van De Tribune verschenen,8 anders was de stem van de 
communistenn tijdens en vlak na de julidagen zelfs niet gehoord. De centrale 
TribuneTribune kwam pas na twee weken opnieuw uit, op verkleind formaat. De 
meestee commerciële drukkerijen weigerden de krant te drukken. 

Hett politiek bureau concludeerde dat de partij zich in voor Nederland on-
gekendee omstandigheden van terreur bevond.9 Blijkens een telegram van 
EKKi-secretariss Knorin hield men in Moskou rekening met een partijver-
bod.'00 Die weken vergaderde men op geheime adressen. Co Dankaart en de 
betonvlechterr Klaas Staphorst kregen van Goulooze de opdracht de bijeen-
komstenn af te schermen." Paul de Groot, die eind juli uit Moskou in Am-
sterdamm terugkeerde, liet zich vermomd met hoed en zwarte zonnebril over 
dee gebeurtenissen informeren.12 

Datt De Groot de opstandige julidagen niet zelf meemaakte, belette hem 
niett om op de eerste openbare vergadering na het oproer in een afgeladen 
Bellevuee het woord te voeren. Een aanwezige politie-inspecteur rapporteerde 
dee burgemeester dat er geen "uitdrukkingen van strafbaren of opruienden 
aardd waren gehoord".13 Hij onderstreepte dat De Groot gewaarschuwd had 
datt "om de overwinning te behalen, er alleen van legale middelen gebruik 
mochtt worden gemaakt, daar we anders niet tot de massa kunnen doordrin-
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gen".. Hoe anders klonk het in de eerste dagen van het oproer, toen nog ge-
juichtt werd: "weg met het kapitalisme" en "voor een Sovjet-Holland". 

Inn de nieuwe dreigende situatie kon dat radicalisme nog maar weinigen be-
koren,, Paul de Groot misschien wel het minst. In Moskou was hij getuige 
geweestt van de trage, op het bureau van de Comintern heftig besproken 
koerswijziging,, die uitliep op de volksfrontpolitiek, een 'pacte de non-agres-
sion'' tussen communisten en socialisten, waartoe in juni 1934 in Frankrijk 
doorr Maurice Thorez en de socialist Léon Blum werd besloten. In de nieuwe 
politiekk paste geen "geweld", "staking", "opstand" of "revolutie". De mode 
schreeff  "samenwerking" voor en "verdediging van de democratie". Jaren 
vann wederzijdse haat lieten zich echter niet meer wegpoetsen. Tijdens de ju-
lidagenn kostte het de grootste moeite de onverzoenlijke toon, die nog in de 
'derdee periode'-lijn was gestemd, te laten varen. 

Naa die dagen kreeg hoofdredacteur Gerard Vanter (Gerard J.M. van het 
Reve)) die tijdens het oproer nog krijgszuchtig "otfront" had gezongen,14 op-
drachtt voortaan volgens de nieuwe koers te schrijven. Het dreigende partij-
verbodd werd als motief aangegrepen om de discipline aan te scherpen. Op ka-
derscholingen'55 moest worden toegezien dat tegenstanders niet de kans kre-
genn om "verwarring te zaaien".'6 Om provocaties te voorkomen, bouwde 
Gouloozee het beveiligingsapparaat dat reeds zo'n 48 medewerkers telde ook 
buitenn Amsterdam uit.'7 Het versterkte de greep van het apparaat; paradoxaal 
omdatt juist in de juli dagen was gebleken dat de creativiteit van de leden de 
partijj  voor een blamage had behoed. Hadden zij niet op eigen houtje een 
krantt in elkaar geflanst en verspreid? 

Dee Groot kon zich in de disciplinemaatregelen goed vinden. Met het be-
sluitt om het Rvo-werk in het N W te concentreren'8 werd de ongeorganiseer-
denn de wacht aangezegd. "Met hun negatieve kritiek op de vakbondsleiders" 
maaktenn ze, volgens De Groot, het oppositiewerk kapot. Ze leken geen con-
sequentiess te willen trekken uit het lidmaatschap. Een mentaliteit die De 
Groott ook onder de nieuwe leden uit de Jordaan bespeurde: werklozen en on-
georganiseerden,, "enigszins wild geworden in de juli-dagen", "principeloze 
elementen",, die voor het dagelijkse partij werk onmogelijk in beweging wa-
renn te brengen. "Het kleine aantal bedrijfsarbeiders werd overladen met werk 
off  door de verkeerde instelling meegesleept."'9 Met strakke discipline hoop-
tee De Groot het werk in de vakorganisatie te versterken. 

Dee onverschilligheid van veel leden tegenover de nieuwe koers baarde de 
leidingg zorgen. Ook buiten de partij riep de plotselinge ommezwaai vragen 
op.. " Wenn man bedenkt, dass man der Vorschlag Trotzkis schon in Deutsch-
landd in 1931 in dieser Richtung zu arbeiten, als 'die verbrecherischste kon-
ter-revolutionarstee Theorie' hingestellt hat", waarom dan deze koerswijzi-
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ging,, vroegen de ex-leden Van Riel en Frans Goedhart zich openlijk af.20 

Reiktee de communistische broederhand in het vervolg ook naar de "sociaal-
fascist""  Koos Vorrink, de "spion en denunciant" Meyer Sluyser of de "rene-
gaat""  Sneevliet? Het "gewone kaderlid" begreep er niets van, communisti-
schee arbeiders wilden niet met hun bazen samenwerken.2' Zelfs in leidende 
kringg uitte men reserves." 

Aanvankelijkk werd de RSP uitdrukkelijk buiten de beoogde samenwerking 
gehouden.. "Steun aan de vredespolitiek der Sovjet-Unie", een eis van de 
CPH,, was voor de RSP onaanvaardbaar. Voor de communisten stond vast dat 
dee RSP geïnfecteerd was met de duivelse ideeën van Leo Trotski, wiens be-
strijdingg alles rechtvaardigde. Daan Goulooze ontving in november 1933 uit 
Moskouu een telegram met de opdracht om een conferentie ter oprichting van 
eenn Vierde, trotskistische Internationale in Amsterdam te doen "sprengen". 
"Keinesfallss dürfen Trotzkisten ihre verbrecherischen Absichten ruhig 
durchführenn können." "Nieder mit den Verrater der Oktoberrevolution."23 De 
verketteringg leek elke samenwerking met de partij van Sneevliet uit te slui-
ten.. Toch kwam het tot een toenadering. Wel samenwerken met de in 1932 uit 
dee SDAP getreden linkse socialisten van de OSP, maar geen contact met haar 
gedoodverfdee fusiepartner de RSP, was te zeer met elkaar in tegenspraak. 
Haddenn in België trotskisten en communisten niet tot een pact besloten? Het 
gingg weliswaar om de jeugdorganisaties, maar het had de warme instemming 
vann de Belgische partij.24 De Tribune maakte er in augustus 1934 welwillend 
meldingg van.25 Een maand later berichtte het dagblad dat in Zaandam en 
Krommeniee CPH en RSP samenwerkten in een comité ter bestrijding van het 
fascisme.266 Op 14 oktober verklaarde de CPH zich bereid met de RSP samen 
tee werken,27 mits de RSP steun toezegde aan de vredespolitiek van de Sovjet-
Unie.. Daarover kruisten De Groot en Sneevliet in een vermaard geworden de-
batt op vrijdag 21 december in het Amsterdamse Bellevue de degens.28 

INN DEBAT MET SNEEVLIET 

Inn het Amsterdamse Parkhotel waren de laatste technische details bespro-
ken.299 De spreektijdverdeling was gelijk: iedere spreker eerst 45 minuten, dan 
voorr repliek 25 minuten en ten slotte voor dupliek ieder een kwartier. Loting 
bepaaldee dat De Groot mocht beginnen. Interrupties en bijdragen uit de zaal 
werdenn niet op prijs gesteld, een voorstel daartoe van de CPH was van de 
handd gewezen. Afwisselend zaten Stan Poppe (OSP) en Lou Jansen (CPH) de 
vergaderingg voor. 

Inn een bomvolle zaal, waar de atmosfeer zowel door de spanning als door 
dee tabaksrook te snijden was - op last van Poppe werd het roken gestaakt -
namm De Groot het woord.30 Hij betoogde dat de arbeidersklasse erbij gebaat 
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wass oorlog zo lang mogelijk uit te stellen. Zelfs de imperialistische tegen-
stellingenn moesten worden aangegrepen om uitstel te bewerkstelligen. Dat, 
zoo concludeerde hij, stond de Soyjet-Unie voor ogen en daarom verdiende 
zijnn vredespolitiek steun: "Alleen onwetenden of demagogen kunnen op dit 
oogenblikk zeggen: Frankrijk of Duitschland, Japan of Amerika, het zijn alle-
maall  imperialisten, het is allemaal één pot nat!" De helft van de zaal bestond 
uitt aanhangers van Sneevliet, maar op provocaties werd nauwelijks gere-
ageerd. . 

Sneevliett antwoordde dat er wat hem betreft liever vandaag dan morgen 
eenn eenheidsfront kwam. Maar: "Het is onverantwoord elementen naar voren 
tee brengen die alleen een uiteendrijvende kracht hebben in plaats van een ver-
bindende,""  want zo diende "de roemruchte vinding waarmee de CPH in Hol-
landd leurt: de vredespolitiek der Soyjet-Unie" betiteld te worden. Ook Snee-
vliett wist, als het uitkwam, te honen. Hij besloot met te zeggen dat de bui-
tenlandsee politiek van de Soyjet-Unie in strijd was met alles waarvoor de 
communistischee partij vóór 1934 had gestaan. Sneevliet doelde op het stre-
venn van Moskou om door middel van militaire en andere verdragen en toe-
tredingg tot de Volkenbond de positie van de Soyjet-Unie tegenover nazi-
Duitslandd te versterken. 

Verontwaardigdd verwierp De Groot Sneevliets conclusie dat de commu-
nistenn hun revolutionaire politiek prijsgaven ten behoeve van de belangen van 
dee Sovjet-diplomatie. Maar, riposteerde Sneevliet: "Juist dit verschil in be-
oordelingg van de Soyjet-Unie doet ons zeggen: Op dat punt komt er geen ac-
coord,, dus schakelen we dat punt uit bij de vorming van een eenheidsfront." 
Eenn gevolgtrekking die voor De Groot onaanvaardbaar was. Pathetisch wend-
dee Sneevliet zich tot de zaal: "Vergadering, hebt gij uit de bespreking van de-
zenn kameraad den indruk gekregen, dat hij hier is gekomen om het eenheids-
frontt dichterbij te brengen? Wie eindigt dan zijn betoog met een soort van 
ultimatum:: wanneer je die vredespolitiek niet neemt, is eenheid uitgesloten." 

Mett het opdringen van zijn voorwaarde - steun aan de vredespolitiek van 
dee Soyjet-Unie - maakte De Groot eenheid inderdaad onmogelijk. Al bij de 
gedachtee om met trotskisten samen te werken, zal hij gehuiverd hebben. Als 
hett van hogerhand moest, dan was hij ertoe bereid. In de nazomer zag het er 
evenn naar uit, toen het akkoord in België totstandkwam. Maar tot zijn op-
luchtingg was de leiding van de communistische jeugd vervangen en brachten 
Comintern-instructeurs,, onder wie de Hongaar Andor Bereï, de jeugd weer in 
hett gareel.3' Nu hoefde De Groot zijn weerzin tegen alles wat naar de "Link-
schee stroming" riekte, niet meer onder stoelen of banken te steken. De Groot 
bleekk eropuit het verzet onder osp-leden tegen een fusie met de RSP aan te 
wakkeren.. Listig liet hij zich ontvallen niet te begrijpen waarom de OSP Snee-
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vliett als spreker accepteerde: "het is de oude lijn van Gorter, Pannekoek, Ro-
landd Holst, al die kamergeleerden, ras-sectariërs, halfburgerlijke radicalis-
ten.""  Logischer zou zijn als "de OSP, die toch tegen haar wil als linkervleu-
gell  uit de SDAP is gedreven, aan onze zijde had gestaan".32 De Groot speel-
dee in op de anti-Sneevliet-stroming in de OSP die bezwaar maakte tegen een 
tee sterke binding aan het NAS.33 Die tegenstelling verdiepen, daar was hij op 
uit.. Sneevliet ontging het niet en hij wist De Groots motieven handig bloot te 
leggen.. In zijn memoires typeerde De Groot hem als een man die een "ech-
tee kanselredenaar was, doorkneed in alle oratorische trucjes";34 een verba-
zendd oordeel over zijn tegenstander, die niet de gelegenheid bood om - on-
derr het mom van een debat over eenheid - tweedracht in de eigen gelederen 
tee zaaien. 

Eenjaarr later, op 28 november 1935, gaf de Comintern aan de kameraden 
Manoeilski,, Togliatti en Beuzemaker opdracht te onderzoeken "unter wel-
enenn Umstanden die KP Hollands im Jahre 1934 Verhandlungen mit den 
Trotzkistenn über die Herstellung einer Einheitsfront gefiihrt hat".35 Neder-
landd was het enige land waar het trotskisme nog over een sterke organisatie 
beschikte.366 Op dreigende toon werd de partij verweten daar niets tegen on-
dernomenn te hebben. 

Dee Groot en Schalker trokken het zich aan. Ze koesterden de illusie dat 
sindss het zevende wereldcongres, zomer 1935, de waardering in Moskou juist 
wass toegenomen.37 Beuzemaker werd door Schalker gesommeerd onmiddel-
lijkk naar Amsterdam terug te keren.38 Tegenover het EKKI had Beuzemaker 
zichh wel erg povertjes uitgelaten over de strijd tegen het trotskisme. Hij rap-
porteerdee dat De Groot Sneevliet een eenheidsfront had aangeboden en dat 
aann de strijd tegen het trotskisme nauwelijks aandacht werd besteed.39 Was 
hett Beuzemakers opzet De Groot in een kwaad daglicht te stellen? Laksheid 
jegenss het trotskisme was een doodzonde. De Groot had er alle belang bij om 
datt beeld te corrigeren. Het had de partij in zijn strijd tegen Sneevliet niet aan 
ijverr ontbroken: "Sluipmoord, de consequentie van het trotskisme", kopte De 
Tribune.Tribune. Bijna dagelijks besteedde het dagblad aandacht aan het gevaar. 
Naastt De Groot staken Struik, Schalker en De Leeuw er al hun tijd en ener-
giee in. De jonge Theun de Vries, een tot dan toe nog weinig opvallend redac-
teur,, dichtte:''0 

Hijj  werd een vijand, sluipend en subtiel. 
Nietss rest hem nog dan 't schuivelig bedoelen 
vann een in 't donker kronklend gifreptiel: 
aann de rechtstandigen zijn haat te koelen. 
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Inn Moskou werd bij nader inzien geen reden gevonden om De Groot onder 
vuurr te nemen. De zaak ging als een nachtkaars uit.4' 

HETT ZEVENDE WERELDCONGRE S 

Inn 1935 werden De Groot en Beuzemaker de centrale figuren in het politiek 
bureau.. Op het zevende wereldcongres, dat in juli en augustus in Moskou bij-
eenkwam,, hield De Groot, ook naar lengte te oordelen, de belangrijkste re-
devoering.. Hem viel de eer te beurt "einige der Hauptfragen die der Genos-
see Dimitroff in seinem Referat gestellt hat, an Hand unserer eigenen Erfah-
mngenn zu behandeln".42 

Dee Bulgaar Georgi Dimitrov had tijdens het in 1933 door de nazi's opge-
zettee showproces naar aanleiding van de Rijksdagbrand Goering in grote 
moeilijkhedenn weten te brengen door de rollen van aangeklaagde en aankla-
gerr om te draaien. Goering raakte in een woordduel met Dimitrov zijn zelf-
beheersingg volledig kwijt en liet - de kwalijkste dingen zeggend - zijn vre-
delievendee masker volledig vallen. Als algemeen secretaris van de Comintern 
wass Dimitrov de Fin Otto Kuusinen opgevolgd. Dimitrov werd gezien als de 
architectt van het volksfront, een politiek van nationale samenwerking aan de 
topp met de sociaal-democratie en met burgerlijke partijen. Door zich met hem 
tee verstaan, liet De Groot iets van diens prestige ook op zichzelf afstralen. 

Dee Groots betoog was een mengeling van conformisme en zelfverheffing. 
Hijj  beperkte zich niet tot het vakbondswerk, maar behandelde ook andere ac-
tuelee onderwerpen als fascisme, eenheidsfront en het Plan van de Arbeid. 
Overtuigenderr dan De Leeuw en Schalker, de beide andere Nederlandse spre-
kers,433 presenteerde hij zich als de leidende partijpoliticus. De zesendertigja-
rigee De Groot, die de revolutionaire romantiek niet schuwde en het congres 
inn Moskou getooid met snor en ringbaard onder de schuilnaam Karl Schubert 
bijwoonde,, werkte hard aan zijn imago. Op het enquêteformulier dat iedere 
afgevaardigdee invulde, vermeldde hij achttien jaar als metaalarbeider gewerkt 
tee hebben.44 Paste het slijpen van diamant niet in de biografie van de man die 
alss "zoon van het volk" te boek wilde staan? Te weinig proletarisch, te joods 
misschien?? Politiek woei hij gemakkelijk met de nieuwe winden mee. Mits 
hett de Sovj et-Unie ten goede kwam, ruilde hij de standpunten soepel in. Zelfs 
dee "vaderlandsverdediging" riep politiek noch moreel bezwaren op. 

Natuurlijkk liep hij zich weleens voorbij. Na het wereldcongres hield de 
CPHH tijdens de kerstdagen van 1935 een vier dagen durend congres. De 
Groott schold er ongeneerd - alsof er niets was veranderd - op de sociaal-de-
mocraten.. Gelukkig was de zitting besloten en werd, zo meldde een opletten-
dee politiespion zijn superieuren, "het gedeelte van het gesprokene dat kwet-
sendd was voor de SDAP, en dat duidde op het voortzetten van fractievorming 
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enn cellenbouw, niet in het persverslag opgenomen".45 

Onderr het motto "Het kader beslist alles" drong De Groot aan op de ver-
vangingg van functionarissen die de oude routine moeilijk konden overwin-
nen.. Het wereldcongres had het zwaartepunt van de leiding naar de nationa-
lee secties verlegd, maar, aldus De Groot: "het betekende niet dat de partijen 
daaromm al de best mogelijke leiding bezaten." Voor de goede verstaander was 
hett duidelijk dat De Groot vooral zichzelf presenteerde als de "best mogelij-
ke",, als een van de "werkelijk bolsjewistische leiders, waar Moskou naar 
zocht.""  Wie aan zijn geschiktheid twijfelde, omdat hij in juli 1934 vermomd 
inn Amsterdam terugkeerde, kreeg te horen in "de romantiek van kleinburger-
lijkee revolutionairen en anarchisten" te zijn blijven steken. "Niet enkel in de 
partijen,, die in de illegaliteit moeten werken, maar ook in Nederland is zui-
nigheidd met het kader geboden in het bijzonder met kader dat voor de leiding 
vann de partij onontbeerlijk is."46 Niet eerder lonkte De Groot zo openlijk naar 
dee macht. Des te pijnlijker trof hem het door Beuzemaker uitgelokte onder-
zoekk naar zijn verzoeningsgezindheid jegens het trotskisme. 

Hett congres tijdens die kerstdagen was in Moskou door Beuzemaker, 
Manoeilskii  en Togliatti (Ercoli) voorbereid.47 Daar was vastgesteld dat de 
partijj  sinds anderhalf a twee jaar stagneerde en "in den entscheidenden Fra-
genn fast keinerlei Fortschritte verzeichnet". Er moest haast gemaakt worden 
mett het opheffen van de RVO en het leveren van openlijke zelfkritiek. Alleen 
zoo kon de kloof tussen communisten en sociaal-democraten gedicht worden. 
Hett leek moeilijk onder de oude "Rotfront'-routine een streep te zetten.48 

"Wijj  willen communist blijven, geen sociaal-democraat worden," was een 
veelgehoordee klacht. Hartenkreten die op het congres niet welkom waren. 
Daarr viel dan ook geen wanklank te horen. Onder leiding van De Groot en 
Beuzemakerr werd de nieuwe koers unaniem goedgekeurd.49 

Hett grote "Umdenken" was begonnen. De 185 gedelegeerden hoorden Jan 
Dieterss meedelen dat de cellen waren opgeheven. Anton Struik kondigde aan 
datt de partijnaam veranderde in Communistische Partij van Nederland (CPN). 

Hett vaderland heette Nederland en niet Holland. De leuze "Indonesië los van 
Hollandd nu" doelde in het vervolg alleen nog op politieke onafhankelijkheid, 
economischh konden de betrekkingen met Nederland gehandhaafd blijven. Po-
litiekk werd meer dan ooit gezellig: naast strijd moest de CJB voor cultuur, 
sportt en ontspanning zorgen. Volgens De Groot moesten ook de taal en de 
spreekwijzee veranderen, opener worden vooral.50 's Avonds hadden de leden 
inn gebouw Adyer, thuishonk van de theosofische vereniging, veel te bespre-
ken.. Als ze tenminste de kans kregen. Onder leiding van Ida ter Haar ver-
tolktee de kinderbrigade - afgewisseld door declamatie van Martien Bever-
sluiss en Fred Schoonenberg - zogenaamde "gedachten van groote men-
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schen".. Volgens een politiespion maakten de kopstukken van de partij de in-
drukk zich er niet bijster thuis te voelen. Wijnkoop en Beuzemaker uitgezon-
derd,, "stelden ze zich ordinair aan".5' 

Opp de laatste zittingsdag bleek Beuzemaker Louis de Visser als partij-
voorzitterr te hebben opgevolgd. Ook in de leiding moest de koers op de so-
ciaal-democratiee tot uitdrukking worden gebracht. De Visser was te zwaar 
mett het verleden belast om boegbeeld van de 'nieuwe' partij te kunnen zijn. 
Schalkerr en De Groot werden tot partijsecretaris benoemd, met Beuzemaker 
vormdenn ze gedrieën het dagelijks bestuur.52 Hoofdredacteur werd Alex de 
Leeuww en als aanvoerder van het district Rotterdam werd Jaap Brandenburg 
aangewezen.. Anton Struik ten slotte vertrok naar Moskou om de partij bij het 
EKKII  te vertegenwoordigen. 

Mett het vakbondswerk bevond De Groot zich op het scharnierpunt van de 
nieuwee koers. Juist hier deden zich kansen voor om met sociaal-democraten 
samenn te werken. Naar buiten toe rees zijn ster. Op 2 augustus 1936 was hij 
dee voornaamste spreker op de grote landdag te Hilversum, terrein Het Witte 
Paard,, Loosdrechtse Eng. De Tribune opende er over de volle breedte mee. 
Aann Togliatti had De Visser laten weten dat hij in 1930 nog de enige massa-
sprekerr was, maar dat met De Groot zich nu een nieuwe kracht aandiende,, die 
hett publiek overtuigend wist te bespelen.53 

Dee Groot viel op door durf en initiatief, natuurlijk niet onbeteugeld, maar 
inn vergelijking met anderen maakte hij een energieke indruk. Geërgerd toon-
dee hij zich toen Moskou in juni 1936 de partij het verwijt maakte achter de 
SDD AP en haar Plan van de Arbeid aan te lopen.54 "Die Kritik ist gebracht ohne 
Kenntnisnahmee der konkreten Verhaltnisse. Es ist internationales Schematis-
mus,""  smaalde De Groot tegen medebestuurders die verontrust waren over de 
reprimandee van het EKKI.55 Beuzemaker en Schalker gooiden het op een mis-
verstand,, een vergoelijking die aan De Groot niet was besteed. Indien nodig 
wildee hij best een fout toegeven, maar een oneindige litanie van zelfkritiek 
pastee niet bij zijn karakter. 

All  in februari circuleerde het gerucht dat het EKKI vreesde dat de partij in 
parlementairr vaarwater ten onder ging.56 In een brief aan Anton Struik wees 
Dee Groot de kritiek van de hand en haalde provocerend uit: "Was die Reso-
lutionn des EKKi-Prasidiums über die Kriegsfrage anbelangt, hat diese uns 
nichtt sehr befriedigt. Erstens kam sie spat, zweitens war sie sehr allgemein, 
drittenss sind nicht alle Fragen beachtet."57 Een hoge toon, want Struik en 
Togliattii  hadden regelmatig, de laatste zelfs per telegram, tot vredesacties 
aangespoord.588 In zijn wiek geschoten stelde Togliatti Dimitrov voor "eine 
Delegationn der KPH hierher einzuladen um besser den Stand der Arbeit der 
Parteii  und die politische Orientierung der Parteileitung kennen zu lernen."59 
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Onderwijll  werd Struik naar Amsterdam gezonden om Moskous bezwaren 
nogg eens uit de doeken te doen en de betrokkenen in te prenten hoe de ver-
houdingenn internationaal lagen. 

Driee dagen duurde de bijeenkomst en Struik liet van het politiek bureau 
geenn spaan heel: in alle aspecten van het werk schoot het bureau tekort. 
Struikk onderstreepte dat een correcte vakbewegingstactiek doorslaggevend 
was;; zonder dat geen eenheid met de sociaal-democratie: "Das EKKI ist nicht 
überzeugtt dass die neue Taktik hier wirklich Fleisch und Blut unserer Ge-
nossenn geworden ist."60 Daar kon De Groot het mee doen. Terwijl de anderen 
Struikk naar de mond praatten, weigerde De Groot zich te schikken. Niet dat 
hett werk er rooskleuriger voor stond; De Groot was realist genoeg om de te-
kortkomingenn te zien. Wel vanwege het verwerpelijke schematisme waarmee 
dee kritiek werd gebracht: "Man kann nicht immer die Verhal misse zwingen," 
sprakk hij obstinaat. Hij zag een verschil tussen "der Geist-Dimitrofs und der 
Geistt in unserer Partei". Een verschil dat niet met abstracte oekazes, maar 
slechtss concreet en stapsgewijze overbrugd kon worden. Hij achtte het niet 
eerderr verantwoord "openlijk vakbondsdiscipline te aanvaarden en de frac-
tiess en de oppositiekranten op te heffen" - stappen waarop het EKKI aan-
drongg - dan nadat de communisten in de bonden "normaal" geaccepteerd 
waren.. Alleen omdat hij dat ogenblik dichterbij zag komen en niet omdat 
Struikk het eiste, bleek De Groot te willen instemmen met de voorgelegde ver-
klaring,, waarin alle vroegere besluiten met betrekking tot de vakorganisatie 
werdenn herroepen. 

Dee spanning was hoog opgelopen. Even tactvol als onverwacht was De 
Groott door de bocht gegaan. Op een openlijke confrontatie met Struik en het 
EKKII  durfde hij het niet te laten aankomen. De Groot haalde bakzeil, maar 
alss enige lukte het hem tenminste de schijn van zelfstandigheid op te houden. 
Hijj  had niet willen meedoen aan een optreden dat de RVO ook met terugwer-
kendee kracht als een onjuiste tactiek verwierp. Het opheffen van de RVO, 
sprakk hij bijna nostalgisch, "ist nicht so wie viel Genossen stellen ein Ge-
winnn för die Partei, aber ein Opfer notwendig fïïr die Einheitsfront".6' Het 
bezorgdee hem de bijval van boze en teleurgestelde partijgenoten, die zich met 
dee RVO verbonden voelden en die verbijsterd zagen hoe partijbestuurders 
zelfss de hard bevochten bedrijfscellen wilden opheffen, alleen maar om de 
sociaal-democratenn te behagen.62 

Inn november spoedden De Groot en Louis de Visser zich naar Moskou om 
-- zoals Togliatti het op het oog onschuldig uitdrukte - inzicht te verschaffen 
"inn het werk van de partij en de politieke instelling van haar leiding". Het 
wass dat jaar zijn tweede reis naar het buitenland. In maart bezocht hij Tou-
lousee in Zuid-Frankrijk waar tussen de bloeiende mimosa het herenigings-
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congress plaatsvond van de twee grote vakcentrales, de sociaal-democratische 
Confederationn Générale du Travail (CGT) en de door communisten geleide 
Confederationn Générale du Travail Unitaire (CGTU). De Groot trad op als Tri-
6w«e-verslaggever,, aan de perstafel was een plaats gereserveerd. Bijna kwam 
err een kink in de kabel. Door de congresleiding was een logiesbureau inge-
steld,, maar van de organisatie klopte weinig. De eerste avond rende hij van 
hott naar her om onderdak te vinden. Tevergeefs, want elk hotel zat vol Toen 
hijj  ten einde raad, laat op de avond, naar het congresgebouw terugkeerde, viel 
zijnn oog op een stoet waarvan Léon Jouhaux, secretaris van de CGT, het mid-
delpuntt vormde. Hem volgend, belandde hij in het hotel dat door het gezel-
schapp van Jouhaux was afgehuurd. Hij wendde voor dat hij tot diens gevolg 
behoordee en vond ten langen leste een kamer.63 

Inn Toulouse was hem opgevallen dat ook de Franse communisten hun op-
positieperss handhaafden, hoewel de pers van de vakorganisatie voor hen op-
eenstond.644 Meende De Groot daarom dat de richtlijn van het EKKI om niet 
langerr in fracties bijeen te komen en eigen bladen uit te geven, niet dwingend 
was?? Dat wellicht een uitzondering te rechtvaardigen viel? 

Dee bespreking in Moskou vond plaats in het kantoor van Togliatti. Aan ta-
fell  zaten naast De Groot, De Visser en Struik ook Dimitrov, Florin (Duits-
land),, Kuusinen (Finland), Losovski en Manoeilski (Rusland), het puikje van 
dee Comintern.65 De Groot schetste een beeld dat maar één conclusie toeliet, 
namelijkk dat de Nederlandse kameraden gewetensvol uitvoering gaven aan de 
besluitenn van het zevende wereldcongres. Overtuigend beschreef hij de ver-
anderingenn in de vakbondspolitiek: "zuerst die Annulierung aller früher ge-
fasstenn Richtlinien. Wir wollen uns in den Gewerkschaften verhalten wie je-
dess andere Gewerkschaftsmitglied. Keine Fraktionen, keine Oppositionpres-
se,, keine eigene Erwerblosenbewegung."66 Om te laten zien dat het ernst was, 
verteldee hij dat de zelfstandige stakingsleiding in de IJmuidense visserij sta-
kingg was geliquideerd om erkenning van de bond mogelijk te maken.67 Wel-
iswaarr was de eenheid nog geen feit, maar in de vakorganisatie viel al vrijer 
tee ademen. Royementen kwamen de laatste tijd niet meer voor. Toen de aan-
sluitingg bij de "Algemene Raad", het samenwerkingsorgaan van N W en de 
SDAP,, te berde kwam, onderstreepte hij dat iedereen het over aansluiting eens 
was,, alleen niet over het tijdstip: "Wir haben doch die Erfahrung dasz wir 
Angebotee gemacht haben; als aber diese Angebote ohne irgendeinen Wider-
halll  abgelehnt wurden, nat sich das sehr schlecht ausgewirkt. Man nimmt die 
Geschichtee nicht mehr ernst. Auch in unsern eigenen Reihen wirkt sie sich 
schlechtt aus. Die Genossen fangen an zu sagen: das wird nie gelingen."68 

Dee Groot gaf zo'n vertrouwenwekkend relaas dat zijn toehoorders over-
donderdd moeten zijn geraakt. Geen zee ging hem te hoog, toen hij met een 
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beroepp op de verdediging van de geloofsvrijheid toestemming vroeg om het 
verzett tegen het "confessioneel onderwijs, dat toch maar tot een prestige-
strijdd verworden was" te mogen opgeven. Wie herinnerde zich niet de 
"schokmethode",, waarmee De Tribune nog geen jaar eerder de mensen "het 
waree gezicht van de godsdienst" had laten zien; inclusief Jezus, met stralen-
kranss en al, afgebeeld achter een mitrailleur. Zelfs de regering was eraan te 
pass gekomen. De Tribune werd uit de openbare leeszalen verwijderd en een 
"Godslasteringswetje""  kwam met vlag en wimpel door de Kamer. Wat was 
Dee Groot braaf geworden, en welk een respect voor de "Allerhoogste". Ter 
will ee van de eenheid van "alle democraten" stelde hij en passant voor de 
noodlijdendee Tribune - "wir glauben nicht dass eine Namensanderung etwas 
nutzenn wird" - te vervangen door een partijloos antifascistisch weekblad, 
waarvann de redactie - zolang sociaal-democraten er niet aan meewerken - uit 
partijlozee sympathisanten kon bestaan. 

Zoo respectvol als De Groot over sociaal-democraten en katholieken sprak, 
zoo haatdragend bejegende hij trotskisten, die slechts hardop zeiden wat ieder 
konn zien: dat communisten niet eerder zo diep door het stof kropen. Als sa-
tansnestenn moesten het NAS en de Revolutionair Socialistische Arbeiders Par-
tijj  (RSAP) uitgerookt worden: "Unsere Linie ist dasz man diese ganze Ge-
schichtee vernichten soil, auch die Gewerkschaften. Wir haben lange Zeit ver-
suchtt zu differenzieren. Wir haben lange Zeit gesagt: wir sind für die NAS 
undd gegen Sneevliet, gegen die RSAP. Aber das ist keine Massenbewegung 
mehr.. Wir werden versuchen urn die Organisation zu sprengen." En "Wir 
könnenn die trotzkistische Organisation vernichten, wenn Sneevliet nicht ins 
Parlementt kommt." Het was het begin van een rabiate haatcampagne, die in 
19377 met een schier eindeloze reeks, uiterst grove blaadjes en pamfletten de 
"Schweinhund""  Sneevliet uit de Kamer zou houden. 

Hett Moskouse avontuur eindigde in een voor De Groot verrassend sympa-
thiekee sfeer. Het EKKI loofde het vakbondswerk en steunde bijna al zijn voor-
stellen.. Alleen de vervanging van De Tribune door een weekblad werd niet 
toegestaan.699 Terug in Amsterdam raakte De Groot niet uitgepraat over het 
positievepositieve resultaat en prees vooral Dimitrov om zijn constructieve bijdrage.70 

TROTSKISTISCH EE ONGELUKJE S 

Inn de jaren 1936, 1937 en 1938 was de antitrotskistische heksenjacht in de 
Cominternn in volle gang. Het weerspiegelde de overwinning van Stalin in het 
Sovjet-apparaatt en ging gepaard met grootschalige zuiveringen van de partij 
enn de Communistische Internationale. In een drietal showprocessen, augus-
tuss 1936, januari 1937 en maart 1938, rekende "de grote leermeester van het 
wereldproletariaat""  af met vrijwel de gehele oude bolsjewistische garde, die 
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inn november 1917 de Sovjet-Unie hielp vestigen. Een miljoen partijleden 
werdd weggezuiverd; vijf tot zes miljoen burgers gearresteerd, vermoord of in 
concentratiekampenn geworpen. 

Ookk voor in Moskou levende buitenlanders braken barre tijden aan. Van de 
veelgeprezenn Dirk Schermerhorn, de boerenzoon en civiel ingenieur die het 
inn de Sovjet-Unie tot adjunct directeur-generaal van de spoorwegen bracht, 
werdd al een tijd niets meer vernomen. Hij was gearresteerd op verdenking 
vann sabotage bij de aanleg van de Moskouse metro en keerde niet meer terug. 
Ookk naar het verleden van Sebald Rutgers, een even oprecht communist als 
Schermerhorn,, liep een onderzoek. Hem werd te verstaan gegeven er goed 
aann te doen zo snel mogelijk naar Nederland te vertrekken.7' 

Datt Struik en Rutgers geschokt waren door de arrestatie van Schermer-
hornn - Struik zond Manoeilski een brief ter verdediging van zijn oude stu-
dievriend722 - stemde hen niet milder in hun oordeel over de zogenaamde 
"partijvijanden".. Beiden - Struik zelfs op de scherpste toon - toonden in hun 
antitrotskistischee geschriften een godsgezantenvlijt, die in het tamelijk vrij-
zinnigee Nederland onbegrijpelijk leek. Maar misschien moest de CPN niet 
meerr vanuit een "Nederlands perspectief" beoordeeld worden. Meer dan in 
welkee andere periode had de partij haar "nationale" karakter verloren: de or-
ganisatiee van de communisten, het denken van haar belangrijkste kaders, de 
hoopp en ambities waren volledig verbonden met het Sovjet-ideaal en de Sov-
jet-instellingen,, wier lange hand tot in iedere uithoek van de partij reikte. En 
diee hand werd knellender, naarmate de partij een steeds meer op samengaan 
mett de sociaal-democratie gerichte, de nationale onafhankelijkheid verdedi-
gende,, politiek voerde. Dat was de onoverstijgbare paradox van de volks-
frontpolitiek;; de CPN ontwikkelde zich tot een autoritaire, met het Russisch 
machtscomplexx verbonden partij onder Nederlandse vlag. En dat bracht te-
genstellingenn aan het licht die steevast werden toegedicht aan de invloed van 
hett "bloeddorstige veelkoppige trotskistische monster". 

Kellermann,, een Hongaarse medewerker van de Comintern die eind 1936 
eenn poosje in Nederland verbleef, had voor de spanningen een fijne neus. Hij 
signaleerdee wantrouwen vooral onder jongeren. Tijdens de tweeënhalf uur 
durendee rede van lijstaanvoerder Louis de Visser op het massaal bezochte 
verkiezingscongress in de rijkelijk  met bloemen versierde Amsterdamse RAI 
werdd met hoongelach gereageerd op de ongekende verheerlijking van het va-
derlandd en zijn culturele en democratische tradities.73 Voor Vondel en Rem-
brandt,, Spinoza en Hugo de Groot, wier levensgrote portretten aan de muren 
prijkten,, liep niemand warm. Zelfs sommige partijfunctionarissen wekten de 
indrukk meer uit discipline dan uit overtuiging te applaudisseren. Kellermann 
signaleerdee "volkommen trotzkistischen Gedankengangen" - De Groot 
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noemdee ze 'ein Spuk in der Partei (Ich hoffe ihn sprachlich richtig verstan-
denn zu haben).' Lou Jansen had hem toevertrouwd dat zijn partijgenoten zich 
inn discussie steeds de mindere voelden van trotskisten. Het maande De Groot 
enerzijdss tot terughoudendheid bij het loslaten van het oude "Rotfront"-ra-
dicalisme,, en spoorde hem anderzijds aan de strijd tegen het trotskisme te in-
tensiveren. . 

Opp io februari 1937 kwam het EKKi-secretariaat bijeen ter bespreking van 
dee campagne van de CPN en haar krant in verband met het proces tegen het 
Sovjet-vijandelijkee 'trotskistisch centrum', dat eind januari in Moskou had 
gediendd en waar onder andere Radek en Pjatakov terechtstonden. De Tribune 
hadd volledig gefaald. De toon was te defensief, de krant hadTrotski geciteerd, 
zelfss een foto van hem afgedrukt.74 Onvergeeflijker nog was dat de redactie 
tott tweemaal toe naar Moskou telefoneerde - "wobei Spione und Faschisten 
inn der Lage waren, diese Gesprache abzuhören" - om het bewijsmateriaal op 
tee vragen waarop de aanklachten gestoeld waren. Dat duidde op "direkte 
Zweifell  in dieser Frage und darauf dass die Redaktion ausserstande ist, die 
Gegnerr mit politischen Beweisen endgültig zu schlagen".75 

Moskouu nam het hoog op. De zaak moest uitgezocht worden en over de re-
sultatenn diende het politiek bureau zonder uitstel te rapporteren.76 De ver-
denkingg viel op buitenlandredacteur Bob Neter. Neter was een oud SDAP'er 
enn sinds 1932 lid van de partij.77 Hij verzorgde de berichtgeving over de pro-
cessenn en had "de aardigheid", herinnert toenmalig mederedacteur Theun de 
Vriess zich, "om er af en toe in sarcastische termen over te spreken". "... Hij 
kreegg altijd op zijn kop omdat hij de beklaagden te veel aan het woord liet. 
.... Er was voortdurend gedonder met die procesverslagen, want hij gebruikte 
err ook materiaal voor uit de niet-Russische pers."78 De drieëndertigjarige Ne-
terr werd als partij vijand ontmaskerd en geroyeerd. Een jaar later viel het doek 
voorr Alex de Leeuw, die voor de vrijmoedigheid van Neter formeel verant-
woordelijkk was geweest; als hoofdredacteur van de in 1937 tot Volksdagblad 
omgedooptee Tribune werd hij opgevolgd door De Groot. 

Dee Tribune-affaire was niet het enige incident dat in die maanden voor op-
schuddingg zorgde; de gebeurtenissen rond Jef Last waren zo mogelijk nog 
opwindender.799 Jef Last, lid van de partij sinds 1932 en medeoprichter van 
hett politiek-literaire tijdschrift Links Richten, was onder invloed van een reis 
diee hij in de zomer van 1936 met zijn vriend, de Franse schrijver en latere No-
belprijswinnaar,, André Gide in de Sovjet-Unie maakte, aan het twijfelen ge-
raakt.800 Zijn onrust trachtte hij te kalmeren door naar Spanje te gaan om als 
vrijwillige rr de zaak van de republiek te dienen en bij te dragen aan de re-
naissancee van een hoopgevender socialisme. Last, wiens lyrische gedicht 
"Sovjet-Unie,, toen ik je nog niet kende" ooit de kolommen van de Pmvda 
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sierde,, werd in korte tijd tot kapitein gepromoveerd. Moeilijkheden ontston-
denn toen Gide het verslag van hun gezamenlijke reis publiceerde onder de ti-
tell  Retour de IUSSR. Het leverde een stortvloed aan communistische smaad 
enn verdachtmaking op. Last nam Gide in bescherming niet omdat hij het met 
hett boek eens was, maar omdat hij het recht om "open" te spreken tegen elke 
prijss wenste te verdedigen. 

Onderr scherpe kritiek van Het Volksdagblad en in Spanje op het matje ge-
roepenn door de Nederlandse politieke commissarissen, legde Last alsnog een 
verklaringg af, waarin hij Gide scherp attaqueerde zonder hem overigens het 
rechtt op kritiek te ontzeggen: "het zou erg zijn wanneer Vaticaanse kelders 
doorr kelders van het Kremlin werden vervangen."8' Intussen kwam er een on-
derzoekk op gang naar de connecties van Last met de Spaanse marxistische 
partijj  POUM. Last, die met zijn Brieven uit Spanje en zijn rechtstreekse ge-
tuigenissenn een ijverig propagandist voor de Spaanse zaak was, werd van 
trotskistischee sympathieën verdacht. Pas na veel, ook internationale druk, 
kreegg hij toestemming Spanje te verlaten. Eind 1937 verliet hij Spanje, een 
veiligee terugkeer bleek niet meer mogelijk. 

Dee partij maakte zich zorgen over het dissidente gedrag van partijlid Last. 
Zijnn weigering om Gide de ezelstrap te geven en het verdedigen van diens 
rechtt op kritiek viel moeilijk aan Moskou uit te leggen. Maar die zorg sloeg 
omm in paniek toen in maart 1937 - nauwelijks een maand na Trotski's portret 
inn De Tribune - een Belgisch tijdschrift een artikel publiceerde waarin ene J. 
Lastt als getuige a decharge optrad ten behoeve van het zogenaamde Trotski-
process in Mexico. Als deze J. Last de Nederlandse schrijver en communist 
was,, dan had de CPN een ernstig probleem: een verraderlijke trotskist in haar 
midden,, terwijl in Moskou de processen in volle gang waren. Hier kon niet 
meerr van "verzoeningsgezindheid" gesproken worden, hier paste de kwalifi-
catiee "sabotage", een beschuldiging die in de meeste gevallen fataal was. 

Alless berustte echter op een misverstand. Na maandenlang onderzoek be-
richttee een opgeluchte De Groot aan André Marty, de commandant van de In-
ternationalee Brigade "qu'il s'aggissait d'une mystification et que notre écri-
vainn hollandais J. Last n'y est pour rien".8i De spookauteur heette niet Last, 
maarr Laste, de 'e' was per abuis weggevallen. Zoveel opschudding om één 
letter.. De Groot had alles in werking gesteld om opheldering te krijgen, een 
briefwisselingg opgezet tussen de communistische partijen van Nederland, 
Frankrijkk en Spanje en wat meer is, hij nam maatregelen die lieten zien dat 
hijj  de tijdgeest volledig aanvoelde. Want wat als Jef Last onverhoeds tegen 
eenn kogel "van voren" of "van achteren" opliep? Wat dan te antwoorden op 
eenn beschuldiging post mortem dat de CPN een vooraanstaand trotskist in 
haarr midden duldde, die persoonlijke banden onderhield met Trotski? Last 
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zouu zwijgen als het graf. Cynisch deelde De Groot Marty mee: "Il (Jef Last) 
aa aussi declare qu'il n'avait jamais vu ni parlé a Trotsky. Nous avons fait pas-
serr ses declarations devant un notaire." Op 22 november 1937 tekende Last 
inn aanwezigheid van De Groot bij de Amsterdamse notaris S. West een in 
duploo opgemaakte verklaring dat hij Trotski nimmer gezien of gesproken had, 
nochh met hem in correspondentie had gestaan.83 

Dee Groot was een realist en bovenal een praktisch man, die het liefst het 
ijzerr smeedde als het heet was. Dat ontging ook instructeur Kellermann niet, 
diee hem beschreef als de spil in de leiding, die "innerhalb der Leitung noch 
nichtt ganz der anerkannte Führer ist, aber auf dem Wege ist das zu werden".84 

Hijj  rapporteerde dat naast De Groot ook Beuzemaker, Struik, Schalker en 
Dieterss tot de leidende kameraden gerekend moesten worden en voegde er-
aann toe dat meningsverschillen te weinig aan de oppervlakte kwamen: "Die 
Freundee sind zu einander loyal, sie sind zueinander wie Gentlemen." Een te 
"formalistischee kameraadschappelijkheid", zo oordeelde Kellermann die 
nietteminn een "zekere" en naar hem toescheen "beginselloze rivaliteit waar-
namm tussen De Groot en Beuzemaker". 

Overr de laatste kwam de Comintern-leiding te weten dat hij te weinig zelf-
standigg was en zich gemakkelijk liet beïnvloeden door Leo van Lakerveld en 
Alexx de Leeuw. Als voorzitter hield hij ervan "de meningsverschillen glad te 
strijken".. Een neiging, die - mogen we Kellermann geloven - De Groot 
vreemdd was. Deze was gewoon geen blad voor de mond te nemen. Al bij hun 
eerstee ontmoeting had hij Kellermann verbaasd: "natuurlijk begrijp ik waar-
omm ji j hier bent gekomen. De kameraden daar willen natuurlijk weten of ze 
niett bedrogen worden." Een opmerking die Dimitrovs rapporteur enigszins 
bruskeerde.. In zijn verslag noteerde hij: "Ich habe von ihm den Eindruck, 
dasss er weniger mit der Kommunistischer Internationale verwachsen ist, als 
dass von dem Sekretar einer Partei zu erwarten ist." De Groot was niet snel te 
imponeren,, en zeker niet door "ene" Kellermann die beteuterd toekeek hoe 
Dee Groot het gebruikelijke opscheppen over de model-mijnwerker Stachanov 
belachelijkk maakte. Toch moest Kellermann toegeven dat De Groot zonder 
voorbehoudd de door Moskou bevolen politieke lijn uitvoerde. 

Dee volgorde waarin Kellermann de leidende personen de maat nam - eerst 
Beuzemaker,, dan De Groot, vervolgens Dieters, Jansen, De Leeuw, De Vis-
serr en Schalker - verraadde een hiërarchie die op dat ogenblik al niet meer 
mett de realiteit overeenstemde. Kellermann wist niet dat Beuzemaker door 
privé-omstandighedenn kwetsbaar was. In 1936 kreeg de partijvoorzitter een 
affairee met een twintigjarig meisje, Petronella Appel, die noch door zijn echt-
genotee noch door de ouders van het meisje op prijs werd gesteld. De moeder 
vann het meisje had zelfs een zitting van de gemeenteraad verstoord om Beu-
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zemakerr aan te klagen. Ze gaf een gestencilde verklaring uit onder de kop: 
"Zedenschandaal,, openlijke aanklacht tegen de voorzitter van de CPN. Ou-
ders,, ga voor uw kinderen staan".85 Beuzemaker werd eind november 1936 
bijj  de politie ontboden. Hij verklaarde geen contact meer met het meisje te 
zullenn onderhouden zolang hij nog gehuwd was. Indien hij (Beuzemaker) 
geenn vooraanstaande positie in de Communistische Partij Nederland be-
kleedde,, zou hij zich de bedreigingen niet hebben laten welgevallen, zo hield 
hijj  de politie voor.86 Beuzemaker zat in een lastig parket. Tot tweemaal toe 
riepp het bestuur hem ter verantwoording.87 

Hoee laatdunkend Beuzemaker zich tegen Kellermann over De Groot uit-
liet,, hem "dom", "nerveus", en "onbeheerst" noemde, en hoe sterk hij over 
zijnn eigen voortreffelijkheid snoefde, de hoop De Groot voorbij te streven 
moett die maanden vervlogen zijn. Feitelijk was De Groot de eerste man in het 
secretariaat.. Onder vier ogen sprak hij met Kellermann over een partijcongres 
-- nog in 1937 te houden - om het actieve, doch weinig ervaren kader ver-
trouwdd te maken met de volksfrontpolitiek. Op dat congres konden ook de 
gewijzigdee onderlinge verhoudingen geformaliseerd worden. 

DIMITRO VV WIJST TERECHT 

Inn de zomer van 1937 reisde Cees Schalker, over wie Dimitrovs afgezant wei-
nigg vleiend had gerapporteerd: "Es war mir sehr schwer in die Gedan-
kengangee dieses Genossen einzudringen", naar Moskou om Struik bij het 
EKKII  op te volgen.88 Schalker werd in het secretariaat vervangen door de vijf-
endertigjarigee Jan Dieters, die op Kellermann een solide indruk had gemaakt. 
Schalkerr polste Moskou over het plan om met een vijf man sterke delegatie 
tee komen ter voorbereiding van het te houden partijcongres.89 In december 
reisdee een delegatie af, bestaande uit de kameraden De Groot, Beuzemaker, 
Dieterss (het partij secretariaat), Schalker en Jan Herder. Jan Herder, een ach-
tenveertigjarigee Fries uit Ooststellingwerf en verantwoordelijk voor het werk 
onderr de boeren maakte zijn eerste reis naar de Sovjet-Unie. Toen hij het 
waagdee in een toespraak een grapje over boeren te maken, zette De Groot 
hemm en plein public op zijn nummer. Alleen Schalker schoot hem te hulp en 
geboodd De Groot op te houden.90 

Dee bespreking die op 21 december 's middags om vijf uur op het secreta-
riaatriaat van het EKKI begon, werd bijgewoond door meer dan dertig kopstukken 
vann de Comintern, onder wie leiders van de Zweedse, Duitse, Amerikaanse 
enn Oostenrijkse partij. Ze zagen vermoeid toe hoe de oud-chef van de Com-
internn Otto Kuusinen bijna gewoontegetrouw het spel der kritiek speelde. De 
Duitsee bedreiging van Nederlands onafhankelijkheid werd, volgens de Fin, 
schromelijkk onderschat. "Die hollandischen Genossen sagen, wir haben eine 

135 5 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

Königin,, sie geht mit England und solange die Königin lebt ist die aussen-
politischenn Gefahr nicht gross. England als Bollwerk gegen den Hitlerfa-
schismus.. Aber das ist kein Bollwerk gegen den Faschismus, sondern hilft 
vielmehrr dem Faschismus im internationalen Masstabe, umsomehr, als die 
Prinzessinn einen Faschisten geheiratet hat. Also kein Bollwerk gegen den Fa-
schismus,, sondern vielmehr eine Stütze fur den Faschismus."9' Kuusinen 
smaaldee dat van een eenheidsfront nog niets viel waar te nemen. Alleen in het 
vakbondswerkk - De Groots terrein - zag hij een lichtpuntje: "Die Genossen 
habenn recht, einige Erfolge sind da." De woorden van Kuusinen waren niet 
ergg bemoedigend. Ze vormden de opmaat voor wat een dag later uitliep op 
eenn regelrechte veroordeling door Dimitrov, die de CPN aan de ernstigste 
kwalenn zag lijden. "Vóór alles," zo begon Dimitrov, "wi l ik geen liefdesver-
klaringenn uitwisselen met de Nederlandse kameraden."92 "De partij lijdt aan 
eenn sectarische zelfvoldaanheid, aan een overschatting van de eigen kracht 
enn een onderschatting van de kracht van de vijand." Als voorbeeld noemde 
hijj  het optreden van Schalker tijdens het wereldcongres: "hij sprak zonder 
enigee zelfkritiek", "gemoedelijk" en "luchthartig". Ook het demonstratieve 
verkiezingscongress in de RAI, begin 1937, moest het ontgelden: in plaats van 
eenn "serieuze en zakelijke" voorbereiding hadden "onze kameraden er een 
pompeuzee demonstratie op touw gezet". Aan die zelfgenoegzaamheid moest 
eenn einde komen. Dimitrov bespeurde nog te veel heimwee naar vroeger, naar 
hett Rotfront-radicalisme en de lijn van het sociaal-fascisme: "Appelleer niet 
uitsluitendd aan de sociaal-democratische arbeiders", "... leg niet uitsluitend 
dee klemtoon op de oppositie in de SDAP", want "dat zal niet tot positieve, 
maarr tot negatieve resultaten leiden". De partij, vervolgde Dimitrov, ver-
toondee twee ernstige tekortkomingen: er werden te weinig arbeiders gewon-
nenn en de partijkrant schoot tekort. "De krant moest de spreekbuis zijn van 
hett politiek bureau, een zweep in de strijd tegen de tegenstanders." "Dat is nu 
niett het geval," en hij stelde prompt voor de samenstelling van de redactie te 
veranderen.. Na vier dagen vergaderen werd eindelijk een resolutie aangeno-
men.. Deze volgde nauwgezet het betoog van Dimitrov.93 Alleen waren de zin-
nenn nog dikker, de verwijten nog groter en de richtlijnen nog scherper. Het 
trotskismee werd getypeerd als een alom aanwezig kwaad. Om zich van de 
"provocateurss in dienst van het fascisme" te ontdoen, moest de leiding over-
gaann op een "gründlichen Überprüfung der gesamten führenden Kader und 
dess Parteiaktivs vom Standpunkt der politischen Zuverlassigkeit und persön-
lichenn Ehrlichkeit und Ergebenheit gegenüber der Partei und der Kommunis-
tischetische Internationale und des Kampfes gegen den Trotzkismus".94 Van boven 
tott onder moest de partij gezuiverd worden. Alleen de functionarissen die 
doorr de controlecommissie betrouwbaar werden bevonden, afkomstig waren 
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uitt de vakorganisatie en zich in de praktijk bewezen hadden, waren hun post 
zeker. . 

Eenn week na hun terugkeer in Amsterdam werd het politiek bureau door 
Beuzemakerr en De Groot op de hoogte gebracht.95 Alsof het een tot absolu-
tiee voerende deugd was, bekenden ze de in Moskou gesignaleerde fouten en 
tekortkomingenn zonder zich overigens zelf verantwoordelijk te achten. Over 
hett trotskisme merkte De Groot op: "We hebben altijd beweerd dat er in onze 
partijj  geen trotskisten waren. Dat klopt in zoverre niemand het waagt Trots-
kii  te verdedigen. Maar trotskisme komt ook tot uiting in twijfel aan de strijd 
tegenn de trotskistische agenten in de Sovjet-Unie, een twijfel die blijkt uit 
onzee pers, maar ook uit een liberale houding tegenover dergelijke stemmin-
gen.""  De Groot zinspeelde natuurlijk op de foto van Trotski en de telefoon-
gesprekkenn met Moskou. De Leeuw kreeg er alle schuld van. De Groot kon-
digdee "een verscherpte kontrole op de politieke instelling en mentaliteit 
aan".. Daar was hij trouwens al mee begonnen. Met Wijnkoop voerde hij ge-
sprekkenn over zijn relaties met verschillende personen in de Sovjet-Unie. En 
Antonn Struik werd aan de tand gevoeld over zijn vriend Dirk Schermerhom.96 

Mett dezelfde Struik kwam De Groot ook in aanvaring over de sociaal-de-
mocratie.. Gesteund door Alex de Leeuw en het Indonesische kamerlid Roe-
stamm Effendi, had Struik laten weten meerdere wegen te zien om met de so-
ciaal-democratiee samen te gaan. Alleen streven naar aansluiting bij de "Ra-
denn van SDAP en N W " was te mager. Volgens De Groot schortte het eraan 
datt die "Genossen nicht selbst in der Massen leben"; ze zouden "twijfel 
zaaien""  en met het "eenheidsfront van onderop" koketteren, een politieke 
doodzondee waar Dimitrov krachtig tegen had gewaarschuwd.97 "Wir mussen 
nichtt spielen mit Begriffen über verschiedene Wege. Es gibt nur einen Weg. 
Alless andere ist Philosophic Sprechen über verschiedene Wege will sagen 
denn alte Weg gehen 'von unten auf' um die Sozialdemokraten von ihre Par-
teii  los zu lösen. Das ist gefahrlich... Nicht kaputmachen sondern beeinflüs-
senn mussen wir."98 Onheilspellend voegde hij eraan toe dat wie niet met hart 
enn ziel achter deze politiek staat "wir im Kader der Partei nicht haben kön-
nen". . 

Dee Groot leek alle touwtjes in handen te hebben. Regelmatig stelde hij 
Moskouu van de ontwikkelingen in de partij op de hoogte. Over het eenheids-
frontt kon hij meedelen dat in het vakbondskader het begrip groeide.99 Bijna 
tachtigg kameraden-functionarissen hadden volledig ingestemd met zijn oor-
deell  dat de partij aan zelfvoldaanheid te gronde ging. Hij had hen ingeprent 
datt van leiders verbondenheid met de georganiseerde arbeidersbeweging en 
betrouwbaarheidd tegenover het trotskisme geëist mocht worden. "Daarom 
kontroleerr ieder, wees waakzaam, en let op je buurman." Onthutst hadden ze 
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hemm horen meedelen dat "hier en daar zelfs financiële onbetrouwbaarheid 
voorkwam".. Toen hij eraan toevoegde dat "daar geen pardon voor bestond", 
omdatt "het de achilleshiel van de partij vormde, doelwit van trotskisme en 
fascisme""  was iedereen hem bijgevallen. Wie had De Groot eigenlijk op het 
oog?? Was het Beuzemaker, de man die nog steeds in een alles vragende lief-
desaffairee verwikkeld was? Eenjaar later werd de partijvoorzitter wegens fi-
nancieell  wanbeheer op een zijspoor gezet. 

Inn hun conflict met De Groot over de SDAP en het NVV bleken Struik, De 
Leeuww en Roestam Effendi geen medestanders te kunnen vinden. Zelfs op 
Louiss de Visser viel niet te rekenen; 'tête a tête' had De Groot hem op de 
knieënn gekregen. Cees Schalker, voor een kort verblijf terug uit Moskou, liet 
namenss het EKKI horen het scepticisme van het driemanschap te betreuren.100 

Hett "veelbelovende nieuwe" kader, partijgenoten als Gerrit Blom, Lou Jan-
sen,, Geert Raap, Jan Dieters, en Jan Herder, was eveneens op de hand van De 
Groot.. Na enige aarzeling gingen ook Seegers en de Rotterdammer Anton 
Koejemanss overstag. De Groot deelde de lakens uit. 

Opp de eerste zitting van het partijbestuur na het paascongres van 1938 wer-
denn Roestam Effendi, De Leeuw en Struik wegens hun standpunt over de so-
ciaal-democratiee uit het politiek bureau verwijderd. In een reactie erkende 
Struikk zijn fouten. Hij bezwoer dat het congres hem tot inkeer had gebracht 
enn dat er geen reden tot wantrouwen bestond. Ook De Leeuw gaf toe en 
schmierdee dat er nimmer georganiseerde oppositie was geweest. Trouwhartig 
verwelkomdenn ze de "betere" samenstelling van het politiek bureau. De 
Leeuww wachtte nog een onaangename verrassing. Hij verloor het hoofdre-
dacteurschap.,0'' Kort voor het congres had het EKKI op zijn vervanging aan-
gedrongen.1022 Men was de foto van Trotski niet vergeten. Beuzemaker hield 
dee vergadering voor dat er behoefte was aan "meer agitatorische agressiviteit 
enn politieke slagvaardigheid". Daarvoor was De Groot, "einen der besten 
Genossenn aus dem Politischem Bureau", geschikter dan De Leeuw.10*  All e 
volgendee sprekers begroetten de benoeming van De Groot als een zegen voor 
dee krant. Een enkeling als Geert Sterringa zwaaide hem zelfs aan verering 
grenzendee lof toe. De Groot zelf waarschuwde voor optimisme want: "Auch 
inn der Redaktion wird sehr viel geandert werden mussen. Eine Tatsache ist es 
dasss dort Leute arbeiten, die nicht zu den besten gehören und mehr oder we-
nigerr trotzkistisch gestimmt sind, selbst ein heimlicher Parteifeind arbeitet 
dort.""  '°4 Als eerste daad ontsloeg De Groot Bob Neter. Met De Leeuw en 
Struikk verloor de CPN de enige intellectuelen in de leiding, die men ook in 
dee rest van de partij zo langzamerhand met een lantaarntje moest zoeken.'05 

Dee beide mannen werden op een zijspoor gerangeerd, hoewel ze slechts van 
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eenn zijdelings, zelfs triviaal meningsverschil blijk gaven. Hun verwijdering 
liett zien dat niet alleen de politieke koers sacrosanct was, maar ook de tacti-
schee uitwerking. Wie kanttekeningen plaatste, werd voortaan onmiddellijk 
bestraft. . 

Opp het paascongres in het Amsterdamse Concertgebouw klonken dreige-
mentenn die in Moskou al een tijdje doodgewoon waren. Het EKKI had zich 
intensieff  met de voorbereiding beziggehouden, richtlijnen geformuleerd en 
dee laatste hand gehad in de samenstelling van de leiding.106 Het grimmige 
Comintern-jargonn viel vaak letterlijk in de woorden van de inleiders te belui-
steren.. De Groot die er de belangrijkste rede hield onder de titel "Voor een 
sterkk en onafhankelijk Nederland" beloofde samenwerking met de sociaal-
democratie,, mits de partij het trotskisme - die "beginselloze troep ondermij-
ners,, die kettinghonden, die kameraad Stalin, de beste, verstandigste en 
trouwstee leider van de strijdende volksmassa's, haten en belasteren -, met 
wortell  en tak wist uit te roeien". Met een geestdriftige lofzang op zijn leids-
mann en op de "voortreffelijke stuurman" van De Internationale, Georgi Di-
mitrov,, beëindigde hij onder donderend applaus zijn toespraak. Ook Schalker 
enn Dieters lieten zich niet onbetuigd. 

Schalkerr moet zich in zijn onderwerp hebben kunnen inleven. Hij had in 
maartt 1938 in Moskou het proces tegen Boecharin, Rykov en Jagoda "het 
blokk der rechtsen en trotskisten", bijgewoond en schreef daar op verzoek een 
artikell  over. Voor het tot publicatie kwam, moest de tekst gecontroleerd wor-
den.. Dat was dodelijke ernst. De deadline verstreek. Toen Schalker het arti-
kell  nog niet terug had, leverde hij achteloos een kopie in. Dat hij met vuur 
speelde,, ontdekte hij toen de rel al een feit was. Togliatti moest eraan te pas 
komenn om erger te voorkomen.107 

Alss om een misstap goed te maken, stond zijn rede, getiteld "Het trotzkis-
me,, vijfde kolonne van het fascisme", bol van verdachtmakingen. Schalker 
werdd beschouwd als een verstandig en mild man, des te angstaanjagender de 
dreigingg die van zijn grove en tactloze woorden uitging. De bangmakerij -
Dieterss sprak zelfs van "vernielers die zich vaak hullen in het kleed van eer-
lij kk en loyaal partijlid" - was een overdreven, paranoïde reactie op wat niet 
meerr dan behoedzaam dissident gedrag was van voor het overige loyale com-
munisten.. Aangeklaagde partijgenoten als Bob Neter, Jef Last en Jan Ro-
mein1088 gingen nimmer verder dan een voorzichtige en terughoudende kritiek 
opp wat hun eigen ideaal was, het Rusland van na de revolutie. 

Struikk noch De Leeuw werd op het congres het woord gegeven. Hun 
zwijgplichtt was de vooraankondiging van hun val, waarover de congresgan-
gerss pas in de slotresolutie konden lezen. Slechts een enkeling als Wijnkoop, 
voorr wie oude tijden herleefden, had bedenkingen tegen de geestdrijverij.'09 
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Hett congres maakte een einde aan de onduidelijke situatie in de partijlei-
ding.. Weliswaar kwam Schalker terug in het secretariaat, maar als algemeen 
secretariss maakte hij plaats voor De Groot. Tevens nam deze het hoofdredac-
teurschapp van Het Volksdagblad op zich. Schalker werd belast met het district 
Rotterdamm en verhuisde naar de Maasstad. De Leeuw werd redacteur bij uit-
geverijj  Pegasus. Naast Dieters, die al in het secretariaat gecoöpteerd was, 
kwamm nu ook Lou Jansen in het hoogste bestuurscollege. Met hen verzeker-
dee De Groot zich van een overwicht op het tweetal Schalker en Beuzemaker. 
Minstenss zo belangrijk waren de benoemingen in de districten, de afdelingen 
enn bedrijfsgroepen. Werkloze en ongeorganiseerde functionarissen werden zo 
veell  mogelijk vervangen door partijgenoten uit de vakorganisatie. 

Dee Groot was de politiek leider van de CPN geworden. Als geen ander kon 
hijj  bogen op een uitgebreide kennis en ervaring met de moderne vakorgani-
satiee en toonde hij zich in staat om het Rvo-verleden als deel van de partij-
geschiedeniss te verdedigen. Zijn machtsbasis, die hij in de periode van 1930 
tott 1935 met de RVO opbouwde, bleef zo met de wending naar het volksfront 
intact.. Bovendien kon hij de kloof tussen de intellectuelen in het oude partij -
kaderr en de grote stroom nieuwe leden, die zonder veel scholing en vaak 
werklooss de partij in kwamen, makkelijk overbruggen. Zijn harde werken en 
opofferingsgezindheidd maakten hem, ondanks de zichtbare moeite om per-
soonlijkk contact te leggen, bijzonder populair. 

Datt in Moskou twijfel bestond aan de geschiktheid van De Groot, was ze-
ker.. Maar die twijfel betrof niet zozeer het gebrek aan respect en de natuur-
lijkee hang naar provoceren, waarover Kellermann zich in 1937 beklaagde; 
watt zorgen baarde was zijn impulsiviteit, zijn neiging om conflicten des-
noodss met een beroep op de partij aanhang te beslechten. Maar sinds de af-
fairee met Cees Schalker in 1930/31 had De Groot geleerd de conflicten bin-
nenskamerss te houden, waarmee zijn gedrag voorspelbaar en controleerbaar 
wass geworden. De Groot was loyaal en conformeerde zich volledig aan de in 
dee communistische beweging heersende burocratische principes van leiding-
geven.. Hij liet zien willekeurige opdrachten, ook die waartegen hij bezwaren 
koesterde,, correct te kunnen uitvoeren. Daaruit moet Moskou geconcludeerd 
hebbenn dat met het oog op het streven naar samengaan met de sociaal-demo-
cratiee en de reïntegratie in de moderne vakorganisatie geen geschikter aan-
voerderr te vinden was dan de ex-diamantbewerker. 

EENN TELEURSTELLIN G IN MOSKOU 

Inn mei 1938 deed De Groot in Moskou verslag van het congres.110 Hij stak 
zijnn voldoening niet onder stoelen of banken. Maar tevredenheid en zelfge-
noegzaamheidd vloeien makkelijk in elkaar over. Om Moskou geen voor-
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wendsell  te geven de geschapen duidelijkheid te verstoren, bracht hij vrij-
moedigg de tekortkomingen ter sprake: dat de passieve sfeer in de partij nog 
niett overwonnen was; dat in de strijd tegen het trotskisme nog geen volledi-
gee helderheid bestond en dat kameraad Dieters verzuimd had van de verkie-
zingg van het partijbestuur een politieke discussie te maken. Bescheiden sprak 
hijj  uit het congres slechts als een eerste stap te beschouwen op weg naar ver-
betering. . 

Zorgenn maakte hij zich over de krant. Het aantal abonnees stond in geen 
verhoudingg tot de aanhang. In Amsterdam had de partij 51.000 kiezers maar 
slechtss 3.800 abonnees. Om aan de wanverhouding een eind te maken moest 
dee krant, net als haar concurrenten, ook in een ochtendeditie verschijnen."1 

Hett EKKI steunde De Groots voorstel en onder redactie van Anton Koeje-
manss kwam het ochtendblad nog dat jaar op vier pagina's uit. 

Overr zijn medebestuurders, vooral over Dieters, liet de Groot zich opval-
lendd kritisch uit. Misschien vreesde De Groot de populariteit van zijn eigen 
creatie.. Kellermann had Dieters "principieel, zelfstandig en overtuigend" ge-
noemd."22 Schalker en Struik waren evenzeer over hem te spreken. Naast Die-
terss kregen ook Beuzemaker en Goulooze een veeg uit de pan."3 De laatste 
werdd het verslappen van de waakzaamheid tegenover politie- en Gestapo-
spionnenn aangewreven.1'4 

Dee stekeligheden van De Groot noopten het EKKI tot een vermaan aan de 
leidingg vooral eensgezind op te treden en als collectief te werken: Klein-bur-
gerlijkk individualisme diende onvoorwaardelijk overwonnen te worden."5 

Niett weer een conflict, was de overheersende gedachte. Nijd en jaloezie moes-
tenn in toom worden gehouden. 

Terugg in Amsterdam begon De Groot orde op zaken te stellen, te beginnen 
bijj  Het Volksdagblad. Henk de Weerdt werd als directeur vervangen door Jan 
Dieters.. Struik werd tot redactiesecretaris benoemd. De Groot, die zelden op 
dee redactie werkte - hij schreef zijn artikelen meestal thuis - liet zich iedere 
ochtendd door Struik bijpraten, 's Nachts, wanneer Koejemans de scepter 
zwaaide,, waakte Friedl Baruch over de zuiverheid. Waren er moeilijke kwes-
ties,, dan werd Struik gebeld en als die er niet uitkwam De Groot."6 Vaak wis-
tenn ze er dan een mouw aan te passen, zoals de keer dat een verslag van een 
redee van Stalin werd overgeseind: een redacteur zette zich ijverig aan de ver-
taling.. Tot hij aan het slot kwam. Telegrambladen vol toejuichingen. "Hand-
geklap—geroep:: Leve de grote Stalin... Leve...Heil." De superlatieven vielen 
overr elkaar heen. Koejemans wist zich geen raad en belde Struik uit bed. 
Dienss nuchtere advies: "Verzwak het voorlopig maar wat." Koejemans be-
korttee "de ovatie" tot ongeveer eenderde."7 

Niett altijd lag de oplossing zo voor de hand. Toen De Groot, onafhankelijk 
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vann Moskou, een beoordeling moest maken van het beruchte verdrag van 
München,, dat in september 1938 de verdeling van Tsjecho-Slowakije beze-
gelde,, schreef hij boven zijn commentaar: "Hitler tot belangrijke concessies 
gedwongen".. Een blunder"8 die ijlings gerectificeerd werd, toen Moskou de 
volgendee dag sprak van een gruwelijke overwinning van de oorlogskrachten. 
Ietss pijnlijkere was nauwelijks denkbaar. Op een meeting in de RAI had De 
Groot,, nog onkundig van Moskous oordeel, in de geest van zijn hoofdartikel 
gesproken.. Volgens Ger Harmsen werd Alex de Leeuw, die onthutst in een 
hoekk van de zaal zat, aangesproken door verschillende niet minder geschok-
tee partijgenoten, die hem vroegen: "Is dit een communistische demonstra-
tie?""  De Leeuw zou geantwoord hebben: "Het hele volk juicht, dus is De 
Groott bang zich impopulair te maken; wat komen beginselen er bij hem op 
aan?""99 Toch stak er logica - misschien meer dan De Leeuw durfde toege-
venn - in De Groots commentaar. Het lag in de lijn van de volksfrontpolitiek 
omm "ieder uitstel van de oorlog", "iedere gelegenheid tot opbouw van de 
krachtenn van het proletariaat", toe te juichen. Dat was volgens De Groot in 
Münchenn bereikt: Hitler en Mussolini waren uit elkaar gedreven; de "oor-
logszuchtigee machten" verdeeld en de vrede al was het maar voor even ge-
wonnen.. Dat standpunt had De Groot in het debat met Sneevliet verdedigd en 
datt hield hij nog steeds voor juist, helemaal nu men op straat danste en juich-
te:: "De vrede is gered." 

Natuurlijkk moest De Groot zijn misser toegeven, ook tegenover Moskou. 
Maarr hij verdedigde zich handig. Door te spreken over een "te positieve be-
oordelingg van de leiding", retoucheerde hij zijn auteurschap van het com-
mentaar.1200 Moskou vergaf hem de zonde. Het EKKI drong slechts aan op ver-
sterkingg van de leiding.121 Koppen hoefden er niet te rollen. 

Inn juli 1939 bevond De Groot zich wederom in Moskou. Eindelijk! zal hij 
verzuchtt hebben. Half mei had hij om een visum verzocht. "Indien mogelijk 
onmiddellijk,""  zo liet hij weten. Het EKKI vroeg via de zendverbinding van 
Daann Goulooze naar de reden van zijn komst. Beuzemaker berichtte dat De 
Groott over de partij wilde komen praten.122 Dat duidde meestal op conflicten 
enn wellicht had Moskou daar, net als een jaar eerder, geen oren naar; het 
duurdee bijna twee maanden voor De Groot op de Sovjet-ambassade in Brus-
sell  zijn reisbescheiden kon halen. 

Opp 22 juli 1939 kwam het secretariaat van de Comintern bijeen met op de 
agenda:1233 "Die Lage in der Leitung der KP Hollands und Ihre Tatigkeit, Be-
richterstatterrichterstatter De Groot"; volgens het protocol waren verder aanwezig: Di-
mitrov,, Togliatti (Italië), Gottwald (Tsjecho-Slowakije), Ulbricht (Duitsland), 
Guyott (Frankrijk) en de Rus Boris Ponomarjov, een apparatsjik die aan het 
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secretariaatt was toegevoegd om namens Stalin een oogje in het zeil te hou-
den. . 

Inn zijn rapport viel De Groot met de deur in huis.12-' Hij was verontrust over 
dee aanhoudende stagnatie van de partij; de trotskisten hadden tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingg in juni zelfs hun invloed in Rotterdam en Dordrecht 
zienn groeien, nota bene ten koste van de CPN. Dat, zo wist De Groot, lag aan 
dee Rotterdamse partijleiding, aan Cees Schalker, die verzuimd had de trots-
kistenn te ontmaskeren. Indirect kreeg ook Beuzemaker de schuld. Het ware 
henn te vergeven als ze niet de versterking van het secretariaat in de wielen 
haddenn gereden. De Groots voorstel om de jonge, energieke Lou Jansen tot 
organisatiesecretariss en opvolger van Jan Dieters te benoemen, stuitte uitge-
rekendd op hun veto. Sabotage was het, vooral van Beuzemaker, die verder in 
eenn kwaad daglicht werd gesteld toen De Groot hem van financieel wanbe-
heerr beschuldigde. De uitgaven, betoogde De Groot, overtroffen bijna voort-
durendd de inkomsten. 

Omm de aantijgingen te onderzoeken, formeerde het EKKI een commissie 
vann zwaargewichten, Dimitrov, Togliatti, Smeral en Florin met als voorzitter 
Klementt Gottwald. Tegenover de commissie deed De Groot een boekje open 
overr zijn vermaledijde tegenstanders: Wijnkoop en De Visser waren "wan-
kelmoedig""  en "zelfgenoegzaam"; Schalker streefde ernaar alles in eigen 
handd te houden: "een bekrompen, voor details overgevoelige man," aldus De 
Groot.. ,2s 

Beginn augustus keerde De Groot teleurgesteld naar Amsterdam terug. Wel-
iswaarr had het EKKI zijn politieke verslag goedgekeurd, maar over het con-
flictt had de commissie met geen woord gerept. Zelfs over de coöptatie van 
Louu Jansen in het secretariaat gaf ze geen aanwijzing. Los het probleem zelf 
opp en informeer ons vooral over de getroffen maatregelen, luidde de bood-
schap.126 6 

Opnieuww was het De Groot niet gelukt zich van Schalker en Beuzemaker 
tee ontdoen. Blijkbaar had Moskou belangrijker zaken aan het hoofd dan het 
beslechtenn van ruzies in de CPN. Een onrustbarend gevoel dat nog vererger-
dee toen De Groot amper drie weken na terugkeer uit Moskou een van de 
meestt opzienbarende en bizarre berichten uit de vooroorlogse geschiedenis 
bereikte:: de aankondiging door Duitsland en de Sovjet-Unie een niet-aan-
valsverdragg te hebben getekend. Zijn verbijstering betrof niet alleen dit on-
denkbaree feit, ook moet hij zich afgevraagd hebben waarom hij in Moskou 
niett over de op handen zijnde gebeurtenis was geïnformeerd. 

HETT MOLOTOV-VO N RIBBENTROP-PACT 

"Plaatsen!""  had De Groot tegen Koejemans geroepen, toen deze hem op de 
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redactiee uit bed belde met de vraag wat hij en Baruch aan moesten met de be-
richtenrichten overeen "niet-aanvalsverdrag", die maandag 21 augustus vanaf twee 
uurr 's nachts van de telex rolden. De volgende ochtend opende Het Volksdag-
bladblad over de volle breedte met de kop: "Een overwinning van de vredespoli-
tiekk der Sovj et-Unie. Duitsland tot onderhandelen gedwongen. Barricade op 
wegg naar een nieuw München".'27 

Dee instemming was een poging uit te leggen wat iedere communist als on-
voorstelbaarr in de oren moet hebben geklonken, een voorproefje van een ver-
klaringg die in de avondeditie volgde. De Groot had er de vingers niet aan wil-
lenn branden. Jan Dieters tekende die avond voor het commentaar. 

Stalinn had zelfs zijn vertrouwelingen in de Comintern in onwetendheid ge-
latenn over zijn geheime diplomatie. De voorafgaande dagen was nog druk ge-
speculeerdd over een op handen zijnd akkoord tussen Engeland, Frankrijk en 
dee Sovjet-Unie. Goulooze, die op het punt stond Moskou te verlaten, herin-
nerdee zich dat hij na afscheid genomen te hebben van Dimitrov op het her-
metischh afgesloten vliegveld arriveerde, waar hakenkruisvlag en hamer en 
sikkell  broederlijk naast elkaar wapperden. Zijn voorgenomen vlucht naar 
Amsterdamm ging niet door. Teruggekeerd in het Comintern-gebouw bleek ook 
Dimitrovv volkomen onkundig te zijn van de komst van Von Ribbentrop.Ii 8 

Hett EKKI , dat op 22 augustus bijeenkwam, meende dat de overeenkomst 
dee antifascistische koers niet mocht beïnvloeden. De directieven spraken on-
veranderlijkk van een "voortzetten van de strijd tegen de agressors, in het bij-
zonderr tegen het Duitse fascisme."'29 Ook de Nederlandse partij poogde dat 
tee doen, onderwijl een modus zoekend voor steun aan de Sovjet-diplomatie. 
HetHet Volksdagblad begroette het pact als de grote overwinning van Stalin en 
riepriep op het te completeren door verdragen met Frankrijk en Engeland. De 
verwarringg werd er niet minder om. Sinds 1933 was Hitler vijand nummer 
één,, vrede het grote doel. De Groot zweeg in alle talen. Bang dat hij een ver-
keerdee beoordeling zou maken, hield hij zich een week lang schuil. Het Volks-
dagbladdagblad'berichtte'berichtte dat hij onwel was.'30 De blunder over het verdrag van Mün-
chenn stond hem kennelijk nog zo helder voor ogen dat hij ziek werd alleen al 
bijj  de gedachte opnieuw zo'n afgang te moeten meemaken. Beuzemaker be-
vondd zich juist die dagen in Moskou, zogenaamd voor het bijwonen van een 
grotee landbouwtentoonstelling, in werkelijkheid om zich over De Groot te 
beklagen.. Bij de minste misstap zou de getergde partijvoorzitter het EKKI we-
tenn te vinden, daar was hij van overtuigd. 

Niett alleen De Groot was in verwarring. Louis de Visser, aan wiens loya-
liteitt door niemand werd getwijfeld, stelde zich heftig tegen het pact te 
weer.13'' Datzelfde deed Wim van Exter.132 Joodse partijgenoten toonden zich 
geschokt.. Sommigen verscheurden woedend hun lidmaatschapskaart.'33 In 
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Denn Haag stapte een veertigtal communisten op.'34 De ernstigste gevolgen on-
dervondenn organisaties als de v vsu, waar de politieke cohesie het zwakst was. 
Velenn hielden het voor gezien. "De geniale Stalin", had hij dan toch gefaald? 
Dee Rotterdammer Bertus Schmidt liep op de dag van de overeenkomst Cees 
Schalkerr tegen het lijf . Op Schmidts zorgelijke vraag wat hij ervan dacht, twee 
aartsvijandenn en toch een verdrag, antwoordde Schalker: "In de Sovjet-Unie 
zijnn ze toch niet gek geworden?"'35 Er sprak vertrouwen uit zijn woorden, net 
alss uit de juichende koppen van Het Volksdagblad: "Duitsland was naar de on-
derhandelingstafell  gedwongen" (22 augustus); "het anti-Cominternpact in-
eengestort""  (24 augustus); de "oorlogsstokers op de terugtocht gedwongen" 
(266 augustus). "Er is in het niet-aanvalsverdrag niets dat het afsluiten van een 
verdragg tussen de Sovjet-Unie, Frankrijk en Engeland belet," schreef De 
Leeuww geruststellend.'36 In een kaderbrief van eind augustus werd het op lui-
dee toon herhaald.'37 

Ondankss de krachtige verdediging van het verdrag begreep de leiding blijk-
baarr niet de diepgang ervan. Men zag het vooral als een tactische zet en bleef 
uitgaann van de oude politiek van collectieve veiligheid. De gedachte dat het 
pactt meer behelsde dan een tactische manoeuvre was in die eerste dagen ver 
weg.. Ook voor De Groot, die samen met Dieters de standpunten voorbereidde. 

Datt veranderde toen rond 27 augustus Beuzemaker terugkeerde uit Mos-
kouu waar hij het gestook van De Groot met zijn weerwoord had willen keren. 
Datt hem door Lou Jansen de partijkas werd ontnomen'38, wijst erop dat hij in 
Moskouu weinig steun had gevonden. Twee dagen later toonde De Groot zijn 
herwonnenn zelfvertrouwen. In een opmerkelijk commentaar'39 verklaarde hij 
dee politiek van collectieve veiligheid bankroet. Onder de kop "Komt er een 
tweedee wereldoorlog?" zag hij het pact als een steun in de rug van het Duit-
see volk in zijn strijd tegen Hitler. Zoals de vrede van Brest-Litovsk in 1918 
dee revolutie inluidde, zo deed het niet-aanvalsverdrag nu hetzelfde: "Reeds 
begintt beweging in de volksmassa te komen! Moge zij snel in omvang toe-
nemen!!  Dat en dat alleen zal Hitler ervan weerhouden om de oorlog te ont-
ketenen."'400 Vrede door revolutie, een opvatting waarvoor vermoedelijk de 
stellingnamee van de in Amsterdam gevestigde Westelijke KPD-leiding model 
stond.. De KPD was ondanks het pact blijven oproepen tot een "revolutiona-
rerrer Sturz des Hitlerregimes".'4' 

Dee Groot week met het commentaar af van de opvatting van het secretari-
aatt dat voor een verdrag tussen de Sovjet-Unie, Frankrijk en Engeland bleef 
pleiten.. Tot het uitbreken van de wereldoorlog op 3 september hield men daar 
inn Het Volksdagblad aan vast.'42 Vooral Beuzemaker en Alex de Leeuw ont-
poptenn zich als de protagonisten van deze visie. De Groot nam er steeds meer 
afstandd van. 
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Tweee dagen nadat Hitlers divisies op i september over de Duits-Poolse grens 
warenn getrokken, kopte Het Volksdagblad: "Twee dagen oorlog, twee dagen 
verraad".. De Groot legde alle nadruk op de onbetrouwbaarheid van Cham-
berlainberlain en Daladier die hun verplichtingen jegens Polen niet nakwamen: 
"Voorr onze ogen voltrekt zich een verraad, zwarter en afschuwelijker dan 
verledenn jaar aan het Tsjecho-Slowaakse volk gepleegd. Zal ter elfder ure 
nazi-Duitslandd nog een halt worden toegeroepen?"143 Een etmaal later ver-
klaardenn Engeland en Frankrijk Hitler de oorlog. De Sovjet-Unie ging ertoe 
overr om - volgens de met de nazi's overeengekomen verdeling - het ooste-
lijk ee deel van Polen en de Baltische staten in bezit te nemen. Op de voorpa-
ginaa van Het Volksdagblad prijkte een tekening van de schilder W. Koretski, 
eenn mondkussende Sovjet-soldaat en een Poolse boer met de tekst: "Welkom 
broeder!!  De volkeren van Polen begroeten hun bevrijders!" Alleen de groot-
stee cynicus was in staat om met zo'n tegenspraak te leven.'44 

Toenn op 3 september de eerste schoten op het Europese slagveld klonken, 
hoefdee over collectieve veiligheid niet meer gesproken te worden. Hitler werd 
alss de voornaamste schuldige van "de oorlogsmisdaad" beschouwd, hoewel 
getartt door de München-politiek van de Franse en Britse regering. Indien Ne-
derlandd werd aangevallen, was de strijd tegen Hitler een gerechtvaardigde 
verdedigingsoorlog.. Communisten moesten in de voorste rijen vechten, maar 
niett aan de zijde van de bourgeoisie die voor het fascisme bukte en evenmin 
samenn met de rechtse sociaal-democraten die een hetze voerden tegen de 
Sovjet-Unie.145 5 

Inn de eerste dagen van september geraakte het communistische denken en 
doenn in een stroomversnelling. Op de avond van 7 september werd Dimitrov 
inn het Kremlin ontboden. Hem werd door Stalin in aanwezigheid van Molo-
tovv uitgelegd dat de oorlog een imperialistisch karakter had en niet, zoals 
steedss volgehouden, alleen gericht tegen Hitler. 

Dee volgende dag bereikte de CPN via het zendcontact van Goulooze een 
telegram,, waarin de koerswijziging uit de doeken werd gedaan: "Een onder-
scheidd tussen democratische en fascistische staten had iedere zin verloren." 
Hett telegram riep op tot een onverzoenlijke strijd tegen de oorlogsstokers en 
hunn handlangers, de sociaal-democratie. Partijen, zoals de Franse, de Engel-
se,, de Belgische en die van de Verenigde Staten, die in strijd met de richtlijn 
optraden,, dienden hun koers onverwijld te corrigeren. "Deze direktieven 
doorgevenn aan de Belgische, Zwitserse, Engelse en Franse partij," besloot het 
telegramm gebiedend.'46 

Voorr De Groot bestond er alle reden tot tevredenheid. In de instructie werd 
verwoordd wat hij al meer dan een week verkondigde: dat alleen een onver-
biddelijkee klassenstrijd tegen de bourgeoisie en de daarmee heulende sociaal-
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democratiee de vrede kon herstellen. Hij had - zo bleek nu - terecht afgewe-
kenn van het standpunt van de Franse en Britse communisten die zonder aar-
zelingg iedere maatregel ter verdediging van de zogenaamde democratie had-
denn gesteund. "How to win the war", luidde veelzeggend de brochure die 
Harryy Pollitt, de algemeen secretaris van de Communist Party of Great Bri-
tainn (CPGB), schreef nadat Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog 
haddenn verklaard. 

Eenn etmaal voor het Sovjet-leger op 17 september het oostelijk deel van 
Polenn bezette, telegrafeerde Dimitrov aan Amsterdam: "Proberen julli e langs 
allee mogelijke wegen en met alle mogelijke middelen de Engelse vrienden 
vann onze richtlijnen op de hoogte te stellen. Dat is van het grootste belang en 
absoluutt noodzakelijk."147 Moskou had niet alleen vertrouwen in het verbin-
dingsapparaatt van Goulooze, maar ook in de politieke correctheid van De 
Groot.. Op 14 september berichtte Goulooze aan Dimitrov via het zendappa-
raatt dat voor de Comintern plotsklaps enorm in belang toenam: "Telegram-
menn ontvangen en begrepen. Instructies overgebracht aan Mayer (Parijs) en 
Belgradoo (Brussel).",48 In Brussel zetelde Eugen Fried, de Comintern-instruc-
teurr die onder de naam Clement verantwoordelijk was voor West-Europa. 

Ondankss de door Moskou uitgevaardigde richtlijnen bleven sommige be-
stuurders,, zoals Alex de Leeuw, worstelen met de bedoelingen van het pact. 
Hijj  hield het nog steeds voor een manoeuvre om tijd te winnen. Een oorlog 
tussenn Berlijn en Moskou was immers op den duur onvermijdelijk. Het er-
gerdee De Groot mateloos.'49 Hij ging weliswaar niet zo ver Hitler enige vre-
deswill  toe te dichten, maar beschouwde De Leeuws visie als het andere ui-
terste.. Lastig bovendien, omdat Moskou steeds vaker aandrong op een 
"Duitsvriendelijker""  houding. De Leeuw stond niet alleen, - Schalker, Beu-
zemaker,, Struik, Wijnkoop en Gerard Vanter, de voorzitter van de vvsu, 
dachtenn er nett zo over. Ze beschikten over voldoende invloed om de publica-
tiee van De Leeuws ideeën in Het Volksdagblad150 en in het blad van de vvsu 
aff  te dwingen. De Groot zag zijn gezag afbreuk gedaan. Het droeg er niet toe 
bijj  de onrust in de partij te bezweren. 

Veell  leden reageerden afwijzend op Stalins hoffelijkheid jegens Hitler. In 
Rotterdamm had De Groot de gemoederen nauwelijks weten te kalmeren. Hij 
zagg zich genoopt het pact te bagatelliseren en hield zijn gehoor voor dat de 
Sovjj  et-Unie een brandkast vol verdragen bezat. Een verdrag had zoveel waar-
dee als de Sovjet-Unie aan de betreffende regering hechtte. En over de hand-
drukk van Stalin aan Von Ribbentrop grapte hij dat er in het Kremlin vol-
doendee fonteinen waren om de handen schoon te wassen, zelfs als er aan nog 
meerr gespuis de hand moest worden gereikt.'5' Met dit soort cynisme poog-
dee De Groot de kalmte te bewaren. 
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Datt in het partijbestuur ook stemmen opgingen die het pact als een vriend-
schapsverdragg opvatten, kwam hem daarbij niet van pas. Een enkeling, zoals 
Truii  de Weerdt, redactiesecretaresse bij Politiek en Cultuur, vond zelfs dat 
voorr alles een vrede met Hitler moest worden nagestreefd. Beuzemaker en 
Struikk noemden de ideeën vijandig aan het communisme. De Groot nam haar 
enigszinss in bescherming, al was hij het niet met haar eens.152 Ook een te-
gengesteldee reactie deed zich voelen. Louis de Visser, die al moeite had met 
hett niet-aanvalsverdrag, raakte in zak en as toen hij in december 1939 van de 
Sovjet-invall  in Finland hoorde. De Groot vertelde Ger Harmsen na de oorlog 
datt hij "de ochtend van het uitbreken van de vijandelijkheden op het partij-
bureauu kwam en De Visser snikkend achter zijn bureau trof. De Visser riep 
hemm toe: 'Nu kun je toch niet meer ontkennen dat de Sovjet-Unie imperialis-
tischh is'." De Groot herinnerde zich dat hij lang op De Visser had moeten in-
praten.. '53 

ZUIVERINGE N N 

Alss De Groot een kans had definitief met zijn rivalen af te rekenen, dan was 
hett nu. Gesteund door Beuzemaker en Schalker ging De Leeuw willens en 
wetenss in tegen de lij n van Moskou. Stalin had er belang bij Hitler geen en-
kelee aanleiding te geven te twijfelen aan zijn oprechte vriendschappelijke be-
doelingen.. Volgens De Groot toonden zijn rivalen te veel begrip voor het En-
gelsee imperialisme, dat - zo schreef de Comintern-mode voor - "perfider 
wass dan het Duitse". Begin november 1939 besprak Dimitrov in een lijvi g ar-
tikell  in Die Welt het pact: De communisten moesten zich ontdoen van allen 
diee in de Sovjet-Unie niet hun onvoorwaardelijke bondgenoot zagen. "De ge-
lederenn moesten van deze verrotte elementen gezuiverd worden."154 Dimi-
trovss betoog werd onverkort in Het Volksdagblad gepubliceerd'55 en als bro-
churee in een oplage van 25.000 exemplaren uitgegeven. Het was voor De 
Groott het sein om de aanval te openen. 

Inn december 1939 berichtte hij het EKKI dat er in de partij illusies leefden 
overr "verzoening van imperialistische tegenstellingen", over "vrede door be-
middeling""  en over een "terugkeer naar een systeem van collectieve veilig-
heid".1566 De Groot doelde op De Leeuw, die van deze "illusies" in Het Volks-
dagbladdagblad blijk had gegeven in een artikel dat door het ongebruikelijke redac-
tionelee bijschrift "P.g. A.S. de Leeuw schrijft ons" onenigheid over plaatsing 
verraadde.'577 De Groot kondigde aan tegen iedere verwatering, vervalsing of 
doorkruisingg van de politiek krachtig op te treden. Moesten we hem geloven 
dann was het in het politiek bureau en het secretariaat een janboel: sommige 
functionarissenn ontbeerden ieder contact met het gewone lid. En het ergste 
vann al, er waren er, zoals Beuzemaker, die bij de kaderselectie de voorkeur 
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gavenn aan "kleinburgerlijke", ja zelfs "luie elementen" boven gezonde arbei-
ders.. De Groot werd bijgevallen door Jan Dieters, Lou Jansen, de Groninger 
Geertt Raap en de Amsterdamse districtssecretaris Jan Janzen. Ieder op zich 
liett zich als cerberus van de ideologische zuiverheid gelden. 

Ookk Schalker kreeg te horen met aan de dijk gezette partijfunctionarissen 
gemenee zaak te maken, maar het pleitte voor hem dat hij zich voor het overi-
gee van Beuzemaker distantieerde. Geschokt toonde hij zich toen Lou Jansen 
openingg in financiële zaken gaf en de inmiddels ex-penningmeester ervan be-
tichttee lichtzinnig met partijgelden te zijn omgesprongen. Gefluisterd werd 
datt Beuzemaker ook in zijn persoonlijke leven nonchalant met geld om-
sprongg en schulden maakte. Beuzemaker vormde een veiligheidsrisico. Had 
Dee Groot niet eerder gewaarschuwd dat financiële onbetrouwbaarheid de 
achilleshiell  van de organisatie was? Houd je buurman in de gaten!, neem 
geenn risico!, hield hij het partijbestuur in 1938 voor. 

Hett politiek bureau dat De Leeuw, Schalker en Beuzemaker al veroordeeld 
had,, kon geen beslissing buiten Moskou om nemen. Wel had het de vrijheid 
eerstt te beslissen alvorens instemming te vragen. Een halfjaar eerder had De 
Groott de omgekeerde weg bewandeld. Toen had hij bot gevangen. Nu pakte 
hijj  het anders aan. Op de ernst van de situatie wijzend, deelde hij mee nie-
mandd voor overleg naar Moskou te kunnen zenden. Hij stelde het EKKI daar-
omm schriftelijk op de hoogte van het plan om een personele zuivering door te 
voeren,, dat wil zeggen Beuzemaker en Schalker uit het secretariaat te ver-
wijderenn en vijf nieuwe leden in het partijbestuur te coöpteren. Nieuwelingen 
diee De Groot uit het vakbondswerk kende, een kantoorbediende, twee metaal-
enn twee havenarbeiders. 

Opp de zitting van het partijbestuur van 6 en 7 januari 1940 ging De Groot 
vooropp in wat de volledige ontmaskering van het "opportunisme" in de strijd 
tegenn de oorlog moest worden.158 Wijnkoop kreeg voor de voeten geworpen 
bijj  het parlementaire debat over de defensiebegroting het "oude" standpunt 
vann de nationale verdediging verkondigd te hebben. Een opportunisme dat 
Dee Groot ook Struik aanwreef die gepleit had voor de verdediging van de ko-
loniënn tegen Duitsland en Japan. Ten slotte concentreerde De Groot zich op 
dee hoofdverdachte, Alex de Leeuw die in het blad van de vvsu het Molotov-
Vonn Ribbentrop-pact en de inval van de Sovjet-Unie in Finland verdedigd had 
doorr te wijzen op de voordelen voor de geallieerden en de nadelen voor 
Duitsland.. Het opkloppen van de tegenstelling tussen de Sovjet-Unie en 
Duitslandd bestempelde De Groot als ontoelaatbaar. 

Vann zijn requisitoir waren De Leeuw en Struik zelf geen getuige meer. 
Beidenn bevonden zich in Utrecht om in een laatste, vertwijfelde poging het 
opheffenn van het prestigieuze Comité van Waakzaamheid te voorkomen. In 
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eenn nieuw te vormen comité was voor communisten die, zo luidde de aan-
klacht,, na het pact ook de Sovjet-aanval op Finland billijkten, geen plaats 
meer.'meer.'5959 De aanwezigen in Utrecht bespeurden bij het tweetal niets van on-
vredee met de officiële partijkoers. Het kwam eenvoudig niet naar buiten. 

Inn de partij ebde de commotie weg toen de aangeklaagden vierentwintig 
uurr later hun fouten deemoedig erkenden. Het mea culpa verhinderde niet dat 
Schalkerr en Beuzemaker, die sinds 1930 tot de dagelijkse leiding behoorden, 
uitt het secretariaat werden verwijderd. 

Vann het EKKI ontving De Groot de boodschap dat de genomen besluiten 
correctt waren.160 In rammelende zinnen werd "de partij bevolen met alle res-
tantenn van de gedachte, als zou er aan de imperialistische oorlog van Frank-
rijkrijk  en Engeland nog iets democratisch en vooruitstrevends kleven, grondig 
aff  te rekenen". "Zelfs de eenvoudige gelijkstelling van Duitsland met Enge-
landd en Frankrijk, alsof van beiden in gelijke mate voor Nederland gevaar 
dreigde,, is thans al politiek volkomen onjuist." 

Nauwgezett voldeed De Groot aan het verzoek van het EKKI "om een uit-
voerigg en gedetailleerd verslag van de zuivering".16' Deze trof niet alleen de 
top,, maar ook de lagere organen. De strijd tegen het opportunisme werd tot 
eenn van de hoofdpunten van de districtsconferenties.'62 In Amsterdam be-
loofdee districtssecretaris Jan Janzen "de rotte plekken te zullen uitsnijden.'"63 

Dreigendee woorden die een pijnlijke operatie voorspelden: "praters" moesten 
uitt de besturen verdwijnen om plaats te maken voor "mannen van de actie". 
Opp de conferentie herinnerde De Groot aan de woorden van Dimitrov dat 
"sommigee zwakke beginselloze elementen ons op gevaarlijke keerpunten in 
dee steek laten". En dat "die elementen die vreemd zijn aan de arbeidersklas-
se,, de baantjesjagers, de renegaten, al degenen die zich in de communistische 
partijj  hebben binnengedrongen overboord zullen worden geworpen".'64 Ie-
derss gedachte ging vanzelf uit naar Beuzemaker. Een week eerder bracht het 
sociaal-democratischee dagblad Het Volk het nieuws van zijn val. Velen waren 
verrast.. De Groot had getracht het geheim te houden; niemand buiten het par-
tijbestuurr en het EKKI mocht het weten.'65 Het bericht werd de volgende dag 
heftigg tegengesproken: "kletspraat", "verzinsels", "gestook", aldus een kort 
commentaar.'666 Toen De Groot aan het slot van zijn betoog over de zoge-
naamdee "onthullingen" van Het Volk kwam te spreken, bezwoer hij de partij 
waakzaamm te zijn tegen de poging om verdeeldheid te zaaien. "Dat is onze 
plicht,, want onze partij is de enige kracht, die de eenheid van het volk kan en 
moett smeden om land en volk voor oorlog te behoeden." Als één man rees de 
zaall  overeind, een ovatie volgde, overgaand in een massaal gezongen Inter-
nationale. . 

Datt de leiding, anders dan De Groot zijn publiek voorhield, verre van eens-
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gezindd was, bleek toen hij Moskou te kennen gaf dat 'het lek' naar Het Volk 
zichh in het partijbestuur of het politiek bureau bevond, omdat de details al-
leenn aan hen bekend konden zijn. "Een ernstige situatie die ons grote zorgen 
baart,""  aldus De Groot, die aankondigde ieder lid van het partijbestuur te zul-
lenn ondervragen. Meer dan het aanjagen van schrik heeft het onderzoek, 
voorzoverr valt na te gaan, nooit opgeleverd. 
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Hoewell  verwijderd uit het secretariaat, bleven Beuzemaker en Schalker deel 
uitmakenn van het politiek bureau. Ter versterking werden vijf nieuwe leden 
aangetrokken,, onder wie de veertigjarige Jaap Brandenburg, die na de partij 
inn Rotterdam nieuw leven te hebben ingeblazen, secretaris werd in Den Haag. 
Brandenburgg kwam van het Amsterdamse Kattenburg en had in de bouw ge-
werkt.. "Vóór alles was hij een nuchter mens van weinig woorden,"' en hij 
leefdee een sober bestaan. In zijn levensstijl moet De Groot zich herkend heb-
ben;; hij raakte op Brandenburg zeer gesteld. Hij zag in hem de opofferende 
ernstt en toewijding die hij in Beuzemaker miste. De Groot ergerde zich bui-
tengewoonn aan Beuzemakers populariteit. Beuzemaker was een geliefd spre-
kerr en gemakkelijk in de omgang. Zelfs onder sociaal-democraten dwong de 
inn de communistische jeugdbeweging gevormde onderwijzer respect af. Het 
riepriep bij De Groot allerlei bezwaren op, en die golden ook zijn amoureuze es-
capades.. Beuzemakers vrije levenswandel botste met de puriteinse moraal 
vann het communistische arbeidersmilieu dat aan de echtelijke trouw niet Het 
tornen.. Schreef Friedrich Engels niet: "het lijkt wel of de arbeiders alleen een 
bovenlijff  hebben"? Promiscuïteit behoorde niet tot de communistische deug-
den.. Weliswaar was Beuzemaker inmiddels met Nellie Appel, 'de vrouw wier 
eerr hij had geschonden', getrouwd, van het beeld een wufte levensgenieter te 
zijnn kwam hij niet meer af. 

Warmtee en genegenheid leken bij De Groot gereserveerd voor zijn gezin 
enn de enkeling die hij als vriend beschouwde. Tegenover anderen hield hij 
zichh graag op een afstand. Toch hielden die hem niet voor onsympathiek. Vol-
genss Jan Bokma had hij humor en kon hij geestig vertellen. De Groot kwam 
eenn tijdlang dagelijks bij hem over de vloer.2 Ook Theun de Vries kon het 
"goed""  met zijn hoofdredacteur vinden: "hij was soepel, stevig in de lijn, 
maarr daarbuiten bijzonder tolerant."33 Daar dachten zijn tegenstanders anders 
over.. Gerard van het Reve sr., de drijvende kracht achter de vvsu, die tot ve-
lerr verrassing in 1938 het veld moest ruimen, sprak van een kwaadaardige 
geestigheidd en vond hem terugblikkend een nare man. Van Riel, Postma, 
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Goulooze,, Schalker, Beuzemaker..., de rij  van critici werd langer naarmate 
Dee Groot hoger in de hiërarchie belandde. 

Dee Groot was geen opvallende verschijning. Zijn gezette, enigszins hoeki-
gee figuur deed een zwaar stemgeluid vermoeden. Het tegendeel was het ge-
val,, hij praatte met een wat hoge stem, die sporen van een Jiddisch-Amster-
damss accent droeg en die een vlot, soms driftig causeur verraadde. Hij was 
geenn begenadigd, maar wel een goed spreker met een heel eigen stijl, en met 
eenn beeldgebruik dat, net als zijn postuur, onwrikbaar overkwam. Met op de 
rossigee kop een pet, zo'n platte met klep, die toentertijd in kunstenaarskrin-
genn populair was, wist hij zijn gehoor door eenvoudige zinnen te pakken. 
Warss van dikdoenerij mengde hij zich in de pauze en na afloop van vergade-
ringenringen onder zijn publiek. "Kapsones had hij niet," vertelde Peter Pruis, een 
robuustee Kattenburger die hem in de jaren dertig hoorde spreken.4 

Mett intellectuelen ging hij minder gemakkelijk om; maar of er van rivali-
teitt sprake was? Doorgaans behoorden ze tot de trouwste en minst kritische 
partijgenoten.. Toch trad nu en dan een gevoel van minderwaardigheid en de 
daarbijj  horende zelfoverschatting naar voren. Van jongs af aan had hij - om 
hett in joodse termen te zeggen - 'gelernt'. Hij had bergen lectuur verslonden; 
opp school, in de diamantbewerkersbond, maar ook later studeerde hij onver-
drotenn voort, aan tafel bij het eten had hij altijd een boek of een krant bij de 
hand.. Anders dan voor de meeste communisten was Marx voor hem geen ge-
slotenn boek. Naast de detectives die hij zijn leven lang las, kende hij de klas-
siekee literatuur: Multatuli, Heine, Dickens, Charles de Coster, schrijvers die 
ookk politiek van belang waren. Hij kon zich uitstekend redden in het Frans, 
Duitss en Engels en wist zelfs het Russisch te begrijpen. De Groot was een van 
diee ontwikkelde arbeiders waar de linkse arbeidersbeweging in de jaren voor 
dee oorlog rijk aan was. Maar hij miste de academische oefening, een tekort 
datt hem dwars bleef zitten. Het maakte hem in intellectuele kring tot een bui-
tenbeentje.. Hij voelde zich altijd een beetje achtergesteld maar werd tegelijk 
aangemoedigdd en bejubeld. Hij was jager en wild tegelijk. Die tweezijdige 
identiteitt maakte hem verlegen, maar ook arrogant en neerbuigend, vooral 
wanneerr aanmoediging en bevestiging uitbleven. Dan hanteerde hij sarcasme 
enn cynische grappen als een geducht wapen. 

Datt hij niet de bekrompen anti-intellectueel was waarvoor zijn tegenstan-
derss hem hielden, blijkt ook uit de schoolkeuze die hij en Sally voor hun 
twaalfjarigee leergierige dochter, Rosie, maakten. Ze stuurden haar naar het 
Montessorilyceumm in de De Lairessestraat, waarvan de door haar bezochte 
HBS-bb afdeling pas vier jaar bestond. Ze verkeerde er in een welgesteld, 
progressief-intellectueell  milieu en zou in 1941 eindexamen hebben gedaan. 
Inn haar klasje, dat met zijn zeven leerlingen een intensief onderling contact 
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mogelijkk maakte, heerste een betrokken politiek en cultureel klimaat. Later 
zall  De Groot uitspreken veel van haar geleerd te hebben; muziek en schil-
derkunstt bracht zij in huis.5 

Liesjee Sluijters, dochter van de schilder Jan Sluijters, herinnerde zich hef-
tigee discussies over haar vader die in 1936 geen werk wilde afstaan voor de 
tentoonstellingg 'De Olympiade onder Diktatuur', die een protest was tegen de 
Olympischee Spelen in Berlijn en over het Molotov-Von Ribbentrop-pact dat 
Rosiee met vuur verdedigde: "Dat het een tactische kwestie was en geen harts-
tochtt voor het fascisme," liet de dochter van de communistische partijchef 
keerr op keer weten.6 Met alle scherpte bleven de discussies, volgens haar 
vroegeree klasgenote, toch vriendschappelijk. 

Rosiee was een bescheiden kind, mooi, met een romige huid en rossig krul-
letjeshaar.. Een klein, enigszins mollig meisje, dat zich niet alleen in politiek, 
maarr ook in literatuur verdiepte. Op de avonden waar Marsman, Slauerhoff, 
Vasaliss en Aart van der Leeuw werden gelezen, ontbrak ze niet, evenmin op 
dee muziek- en cabaretavonden. "Het was een schatje. Ze bereikte in de hoog-
stee klas de leeftijd van volwassenheid. Had misschien geen verhouding, maar 
tochh wel iets spannends met een getrouwde man. Een omhelzing, een kus, 
niett meer..., maar ingrijpend was het wel." Pas na de oorlog vernam Liesje 
Sluijterss van het lot dat Rosie en haar moeder had getroffen. Op school had-
denn veel joden gezeten, de meesten waren teruggekomen; ze hadden het in-
zichtt dat passief afwachten tot de ondergang leidde en hadden zich van een 
onderduikk verzekerd. Net als het gezin De Groot, dat echter ook om reden 
vann zijn communistische overtuiging aan een ongekend felle, fataal aflopen-
dee jacht werd blootgesteld. Dat Rosie pas gaandeweg met haar joodse ach-
tergrondd in aanraking kwam, lag voor de hand omdat ze als derde-genera-
tiekindd opgroeide in een geassimileerd milieu, waar 'klasse' belangrijker 
werdd gevonden dan 'geloof'. De Groot leek zijn jodendom als het ware 'ver-
geten'' te zijn. Voor zijn vader, de inmiddels zevenenzeventigjarige Jacob de 
Groott - die in 1937, kort voor zijn dood, bij zijn zoon introk en als eerste met 
dee traditionele joods-godsdienstige cultuur brak -, moet het een ontgooche-
lingg zijn geweest te merken dat fascisme en antisemitisme hem in zijn le-
vensavondd opnieuw met zijn joodse identiteit confronteerden. 

Dee Groot was in 1934 met Sally naar haar geboortegrond gereisd. Wat hij 
"hett jodenvraagstuk" noemde, speelde volgens hem in hoofdzaak in Oost-
Europa.. "In ons land was het in de arbeidersbeweging voor de bezetting vrij-
well  onbekend; het was een soort van gevoelskwestie, waarbij men volstond 
mett het tot uitdrukking brengen van zijn verontwaardiging over de antisemi-
tischee uitspattingen in het naburige Duitsland en het betonen van medelijden 
mett de slachtoffers ervan," schreef hij aan de vooravond van de Februarista-
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king.77 "De Duitse nazi's hebben het kunstmatig opgeworpen. [...] De langdu-
rigerige periode van burgerlijke democratie bracht in Nederland grote verdraag-
zaamheidd onder de bevolking, waardoor de verschillen in afkomst tussen jo-
denn en niet-joden afsleten... [...] Deze omstandigheden bevorderden de assi-
milatiee van de joden, d.w.z. hun aanpassing en versmelting met de Neder-
landsee natie. [...] Het is daarom dat de Duitse nazi's bij hun streven om in 
Nederlandd [...] het fascisme in te voeren, het jodenvraagstuk tot hun storm-
ramm tegen het Nederlandse volk willen gebruiken. En daar er geen joden-
vraagstukk was, hebben zij er een gemaakt," meende De Groot. 

Datt De Groot zich met het schrijven van deze regels in februari 1941 ten 
doell  stelde de strijd tegen het antisemitisme tot een nationale, anti-Duitse 
plichtt te verheffen, neemt niet weg dat zijn woorden een uitdrukking zijn van 
hett gebrek aan voorstellingsvermogen dat zelfs in communistische kring leef-
dee over de ramp die zich aan het voltrekken was. Want ondanks de resoluties, 
dee demonstraties, vergaderingen en discussieavonden over het fascisme bleef 
hett beeld van verbondenheid van de sinds generaties in vrede levende Ne-
derlanders,, van joden en niet-joden, alles overheersend. 

Inn Nederland bestond voor de oorlog dan wel geen fanatieke jodenhaat8, 
geenn discriminatie in wetgeving of overheidsmaatregelen, toch leefden er 
voorall  bij de kleine middenstand een verborgen afkeer, vooroordelen en ver-
bloemdee antisemitische gevoelens. Er was de oude anti-joodse houding van 
dee rooms-katholieke kerk. En in hogere sociale kringen werd bezwaar ge-
maaktt tegen "joodse invloed". "Rotjood" was geen ongewoon scheldwoord. 
Dee bedreiging was op zichzelf niet groot en hinderde het streven naar assi-
milatiee nauwelijks, ook niet bij De Groot. Maar toch had het milde ongemak 
eenn gevaarlijke keerzijde: een geringe alertheid, zo niet een vals gevoel van 
veiligheidd dat kwetsbaarheid in de hand werkte. 

Opp straat werd geschilderd en geplakt: "Fascisme is moord", maar voor 
wiee het kwaadaardige antisemitisme niet uit ondervinding kende, bleef het 
slechtss een leuze. Zelfs De Groot neigde tot een zeker vertrouwen in de Ne-
derlandsee samenleving. De NSB was in zijn ogen van een andere orde dan het 
Duitsee nationaal-socialisme. De Groot zei goede, eerlijke NSB'ers te kennen, 
mett wie samengewerkt kon worden. In Moskou merkte hij in 1936 op: "We 
hebbenn vaak gezegd dat we de eerlijke nationaal-socialisten verwelkomen. 
Dee sociaal-democraten hebben geschreven: het is zover; communisten en fas-
cisten,, twee handen op één buik! De trotskisten en veel partijgenoten re-
ageerdenn niet minder verontwaardigd: Hoe kunt u dat zeggen? Goede natio-
naal-socialistenn bestaan niet! "9 De Groot was, zo legde hij Togliatti uit, van 
diee kritiek niet kapot. Het stijfde hem in de overtuiging dat er flink geschoold 
moestt worden. "Eerlijke Nederlandse fascisten" moesten niet steeds be-
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schimptt worden als handlangers van Hitler, het maakte maar kopschuw en 
belemmerdee hun bekering. De Groot maakte een onderscheid tussen het Ne-
derlandsee en het Duitse fascisme dat gemakkelijk tot de conclusie voerde dat 
allee kwaad "von drüben" kwam. Het belemmerde een helder zicht op het an-
tisemitismee en op de kwetsbaar makende gevolgen van de assimilatie. Het 
ontbrekenn van een hecht georganiseerde joodse gemeenschap sprong daarbij 
inn het oog.10 

Dee Groot voelde zich in de eerste plaats communist, en identificeerde zich 
mett de partij, meer dan met zijn joodse partijgenoten. Zoals elders bestond er 
geenn vanzelfsprekende lotsverbondenheid onder communistische joden." In 
dee partij zochten joden elkaar hooguit op, ook De Groot omringde zich met 
joodsee vrienden; een aanwijzing dat de integratie toch beperkt was. Van ge-
structureerdee joodse groepen, zoals de Belgische en Franse communistische 
partijj  kenden,12 was geen sprake. In een na de oorlog geschreven notitie over 
hett lot van de partijgenoten diamantbewerkers tekende H. Levy aan: "Van de 
joodsee partijgenoten uit de diamantgroep, welke bestond uit ongeveer vijfen-
dertigg leden zijn, zover ik gecontroleerd heb drie overgebleven. Van de chris-
tenn partijgenoten uit de diamantgroep zijn gelukkig allen overgebleven. [...] 
All ee anderen zijn met de meeste familieleden in Polen vermoord."'3 Dat de 
meestenn in Polen omkwamen, wijst erop dat de diamantbewerkers niet als 
communist,, maar als jood vermoord werden. Van de 936 omgekomen com-
munistenn wier biografie in een na de oorlog uit te brengen gedenkboek zou 
wordenn opgenomen, was meer dan elf procent jood,14 wederom een aanwij-
zingg dat joodse communisten in Nederland buitengewoon kwetsbaar waren.'s 

Nietss doet vermoeden dat De Groot hiervan iets voorvoeld heeft. Hij meen-
dee uit de sterke assimilatie en integratie een min of meer veilige positie te 
mogenn afleiden. Het lijkt van invloed geweest te zijn op de zorgeloosheid 
waarmeee hij aanvankelijk, ook persoonlijk, de bedreiging van het nazisme te-
gemoett trad. 

Menn kan zich afvragen of communisten in het algemeen opgewassen wa-
renn tegen de bezetter.'6 De CPN was een kleine partij met een zwakke geo-
grafischee spreiding waarvan de leden laag geschoold en vaak werkloos wa-
ren,, en bovendien kort lid en weinig ervaren. Maar belangrijker dan dat: een 
partijj  die in een isolement verkeerde, dat nog eens versterkt werd door het 
(semi-)illegalee optreden van de honderden partijgenoten, werkend in de 
openbaree dienst en de moderne vakbeweging.'7 De 'status aparte' betekende 
overigenss niet dat de partij gevrijwaard bleef van invloeden uit haar omge-
ving.. Het legalisme, diep verankerd in de Nederlandse samenleving door het 
ontbrekenn van oorlog en bezetting sinds de napoleontische tijd, oefende een 
ontwapenendee invloed uit op nagenoeg alle potentiële verzetskringen, de 
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communistenn incluis. Weliswaar had de CPN ervaring met illegaal werk door 
dee steun aan de KPD, de vluchtelingen, het Indonesië- en Spanjewerk, maar 
diepp drong de conspiratieve kennis niet door. De bureaucratische organisatie-
structuurr stond een creatieve en flexibele verwerking in de weg. De Groot 
wildee het liefst van alle geheimzinnigdoenerij af. Het bracht risico's mee voor 
hett legale voortbestaan van de partij, ook omdat bij economische en militai-
ree spionage niet altijd een strikte scheiding in acht werd genomen met het re-
gulieree partij werk.18 Zelfs Togliatti had er zijn verontrusting over uitgespro-
ken. . 

Datt er een reëel gevaar dreigde, bewijst de grote belangstelling van de Ne-
derlandsee en Duitse politie.'9 De Gestapo beschikte aan de vooravond van de 
bezettingg over een goed overzicht van de CPN. De CPN en de Rode Hulp wa-
renn zeker van belang voor het voortbestaan van de illegale KPD in Duitsland. 
Mett het verstrekken van inlichtingen over Spanjestrijders20, over spionage 
voorr de Sovjet-Unie en steun aan de illegale KPD beoogde de Gestapo de Ne-
derlandsee overheid te bewegen de CPN te verbieden.21 Hoewel het niet zover 
kwam,, maakte De Groot zich er voortdurend zorgen om. Het liefst verbood 
hijj  de partij elke activiteit die als illegaal of staatsondermijnend uitgelegd kon 
worden.. Het zorgde voor wrijvingen met Goulooze en de Duitse communis-
ten,, die verminderden toen vanaf 1936 een groot aantal Duitse communisten 
naarr Spanje trok om aan de kant van de Republiek te vechten. Desondanks 
brakk in de zomer van 1939 een conflict uit tussen De Groot en de in Amster-
damm verblijvende KPD-leider Wilhelm Knöchel. Nadat de niet-actieve emi-
grantenn geadviseerd was zich bij de politie te melden, spoorde De Groot ook 
dee met het conspiratieve werk in Duitsland belaste communisten aan zich te 
latenn registreren. Naar het schijnt, meende De Groot dat dankzij het Molotov-
Vonn Ribbentrop-pact van de nazi's weinig te duchten viel.22 In een heftige dis-
cussiee liet Knöchel blijken minder illusies te hebben maar hij zwichtte uit-
eindelijkk voor het argument dat ook het Parijse KPD-secretariaat het besluit 
steunde.. Vanaf september meldde het grootste deel van de nog ondergedoken 
KPD-emigrantenn zich bij de politie, zij het dat de bij het illegale werk in 
Duitslandd betrokken communisten een vals adres opgaven. 

Dee ijver van De Groot - hij zou partijgenoten aangemoedigd hebben wei-
gerachtige,, ondergedoken communisten op straat te zetten23 - kwam moge-
lij kk voort uit de vrees dat een in 1938 in Duitse kring uitgebarsten fractie-
strijdd voor de partij een bedreiging vormde.24 In het klimaat van de Moskou-
see processen vermoedde de Parijse KPD-top machinaties van trotskisten.25 Er 
wass De Groot veel aan gelegen met een legalisatie een einde te maken aan het 
potentiëlee gevaar. 

Dee Groot stond voor een paradoxale situatie. Enerzijds moest hij het lega-
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Iee bestaan van de partij beschermen, anderzijds verdedigde hij vanaf de zo-
merr van 1939 het Molotov-Von Ribbentrop-pact dat de tegenstander meer 
dann ooit aangreep om tot een verbod te komen. Toen het sociaal-democrati-
schee colportageblad Vrijheid, Arbeid, Brood waarschuwde dat de CPN bij een 
Duitsee aanval een greep naar de macht zou doen, spoedden de kamerleden De 
Visserr en Wijnkoop zich naar minister-president De Geer om de "verdacht-
making""  tegen te spreken.26 De CPN verklaarde onder alle omstandigheden 
dee democratie te zullen verdedigen en op te komen voor herstel van de grond-
wettelijkee vrijheden.27 Het legale voortbestaan vroeg van de communisten 
omzichtigheid,, ook in het leger. 

Inn 1947 noteerde Friedl Baruch in een nooit gepubliceerd scholingsboek 
datt De Groot in april 1940 met de Generale Staf een overeenkomst sloot 
waarinn de CPN beloofde het leger geen afbreuk te doen. De majoor Van Ros-
sum,, De Groots gesprekspartner, zou toen als "zijn mening te kennen hebben 
gegevenn dat Het Volksdagblad inderdaad als een Nederlands orgaan 
schreef."288 Of de overeenkomst nu wel of niet gesloten is, De Groots oog-
merkk was duidelijk: krant noch partij mocht in gevaar gebracht worden. "Op 
velee pagina's" van Het Volksdagblad, sneerde het sociaal-democratische dag-
bladd Het Volk, kon men "onmiddellijk aanwijsbare plekken vinden waar Paul 
dee Groots overvoorzichtige beleid op het laatste ogenblik nog stukjes lood 
deedd wegsteken, inschriften uit tekeningen deed verwijderen, een gevaarlijke 
kopp of iets dergelijks liet wijzigen".29 Jan Dieters tekende voor de overijve-
rigerige correctuur.30 Ondanks de voorzichtigheid werd de partij vlak voor en tij -
denss de oorlogsdagen door repressie getroffen. Openbare vergaderingen wer-
denn verboden, zo'n tachtig CPN-functionarissen op vier mei gearresteerd. 
HetHet Volksdagblad kreeg een verschijningsverbod. 

Hett isolement, de legale opstelling van de leiding en de gesignaleerde pe-
netratiee van de Gestapo roepen de vraag op wie beter was voorbereid op de -
mogenn we partijdocumenten geloven - onvermijdelijke confrontatie? Aan de 
vooravondd van de Februaristaking zond Berlijn aan het Einsatzkommando te 
Denn Haag een lijst met namen van maar liefst 800 CPN-functionarissen.3' Ve-
lenn beantwoordden aan het profiel van het typische cPN-kaderlid van voor de 
oorlog.. Een dertig- tot veertigjarige gehuwde man met kinderen, arbeider en, 
zoalss gezegd, sinds jaren werkloos en nooit eerder lid geweest van een partij; 
velenn waren zelfs geen vakbondslid. Ze vormden de kern van de illegale partij 
enn maakten zo'n 25 tot 30 procent van het vooroorlogse ledenbestand uit. Het 
levenn in de partij compenseerde de dagelijks ervaren nietigheid. De werk-
loosheidd zonder vooruitzichten en het machteloze individuele protest sche-
nenn opgeheven te worden in een radicaal alternatief, dat tegelijk hoop en re-
vanchee was en dat des te meer, naarmate de partij door eenheid en discipline 
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evenwaardigg werd met, zo niett sterker dan haar tegenstander. 
Alss deze bastion-mentaliteit naast de ideologische en morele afwijzing van 

hett nationaal-socialisme mede voorwaarde vormde voor het communistisch 
verzet,, dan verklaart dit de kracht maar ook de zwakte ervan: enerzijds de 
moedd en de opoffering, anderzijds de vergaande demoralisatie waaraan zelfs 
dee meest onverschrokken verzetsstrijder ten prooi kon vallen bij arrestatie en 
geconfronteerdd met al of niet gemanipuleerd verraad. Beroofd van zijn partij 
wass menig communist hulpeloos. Zo bezien was het morele appèl op het ge-
vangengenomenn partijlid - "communisten geven geen inlichtingen" - rond-
uitt naïef. Maar naast deze geestelijk legde ook een sociale component beper-
kingenn op aan de ontplooiing van het verzet. Velen, en dat gold ook voor 'ge-
heime'' leden, stonden wijd en zijd als communist bekend. Ondanks de (semi-) 
illegalee structuren werden de regels van geheimhouding regelmatig overtre-
den.. De nonchalance was begrijpelijk, de partij had immers altijd een legaal 
bestaann geleid en de gevaren waren zelden levensbedreigend. Maar naast 
'slechtee gewoonte' speelden ook de tradities van beroepen, buurten en regio's 
waarr het communisme zich verankerde, een rol. Deze verdroegen geheim-
houdingg slecht. De overzichtelijkheid van het leven in Oost-Groningen of de 
hechtee sociale controle in de Jordaan of op de Amsterdamse Eilanden legden 
beperkingenn op aan illegale activiteit. Ieder bezoek, iedere ongewone stap 
konn door niet even welwillende buurtgenoten geregistreerd worden, hetgeen 
inn combinatie met een door de Gestapo gehanteerd daderprofiel, al snel tot 
onderzoekk leidde. Onderduiken en opgejaagd worden waren in hoge mate sy-
noniemm en belemmerden de mogelijkheid om een stabiele illegale praktijk op 
tee bouwen. 

Warenn de sociale en politieke omstandigheden allerminst gunstig, ook de 
voorr het ondergrondse werk noodzakelijke organisatorische en technische 
hulpmiddelenn schoten tekort. In de Comintern had men belangrijker zaken 
aann het hoofd dan het voorbereiden van de West-Europese secties op een 
Duitsee bezetting. Van een beoordeling van de wereldoorlog als een strijd tus-
senn twee even verwerpelijke groepen imperialisten schoof men steeds verder 
opp naar een uitgesproken anti-Britse en pro-Duitse stellingname. Ook in 
CPN-kringg drong de conclusie zich op dat men tegen een nederlaag van 
Duitslandd moest zijn. Immers: "Zo lang een sterk Duitsland vriendschappe-
lijkee betrekkingen met de Sovjet-Unie onderhoudt, zo lang beschikt Enge-
land,, hoofdvijand van de internationale arbeidersklasse, niet over de moge-
lijkheidd om het land van het socialisme te bedreigen."32 Het leidde hier en 
daarr tot een naïviteit, waarin over het nationaal-socialisme met geen kritisch 
woordd meer werd gesproken. 

Hermann de Kat, de leider van het Rotterdamse Studentencomité van Waak-
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zaamheid,, behoorde tot de eersten die begin juni 1940 door de Duitsers ge-
arresteerdd werden. "Niemand van ons begreep waarom," herinnerde zijn 
vriendd en partijgenoot Joop van Santen zich.33 Herman had zijn been gebro-
kenn bij een motorongeluk en Engel Verkerke had Herman met een bakfiets 
uitt het ziekenhuis gehaald. Engels moeder vroeg Herman naar hun huis te 
vervoerenn omdat zij bang was dat hij als jood gevaar liep. Herman wees het 
aanbodd zorgeloos van de hand want "communisten liepen geen gevaar". 
"Wijj  zijn neutraal en moeten ons gewoon zo legaal mogelijk gedragen." De 
agressiee ging uit van de geallieerden en niet van de Duitsers. Pas ver na de 
oorlogg vernam Joop van Santen waarom Herman zo vroeg gearresteerd was. 
Jaapp Brandenburg vertelde hem dat Herman in België ten behoeve van de 
Sovjetss gespioneerd had. De Kat behoorde tot de inlichtingen- en sabotage-
groepp van Ernst Wollweber, waarvan een West-Europese tak onder leiding 
vann Joop Schaap in de Rotterdamse en Amsterdamse haven actief was.34 Een 
drietall  leden werd op 1 mei 1940 tesamen met achttien NSB'ers op last van 
dee regering geïnterneerd en tijdens de Duitse inval naar Calais vervoerd. Daar 
werdenn ze op 26 mei aan de Gestapo overgedragen. Een van hen, Adriaan Jo-
hanness Fey, een lasser die sinds 1921 partijlid was, bleek bereid met de Duit-
serss samen te werken. Hij bracht de Gestapo op het spoor van de meeste Ne-
derlandsee medewerkers van het Wollweber-apparaat. Dat ze na september 
19399 voorbereidingen troffen voor sabotage op Franse en Engelse schepen, 
maaktee hun vervolging voor de Gestapo niet minder dringend.35 

EENN VERTREK DAT NIET DOORGING 

Dee dagelijkse leiding kwam in januari 1940 in handen van De Groot, Jansen 
enn Dieters: een ervaren en door Moskou gezegende vakbondsman en publi-
cistt en twee harde werkers uit de werklozenbeweging. De rol van Beuzema-
ker,, Schalker en De Leeuw was uitgespeeld. Maar hun ideeën bleven in meer 
off  mindere mate tot uitdrukking komen in het optreden van Daan Goulooze, 
dee chef van de partijbeveiliging en vanaf 1935 de organisator van de Neder-
landsee afdeling van de OMS (de Russische afkorting voor de afdeling voor in-
ternationalee verbindingen van de Comintern). Na de Duitse inval zou Gou-
loozess bemoeienis met de partij intensiever worden. 

Inn maart 1940 berichtte het secretariaat aan Moskou: "Partij erop bedacht 
datt haar legale bestaan bedreigd wordt. Direkt na het uitbreken van de oorlog 
tott maatregelen besloten ter beveiliging van het werk. Tengevolge van slecht 
werkk van het secretariaat verliepen maanden zonder dat iets gedaan werd ter-
wijll  Beuzemaker zijn hyper legale methode zorgeloos kon voortzetten." In-
middels,, stelde het secretariaat gerust, was de schade hersteld: "Er zijn maat-
regelenn getroffen om het werk in de belangrijkste bedrijven en centra, het 
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werkk van de leiding en de instrukteuren en de uitgave van kranten te beveili-
gen."366 De voorbereiding op de illegaliteit was beperkt. Co Dankaart en later 
Dickk van der Meer werden ermee belast,37 maar er kwam weinig van te-
recht.388 Zelfs voor het voorgenomen vertrek van De Groot naar Moskou, in 
gevall  Nederland werd bezet, waren nauwelijks maatregelen getroffen. 

Opp 4 mei bereikten Moskou via Goulooze twee telegrammen, waarin be-
richtricht werd dat de staat van beleg was afgekondigd en dat de internering van 
leidendee functionarissen op handen was; verzocht werd om toestemming 
voorr een vertrek "nach Hause" van De Visser, De Groot, Dieters en Jansen. 
Afhankelijkk van de situatie zouden er twee moeten gaan.39 De Groot dacht de 
CPNN vanuit Moskou te kunnen leiden. Door middel van radiocontact en koe-
riersverbindingenriersverbindingen kon informatie tussen Moskou en Amsterdam uitgewisseld 
worden,, maar discussie over de ontwikkelingen was uitgesloten. Dat vroeg 
omm een aanwezigheid in Moskou zelf. Daarom bevonden de belangrijkste lei-
derss van de verboden West-Europese partijen zich in Moskou, en De Groot 
meendee met zijn verzoek in overeenstemming te handelen met de verwach-
tingenn van de Comintern. Op 7 mei ontving Goulooze een reactie van Di-
mitrov:: "Mitteil e wohin sollen die Visum fur die vier leitende des ZK und für 
Mussoo schicken."40 De leider van de Indonesische communisten vertoefde op 
datt moment in België. 

Dee Groot zag een mogelijkheid om met het stoomschip de Molotov te ver-
trekken,, dat op 30 april door de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij was 
opgeleverdd en in Umuidenn gereed lag om met een Russische bemanning naar 
Leningradd te worden gevaren.4' Om een en ander te regelen brachten De 
Groott en Goulooze een bezoek aan de Russische handelsvertegenwoordiging 
inn de Honthorststraat te Amsterdam. Het gesprek leverde niet de verwachte 
toestemmingg op. Wellicht hield het verband met een andere geheime opera-
tie,, waarvoor het schip was gereserveerd. Van het station Brussel-Noord ver-
trokk in de ochtend van 8 mei 1940 Arthur Ramette, naaste medewerker van 
Jacquess Duclos, naar Amsterdam. Hij zou scheep gaan op de Molotov ten-
eindee in Moskou het EKKI en zijn daar verblijvende partijleider Maurice Tho-
rezz te informeren over de toestand van de Franse partij. Het gebeurde met in-
stemmingg van Clement, schuilnaam van de Slowaak Eugen Fried, de leider 
vann de Comintern in West Europa, die vanaf 1939 vanuit Brussel opereerde. 
Dezee had er ook de hand in dat tot Ramettes grote verrassing eerst Raymond 
Guyott en vervolgens Palmiro Togliatti zich in de hoofdstad aan de loopplank 
meldden;422 twee kopstukken van het internationale communisme, de een se-
cretariss van de Communistische Jeugdinternationale, de ander net uit Franse 
gevangenschapp bevrijd en een van de negen secretarissen van de Comintern. 
Naa de afwijzing in de Honthorststraat vertrok Goulooze naar Brussel om met 
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Clementt te overleggen. Op 10 mei, enkele uren nadat de Molotov door Ne-
derlandsee slepers door de mijnenvelden naar open zee was geloodst, werden 
dee Comintern-verantwoordelijke voor West-Europa en de chef van het Neder-
landsee OMS-apparaat door de Duitse aanval verrast. Beiden besloten ten aan-
zienn van een vertrek van De Groot een afwachtende houding aan te nemen. 
Inlichtingenn inwinnen in Moskou leek op dat moment uitgesloten: de meeste 
verbindingenn waren verbroken, die van Goulooze overbezet. Twee dagen na 
dee Duitse invasie keerde Goulooze uit België terug. Het lukte hem met Fran-
see legereenheden mee te rijden tot Breda. Vandaar bereikte hij op eigen gele-
genheidd Amsterdam.43 Vier dagen later verzond Goulooze een telegram met 
hett voorstel om De Visser en De Groot met hun gezinnen via Berlijn en met 
hulpp van de Exportchleb - onderdeel van de handelsvertegenwoordiging in 
dee Honthorststraat - naar Moskou te repatriëren.44 In een op diezelfde dag 
verzondenn bericht, rapporteerde hij geruststellend: "Bis jetzt keine Verhaf-
tungen.. Polbureau geschützt."45 

Doorr de snelle Duitse opmars heerste in Moskou grote verwarring. Maan-
denlangg hield men Engeland en Frankrijk voor hoofdschuldige aan de oorlog. 
Nuu Duitsland zei zich tegen die oorlogstokers te moeten verdedigen, was men 
sprakeloos.. Desondanks mocht het vriendschapsverdrag met de Duitsers niet 
inn gevaar worden gebracht. Tien dagen na het begin van de bezetting kreeg 
Dee Groot van Dimitrov te horen: "onderneem alle noodzakelijke maatrege-
lenn opdat de leidende kameraden in het land blijven en het werk onder de 
nieuwee omstandigheden voortzetten." De reisplannen waren van de baan en 
Dee Groot kon er geen andere conclusie aan verbinden dan dat naar een mo-
duss vivendi met de bezettingsautoriteiten gezocht moest worden. 

CORRECT T 

Bijj  het begin van de vijfdaagse oorlog, op 10 mei 1940, werd een aantal be-
kendee communisten, soms tezamen met NSB'ers, geïnterneerd. Ze werden 
ondergebrachtt in de Krententuin in Hoorn, in de Amsterdamse Centrale 
Markthallenn en in het gebouw van de Stadsdoelen. De geïnterneerden waren 
niett tijdig op de hoogte gesteld van de dreigende arrestaties. Via de zenuw-
artss Gerrit Kastein, die een contact had bij de generale staf, was wel op 9 mei 
dee partijleiding gewaarschuwd.46 Wie de kans had, dook onder. De Groot 
zochtt zijn toevlucht bij Yp de Jong in Amsterdam-Noord, die als spoorweg-
mann illegaal partijlid was. Ook verbleef hij korte tijd in Haarlem bij de on-
derwijzerr De Jager. De Amsterdamse districtssecretaris Jan Janzen en de lei-
derr van het district Den Haag, Jaap Brandenburg, waren op het moment dat 
dee politie hen thuis kwam halen het plaatselijke partijbureau aan het oprui-
menn en ontsprongen de dans.47 
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Mett de capitulatie in zicht werden de meesten weer vrijgelaten. De Duitse 
communistenn bleven daarvan uitgezonderd. Een aantal zat al jaren in kampen 
opp Vlieland of in Nieuwersluis. Overgebracht naar Amsterdam werden ze re-
gelrechtt aan de Gestapo uitgeleverd. "Für fast alle begann nun ein neues, 
schrecklichess Kapitel, für die meisten KZ-haft oder Todesstrafe," berichtte 
Wernerr Stertzenbach, een van de weinige overlevenden, vijfti g jaar later.48 Dat 
lott wist Annie Averink drie andere, Duits-joodse communisten te besparen. 
Heinn Friedrich, Erich Jungmann en Hans Schulz kenden Averink van de Le-
ninschool,, de Moskouse partijschool waaraan Annie van december 1933 tot 
junii  1935 studeerde. Ze liepen haar op de dag van de capitulatie in de Bil-
derdijkstraatt tegen het lijf , toen ze op weg waren om zich bij de vreemdelin-
genpolitiee te melden. Averink overreedde de drie jonge mannen mee te gaan 
enn bracht hen voor een paar uur onder bij de familie Van het Reve. Vandaar 
wistt ze hen elders onder te laten duiken.49 

Zolangg Goulooze in Brussel was, onderhield De Groot vanuit zijn onder-
duikadress contact met Co Dankaart, die hem op een trefadres telegrammen 
enn berichten doorgaf.50 Op 15 mei, de dag na de capitulatie, kwam het partij-
bestuurr bijeen in gebouw Parlando aan het Frederiksplein. Er waren geen 
maatregelenn om de vergadering te beveiligen. Beneden stond een nerveuze 
Beuzemakerr achter de deur. Veel bestuurders ontbraken, te ontdaan door de 
gebeurtenissenn (Cees Schalker) of niet tijdig teruggekeerd uit detentie (Wijn-
koop,, De Visser). De bijeenkomst was zeer geëmotioneerd. Plotseling werd 
geroepenn dat er een colonne Duitse vrachtwagens stopte en het gebouw om-
singelde.. "Godverdomme Paul, nou hebben ze ons in één klap te pakken!" 
Hett bleek loos alarm. Even later reed de stoet weer verder. Mogen we Ben 
Portegiess Zwart geloven, dan ontlokte het De Groot de opmerking dat het 
Duitsee leger het toekomstige Duitse Rode Leger kon zijn.5' Op de vergade-
ringg viel het opmerkelijke besluit dat men zou trachten partij en krant legaal 
tee laten voortbestaan. Voorts ging men akkoord met het voorstel om een klei-
nee illegale partijleiding en reserveleiding te vormen. Namen werden niet ge-
noemdd maar weldra bleek dat De Groot een driemanschap had gevormd met 
Louu Jansen en Jan Dieters. Aangenomen mag worden dat dit in het overleg 
vann Goulooze met Clement besproken was. Zonder Clements instemming 
wass het eenvoudig ondenkbaar. Een vergelijkbaar, op een gecombineerd le-
gaall  en illegaal voortbestaan gericht plan ontwierp Clement ook voor de Bel-
gischee en Franse partij.52 Het streven naar een legaal bestaan wortelde ener-
zijdss in het leninistische axioma dat de partij zich altijd ook in het openbaar 
moestt trachten te manifesteren, anderzijds in de illusie die het Sovjet-Duitse 
vriendschapsverdragg wekte en die de antinazistische weerbaarheid verzwak-
te.. Door zich tegen de oorlog te keren, die zo catastrofaal voor 'de burgerlij-

164 4 



DEE MOEILIJK E JAREN VAN DE OORLOG I94O-I945 

kee democratieën' uitpakte, hoopte men de vruchten te plukken van de jaren-
langee anti-imperialistische propaganda. Men rekende erop voordeel te trek-
kenn uit de goede Sovjet-Duitse betrekkingen. 

Opp 21 mei 1940 liet De Groot aan Moskou seinen: "Linien. Unter organi-
sationn illegal. Nutzen legal aus Presse, parlamentair und Verlagsarbeit. Aus-
senpolitischh fur Niederlage England und Holland Regierung. Für national 
Volksfront."533 In de eerste maanden werkte De Groot nog volledig boven-
gronds.. Hij beschouwde het Molotov-Von Ribbentrop-pact als een voldoen-
dee bescherming en wekte niet de indruk het legale bestaan als iets tijdelijks 
tee zien, of 'tactisch' te gebruiken om een soepele overgang naar de illegaliteit 
tee bewerkstelligen. Dat de Duitsers eind juli tot een verbod van de partij be-
sloten,, leek dan ook als een verrassing te komen. 

Err volgde een stilzwijgen dat maar liefst vier maanden duurde. Gerucht-
makendd in de periode van het legale bestaan was het wederom verschijnen 
vann Het Volksdagblad en Politiek en Cultuur in juni 1940. Wekenlange on-
derhandelingenn met de Duitse autoriteiten ging eraan vooraf. "Insbesondere 
solltenn wir der Sozialdemokratie zu Leibe genen," memoreerde Johan Janzen 
dee voorwaarde waaronder publicatie werd toegestaan.54 De Groot nam dat 
volgenss Bertus Brandsen tamelijk letterlijk. Hij herinnert zich een illegale 
huiskamerbijeenkomstt van communistische metaalarbeiders bij hem thuis in 
dee Cabralstraat in Amsterdam-West, juni 1940. "Die illegaliteit leek nergens 
naarr want er stonden wel vijftien fietsen voor de deur." De Groot stelde voor 
hett gebouw van het N W te bezetten en de leiding over te nemen. Brandsen 
voeldee er niets voor. "Het zou onze dood betekend hebben... Ik heb hem ge-
zegd:: als ji j voorop gaat dan doe ik mee."55 In juni 1940 verscheen het num-
merr van Politiek en Cultuur met van De Groots hand de beschouwing 'Vij f 
historischee dagen'. De strekking was fel anti-Brits en anti-Frans; de Neder-
landsee regering werd van verraad beschuldigd en onder de sociaal-democra-
tiee moest grote schoonmaak worden gehouden. "Het hoogste belang van de 
Nederlandsee bevolking vordert dat zij [...] tegenover Duitsland een waarlijke 
neutraliteitt in acht neemt. [...] Dit betekent ook dat het Nederlandse werken-
dee volk tegenover de Duitse bezetting van ons land een correcte houding 
moett aannemen."56 De Groot trok een logische conclusie uit de koers die 
doorr Clement namens de Comintern-leiding in die dagen werd aangehouden. 
Inn België verschenen dezelfde commentaren. Ook door Jef van Extergem, die 
dee leiding had over de Vlaamse vleugel van de Kommunistische Partij, werd 
gesprokenn over een "neutrale en correcte opstelling".57 Net als De Groot 
volgdee hij het consigne geen provocaties tegenover de bezetter uit te lokken 
nauwgezett op. 

Tochh bevatten de directieven die De Groot op 8 juni van het EKKI ontving 
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eenn ander accent.58 Hoewel de tekst tegenstrijdig was, enerzijds opriep "alle 
legalenn MÖglichkeiten voll auszunützen" en anderzijds aanspoorde tot 
"Kampff  gegen Ausplünderung des Landes durch Okkupanten", was de toon 
vaderlandslievenderr en sterker anti-Duits dan in De Groots beschouwing het 
gevall  was. Maar de directieven hadden alleen Amsterdam bereikt en niet 
Brussel.. Goulooze, die de drukproeven van Politiek en Cultuur onder ogen 
kreeg,, maakte bezwaar tegen de teneur en besloot de inhoud in Brussel met 
Clementt te bespreken. Ook De Groot haastte zich naar België, maar kwam 
niett verder dan Breda.59 Hoe het gesprek tussen Goulooze en Clement ver-
liep,, is niet bekend. De ontmoeting moet plaatsgevonden hebben in de week 
naa 15 juni. Op 22 juni telegrafeerde Goulooze aan Moskou dat Clement vei-
ligg terug was uit Parijs. Clement was er op 15 juni samen met Duclos en 
Tréandd getuige geweest van de intocht van de Duitse troepen. Er is geen aan-
wijzingg dat Clement toen al met de legalistische koers gebroken had. Inte-
gendeel,, want direct na de bezetting van Parijs startten Duclos en Tréand on-
derhandelingenn over legalisering van de PC F en het verschijnen van L'Huma-
nité.nité. Pas op 22 juni na de Franse capitulatie zette het EKKI een nieuwe koers 
uit.. Voor het eerst benadrukte het de strijd voor de nationale onafhankelijk-
heidd en waarschuwde tegen samenwerking of respect voor de bezetter. Alleen 
vanuitt die politiek was een veroordeling van De Groots beschouwing te 
rechtvaardigen,, maar Clement nam van de nieuwe koers vermoedelijk pas na 
222 juni kennis, toen Goulooze al weer terug was in Amsterdam. Achteraf kan 
Gouloozee zich gemakkelijk vergist hebben bij de vraag of Clement wel of 
niett de tekst van De Groot goedgekeurd heeft. Zien we af van zijn persoon-
lijk ee inzicht, als Comintern-verantwoordelijke kan deze Goulooze vóór 22 
junii  niet in het gelijk hebben gesteld. Een week later lag de zaak anders, maar 
toenn was het nummer al van de pers. 

Dee term "correct" zou veel stof doen opwaaien. Gerrit Kastein noteerde 
laterr dat de "enkele 'legale' publicaties inderdaad en terecht aan veel kritiek 
onderhevigg waren",60 een kritiek die gevoed werd door de behoefte om te-
genoverr de bezetter een daad te stellen.6' En wat Goulooze betreft ook om af 
tee rekenen met de mentaliteit van De Groot, die de gebeurtenissen van de eer-
stee maanden tamelijk luchthartig opnam.62 Goulooze voelde een sterke ver-
antwoordelijkheidd voor de illegale KPD, de partij die volgens Cilly Hans-
mann,, verzetsstrijdster en levensgezellin van de KPD-leider Wilhelm 
Knöchel,, door De Groot als een blok aan het been werd ervaren.63 De emi-
grantenn zaten op hun aan de autoriteiten gemelde adressen als ratten in de val; 
zee wisten eenvoudig niet waarheen te vluchten. Het ontbreken van onder-
duikadressenn beschouwde Goulooze als de navrante keerzijde van de door De 
Groott bepleite "correcte" houding. Niet dat Goulooze bezwaar maakte tegen 
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hett benutten van legale mogelijkheden, wel had De Groot er te hoge ver-
wachtingenn van, vond hij. 

Dee toestand van half-legaliteit bood de Duitsers een uitgelezen kans hun 
speurwerkk te verdiepen en via cPN-kanalen op de Duitse communisten te ja-
gen.. Het was een van de overwegingen om niet onmiddellijk tot een partij-
verbodd over te gaan. Vanaf 25 juni, kort na het verschijnen van het gewraak-
tee nummer van Politiek en Cultuur, vonden massale arrestaties plaats onder 
dee emigranten en hun helpers.64 Zo'n 250 mannen en vrouwen, onder wie 
"derr aus Deutschland geflüchtete Jude Friedrich Baruch", werden opgepakt 
enn naar Duitsland weggevoerd. Na deze "fast restlosen Saüberung Hollands 
vomm deutschen politischen Emigrantentum" werd nog geen maand later de 
partijj  verboden. Vier dagen na de arrestaties telegrafeerde Goulooze op per-
soonlijkee titel aan Moskou: "Partei Zeitung verboten. Viele Emigranten und 
hollandischee Funktionaren in Emigrations Arbeit tatig verhaftet."65 Het was 
eenn sobere mededeling met een vernietigend oordeel. Niet alleen schoot het 
illegalee werk tekort, met het publicatieverbod van Het Volksdagblad had ook 
dee legale koers gefaald. Enkele dagen eerder had De Groot nog triomfante-
lij kk aan Moskou laten weten: "Tageszeitung freigegeben. Alle Ausgaben Par-
teii  und Jugend wieder erschienen. Planen grofie Kampagne Verlag mit neues 
Buchh auslese Stalin Werke."66 

Gouloozess tussenkomst bij Clement en het EKKI liep uit op een maanden-
langee machtsstrijd. De Groot trachtte Goulooze opzij te schuiven en deze 
drongg op zijn beurt op de vervanging van De Groot aan. 

Beginn juli kwam het partijbestuur voor de tweede keer bijeen, opnieuw in 
gebouww Parlando op het Frederiksplein. Het Volksdagblad was verboden en 
menn hield rekening met een spoedig partijverbod. Besloten werd om de par-
tijj  te ontbinden,, de gebouwen te ontruimen en maatregelen te treffen om een 
ondergrondss voortbestaan van de partij te waarborgen. Het driemanschap 
weess een achttal instructeurs aan om de districten te begeleiden in de om-
bouww naar de illegaliteit. 

Opp 20 juli 1940 werden de CPN en haar nevenorganisaties verboden. Om 
halfelff  verscheen de Sicherheitsdienst (SD), met tien agenten van de Amster-
damsee gemeentepolitie bij het partijbureau op het Frederiksplein om aan de 
perr koerier uitgenodigde Jan Dieters, Ko Beuzemaker en Paul de Groot de 
beschikkingg van Seyss-lnquart over de aanstelling van Rost van Tonningen 
alss commissaris van de CPN voor te lezen en vervolgens het gebouw te slui-
ten.. Tezelfdertijd werden ook de partijkantoren buiten Amsterdam en die van 
dee Vereniging van Vrienden van de Sovjet-Unie, De Nederlandse Jeugd Fe-
deratiee (NJF) en werklozenvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) geslo-
ten.677 De 'uitgenodigde' CPN-functionarissen verschenen niet. Uit onderzoek 
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doorr de politie bleek dat Beuzemaker enkele dagen op fietstocht was, de ver-
blijfplaatss van Dieters onbekend was en De Groot zijn woning, Amstellaan 9, 
hadd verlaten. Ook Wijnkoop, Alex de Leeuw en Leen Seegers waren met on-
bekendee bestemming vertrokken.68 Klaarblijkelijk kwam de actie niet als een 
verrassing.. Veel interessant materiaal leverde de inval de politie niet op. Van 
Duitsee zijde werd vastgesteld dat "die Aktion gegen die CPN nur bedingt als 
erfolgreichh bezeichnet werden kann". Maar eerder optreden was om politie-
kee reden uitgesloten geweest.69 

Dee volgende dag kwamen de nu illegale partijbestuurders bijeen in het ge-
bouww van de 'Odd Fellows' aan de Keizersgracht. Behalve het driemanschap 
warenn daar onder anderen Piet Vooren, Joop Geerligs, Gerrit van den Bosch, 
Jaapp Brandenburg, Jan Janzen en Anton Struik.70 De bijeenkomst werd door 
inn de omgeving verdekt opgestelde partijgenoten beveiligd. Het werd de laat-
stee zitting van de leiding in uitgebreide samenstelling. De Groot, Dieters en 
Jansenn verdeelden de taken zo dat De Groot de algemene leiding nam en ver-
antwoordelijkk werd voor publicaties, terwijl beide anderen de taak kregen om 
hett instructiewerk te organiseren, Jansen in Amsterdam, Dieters in de overi-
gee districten. Na de vergadering vertrok het driemanschap uit Amsterdam en 
dookk onder in verschillende delen van het land. De Groot in het zuiden, Die-
terss rond Apeldoorn en Jansen in het noorden. Via de koeriers Gerrit van den 
Boschh en Sem Lobo hielden ze met elkaar en de instructeurs contact.71 

NAARR HET ZUIDE N 

Dee Groot trok met vrouw en dochter naar het voor de partij nog 'donkere' 
zuiden,, naar Eindhoven, waar de partijgenoten door de Philips-politie fanatiek 
opp de huid werden gezeten. Zijn eerste onderkomen was bij de vierentwin-
tigjarigee instrumentmaker Henk Goudkuil die een week voor de bezetting ge-
trouwdd was. Hij woonde in de Stekelroosstraat in de rustige wijk Stratum. De 
komstt van het gezin De Groot in het begin van juli72 was voorbereid door 
Wimm van Exter en Jaap Reek, een, naar Goudkuil zich herinnert, veertigjari-
gee "praatjesmaker" uit Krommenie, die "gezworen had Goudkuil te zullen 
vindenn als De Groot door zijn toedoen iets overkwam".73 Een overdonderend 
dreigement,, want van De Groot had het jonge partijlid eigenlijk nooit ge-
hoord.. De potige Goudkuil, die voorzitter was geweest van de Eindhovense 
afdelingg van de Nederlandse Bond van Hardrijders op de Schaats, behoorde 
sindss 1937 tot de partij, maar trad vanwege zijn baan bij Philips niet in het 
openbaar.. Op scholingsbijeenkomsten, die hij afwisselend in Tilburg of Eind-
hovenn bezocht, kenden ze hem alleen onder de naam Van Elft, naar het huis-
nummerr van zijn ouderlijk huis. 

Dee onderduik van Jansen in het noordelijke Appelscha, Dieters in Deven-
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terr en De Groot in het zuiden wijst erop dat men aanvankelijk een geografi-
schee spreiding nastreefde. De Groots verblijf in het zuiden kan ook ingege-
venn zijn door de wens buiten Goulooze om een eigen verbinding te onder-
houdenn met Clement in Brussel. En wellicht hield hij de mogelijkheid open 
om,, als de grond te heet onder de voeten werd, naar België te verdwijnen. 
Goudkuill  hielp hem in ieder geval bij de voorbereiding: "Ik had contacten in 
Bergeyk,, daar zijn we heen gegaan op de tandem, hij achterop want fietsen 
konn hij niet. Jaap Reek vergezelde ons. We hebben toen allerlei sluipwegen 
enn binnenpaadjes verkend die over de grens voerden. Als het nodig was, dan 
konn hij uitwijken,"74 De fiets was een bron van ergernis en hilariteit. "Ik zet-
tee hem erop, hield hem vast en zei 'Nou Paul sturen en trappen'. Sally en 
Rooss stonden erbij te kijken. Dat vond hij vreselijk. Een paar keer is hij ge-
vallen,, dan trapte hij als een idioot en zeilde tegen de kant: 'Dat verrekte vui-
lee roestding!'"75 Om naar België te kunnen uitwijken, moest hij leren fietsen, 
maarr het liefst maakte hij lange wandelingen. De straat uit, vijfti g meter, dan 
zatenn ze in het bos. De mannen gingen vaak samen op pad, paddestoelen zoe-
ken.. "Dan lagen we op onze buik onder de bosjes. Hij was dol op cantharel-
len.. We bakten ze met spek, dat ik bij de boer haalde." 

Langg niet altijd was de sfeer zo gemoedelijk. Als ze op straat kinderen 
hoordenn zeggen "Oh, dat zijn joden!" dan drong de realiteit zich in alle hef-
tigheidd op. Rosie kroop door het oog van de naald toen ze met Goudkuils 
vrouww Betsy op de markt bekeurd werd, omdat haar fiets niet op slot stond. 
Zee was zo slim om de agent een valse naam op te geven. Onderduiken moest 
geleerdd worden, ook het gezin De Groot had moeite naïviteit uit te bannen. 
Tegenn iedere regel van de illegaliteit in liet Rosie, die volop in de voorberei-
dingg op haar eindexamen zat, kaarten met huiswerktaken op school in Am-
sterdamm bezorgen. "Ir. A. Haak, de wiskundeleraar was er erg van onder de 
indruk.. De kaarten vielen verfomfaaid op zijn bureau."76 De Groot en zijn ge-
zinsledenn leken de onderduik even argeloos als onvoorbereid tegemoet getre-
denn te zijn. 

Hett samenwonen in Goudkuils eenvoudige arbeiderswoning viel niet mee. 
Hett gezin arriveerde zonder bagage en beschikte evenmin over voedselbon-
nen.. Als kostgeld werd tien gulden per week betaald. Wekelijks ontving De 
Groott van Louis Jansen eerst vijfenveertig en later vijfenvijfti g gulden, aan-
gevuldd met een opslag voor vrouw en kind.77 

Goudkuill  was actief in de Jongerenvredesaktie (JVA) en had nogal wat 
aanloopp van jongeren, die hij niet zonder argwaan te wekken kon afwimpe-
len.. Het onderduikersgezin moest zich dan zwijgend in een zijkamertje te-
rugtrekken.. Het bracht spanningen mee die men liever uit de weg was gegaan, 
ookk omdat de verhouding tussen Sally en Paul verre van sereen leek. Sally 
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hadd verlangens, waar Paul meende: "Hoor eens hier, we hebben het te nemen 
zoalss het is." De Groot was dominant, en dat verergerde naarmate de span-
ningg opliep. Hij maakte een nerveuze indruk. Voortdurend krabde hij een eel-
tigee kloof aan zijn wijsvinger open en hij reageerde soms onredelijk opvlie-
gend.. Hoe sterk het conflict met Goulooze aan de spanning bijdroeg, valt 
moeilijkk na te gaan. Van politieke activiteit merkte Goudkuil weinig. De 
Groott ging wel eens een dag op pad, maar over zijn beslommeringen zweeg 
hijj  in alle talen. Alleen Jaap Reek bezocht Eindhoven regelmatig. Wim van 
Exterr had van Anton Struik de opdracht gekregen uit de buurt te blijven.78 

Ondankss die afscherming achtte De Groot het op den duur veiliger om weg 
tee gaan. 

Off  hij Paul de Groot een poosje kon herbergen? Johan Jansen had onmid-
dellijkk ingestemd toen Goudkuil het hem over de telefoon vroeg. Goudkuil 
hadd Jansen in 1933 leren kennen op de Nationale Jamboree van de padvin-
derijj  in Vogelenzang toen ze met spreekkoren hadden geprotesteerd tegen de 
aanwezigheidd van een militaire kapel. Sindsdien waren ze vrienden. Jansen 
werktee als lichtdeskundige op het Natuurkundig Laboratorium van Philips en 
hadd in 1935 op vijfentwintigjarige leeftijd naam gemaakt door het ontwerpen 
vann de lichtmasten voor het gigantische Londense White City Stadium en het 
Olympischh Stadion te Amsterdam. In dat jaar bezocht hij de Sovjet-Unie, 
daartoee aangemoedigd door de architect van het 'Nieuwe Bouwen' Mart 
Stam,, die betrokken was bij de bouw van de staalstad Magnitogorsk. Jansen 
speeldee zelfs korte tijd met de gedachte in de Sovjet-Unie te gaan werken. Se-
baldd Rutgers had het hem afgeraden. "Ook ik heb hier mijn langste tijd wel 
gehad."799 Jansen was lid van de SD AP, maar koesterde warme sympathie voor 
hett communisme. 

Johann Jansen, die sinds 1939 Duitse joden herbergde, woonde in Aalst, een 
dorpjee onder Eindhoven, en stond bekend als een links gemeenteraadslid. Hij 
wass de stem van de werklozen, die hun lot in zijn door Het Volksdagblad ge-
publiceerdee foto's van vrij in de wei dartelende paarden met op de achter-
grondd acht in een ploeg gespannen armoedzaaiers, aansprekend verbeeld za-
gen.. Jansen bewaart stekelige herinneringen aan het verblijf van het gezin De 
Groot.. "Alsof ze een landelijk pension betrokken, zo kwamen de drie vakan-
tiegangerss aan. Eerst Paul als kwartiermaker; de volgende dag z'n vrouw en 
dochter,, een wat nuffig studentikoos meisje van een jaar of achttien."80 De 
Groott toonde zich niet in het minst de onderhoudende causeur die de Jansens 
verwachtt hadden. "Met hem viel niet te discussiëren." Hij deed neerbuigend 
overr Jansens pacifisme en keurde zijn boekenkast waarin Trotski's Mijn Le-
ven,ven, Das Kapital en brochures van Bart de Ligt broederlijk naast elkaar ston-
den,, geen blik waardig. De relatie bleef koel. 
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Dee Jansens aten vegetarisch, De Groot niet. Afgesproken werd dat zij 
'ss middags aten en het gezin De Groot 's avonds. Het weerhield Rosie, die 
aankondigdee psychologie te gaan studeren, er niet van de opvoeding van het 
tweejarigg dochtertje ter hand te nemen. Van zijn vrouw kreeg Jansen te ho-
ren:: "Wie heb je nou weer in huis gehaald?" Gelukkig was het huis in de Sta-
tionstraatt ruim bemeten, met een grote beschutte tuin waar de bewoners over-
dagg veilig konden toeven. In noodgevallen kon De Groot vanuit de straat een 
boemell  naar België nemen. Het verblijf in Aalst duurde slechts enkele weken. 
Langerr liet de onderlinge verstandhouding niet toe. Misschien was De Groot 
ookk verontrust door het dienstmeisje, dochter van de plaatselijke voorman 
vann de Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij (NSNAP). Ze 
stondd vijandig tegenover haar vader, maar toch... Ze kon wel raden dat het ge-
zinn De Groot onderduikers waren. Maar doorslaggevender was dat het con-
tactt tussen Jansen en De Groot zienderogen verslechterde. Warme gevoelens 
koestertt Jansen er nog steeds niet over. "Sally was nog het meest sociabel, ze 
hielpp tenminste bij de boodschappen en tijdens het afwassen. Om haar Duit-
see accent hielden wij haar echter weg bij de kar van de groenteboer en de bak-
ker.. Als rood gemeenteraadslid konden wij in het dorp niet ook nog van die 
exotischee gasten erbij hebben." Dat Paul nu en dan met de autobus naar de 
stadd moest, vond Jansen geen probleem. Maar toen hij op een zonnige zo-
merdag,, met zijn rode kuif en een donkere zonnebril op, pontificaal in het 
dorpp uit wandelen ging, was voor Jansen de maat vol. Voor zo veel dilettan-
tismee had hij geen begrip. Begin oktober moest Paul een ander onderkomen 
zoeken.. Het gezin keerde terug naar Henk Goudkuil, die wederom een aantal 
wekenn voor onderdak zorgde. Het bevestigde dat de bescherming van het par-
tijkader,, zelfs van de algemeen secretaris, weinig planmatig verliep. 

Datt De Groot mét vrouw en kind onderdook, moet de onderduik gecom-
pliceerdd hebben. Roos en vooral Sally met haar opvallende accent liepen snel 
inn het oog, hen was het jood-zijn gemakkelijk af te lezen. En hoewel De Groot 
niett als enige met het gezin onderdook was hij wel de "Vblljude De Groot", 
dee spil van de voortvluchtige CPN-leiding waar de Gestapo fanatiek op zoek 
naarr was. Het risico van ontdekking was aanzienlijk in een plattelandsomge-
ving,, waar een onopvallend leven typische stadsmensen moeilijk afging. 
Stadsee afleiding als winkelen of etalages kijken sprong even makkelijk in het 
oogg als het onbeperkt stillen van nieuwshonger, zo eigen aan politieke of 
journalistiekee arbeid. Die gewoonte kon het gezin De Groot blijkens de inci-
dentenn bij Goudkuil en Jansen niet altijd onderdrukken. Het gaf onderduiken 
inn het zuiden iets bizars, dat alleen begrijpelijk wordt wanneer we van de be-
hoeftee aan of het feitelijk bestaan van een zelfstandige verbinding met Cle-
mentt in Brussel uitgaan. Harde aanwijzingen ontbreken echter. 
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Naa ten tweeden male enkele weken bij Goudkuil vertoefd te hebben, vond 
Dee Groot onderdak bij Hartog Velleman in 's Hertogenbosch, op de Singel, 
aann de rand van het centrum vlak bij het station. Velleman, ruim in de veer-
tig,, was al jaren partijlid, maar kwetsbaar omdat hij jood was. Door zijn hu-
welijkk met een katholieke vrouw liet de bezetter hem ook na het begin van de 
deportatiess in juli 1942 nog een tijd met rust. Volgens Bertus Brandsen die in 
19411 een poos bij hem bivakkeerde, was Velleman een diamantbewerker die 
inn de textielhandel was terechtgekomen, een "fijne kerel" die "de kleine" 
vann Brandsen zo nu en dan geheel in het nieuw stak.8' Bij Velleman kreeg De 
Groott voor het eerst persoonlijke bescherming van de oud-marineman Cees 
Manshanden.. Deze Amsterdammer uit een gezin met twaalf kinderen had in 
19333 met eigen ogen het bombardement op de De Zeven Provinciën aan-
schouwdd en werd na terugkeer in Nederland in 1934 in het geheim lid. Na-
datt hij in 1940 op wachtgeld was gesteld, werd hem in de zomer gevraagd 
naarr Velleman te vertrekken om voor De Groot te zorgen. Na de Februarista-
kingg keerde hij terug in Amsterdam. 

Manshandenn verrichtte allerlei hand- en spandiensten, deed boodschap-
pen,, kocht kranten, meestal Das Reich en Die Deutsche Zeitung in der Nie-
derlande,derlande, zorgde er kortom voor dat het gezin zich zo min mogelijk aan de 
nieuwsgierigheidd van buitenstaanders hoefde bloot te stellen. Als Paul niet in 
eenn detective verdiept was of naar de radio luisterde, gaven beiden zich over 
aann het damspel. Van tijd tot tijd reisde De Groot naar de IJsselstreek voor 
vergaderingen. . 

Vellemann bewoonde een groot hoekhuis en had een schuilplaats aangelegd, 
waarinn zich meerdere mensen tegelijk konden verbergen. Door het openen 
vann een luik in de huiskamer kreeg men toegang tot de kelder waar de schuil-
plekplek was ingericht. Tapijt erover, niemand die iets merkte. Toen Velleman in 
19433 een inval kreeg, verliep alles volgens plan, totdat de SD naar buiten 
ging,, langs het huis liep en glas hoorde rinkelen. Velleman had een weckfles 
omgestotenn en werd alsnog gepakt. Niemand zag hem terug. 

Aann het verblijf bij Velleman kwam op den duur een eind. Het adres was 
bijj  veel partijleden bekend en omdat Velleman vanuit huis zijn handeldreef, 
kwamenn er regelmatig vreemden over de vloer. Het hield een onaanvaardbaar 
risicoo in. 

Veell  rustiger trof De Groot het op het laatste adres dat hij in het zuiden 
betrokk voor hij in februari 1941 naar Zutphen verhuisde. Met de fiets van 
'ss Hertogenbosch richting Tilburg, dan afslaan naar Oisterwijk, de ' Vitesse'-
buss volgen en aan het eindpunt, vijfti g meter voorbij de kruising op de Gmul-
lehoekewegg bevond zich een villa. Die huurde hij als pensiongast voor een 
weekk of drie toen het hem in 's Hertogenbosch te gevaarlijk was geworden. 
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Toenn hij zijn verblijf wilde verlengen, zei de eigenaar, Brugman, een goed-
geaardee SDAP'er: "Voor de draad ermee. Ik weet best datje een jood bent en 
ikk wil nu open kaart." Blijkbaar was De Groots antwoord bevredigend, want 
afgesprokenn werd dat het gezin nog enkele weken kon blijven.82 

Binnenn een halfjaar veranderde De Groot vijf keer van adres, van een sta-
biell  illegaal bestaan kan moeilijk gesproken worden. In de eerste periode on-
derhieldd hij contact met de textielarbeider Jaap Reek, instructeur voor Lim-
burgg en Brabant en met de koeriers Gerrit van den Bosch en Sem Lobo, de 
eenn taxichauffeur, de ander kantoorbediende. Via hen had De Groot verbin-
dingg met de andere leden van het driemanschap. Met Jansen en Dieters kwam 
Dee Groot regelmatig samen in Amersfoort83 of in Deventer bij de zuster van 
Dirkjee Mandemaker, die sinds 1938 een verhouding met Jan Dieters had. Bij 
dezee zuster, geen partijgenote, zou begin februari de vergadering plaatsvin-
den,, waar werd besloten in Amsterdam protesten op gang te brengen, die uit-
monddenn in de Februaristaking. 

Verschillendee vertrouwelingen was opdracht gegeven uit Amsterdam te 
vertrekkenn om illegale verblijfplaatsen te organiseren. De spoorman Yp de 
Jongg en zijn vrouw verhuisden naar Eefde. Wil de Jong voorzag De Groot tot 
eindd 1943 van geld en kleding.84 Ook Bertus Webeling had een schuiladres 
ingericht.. Begin 1941 vestigde hij zich met zijn gezin in Deventer. Vermomd 
mett bril en snor dook Lou Jansen er na zijn verblijf op een kleine boerderij 
inn Appelscha geruime tijd onder. Later werd ook het huis van de familie Ver-
steegg in Eerbeek een toevluchtsoord voor het driemanschap. Rita Versteeg -
"tantee Mieke" - was een bemiddelde, ruim zestigjarige vrouw, die het vrij -
katholiekee geloof aanhing. Op het uitgestrekte terrein rond haar vill a stond 
eenn kerkje dat door haar man, een architect, ontworpen was. An Hendriks, 
eenn twintigjarige communiste, wier vader in 1941 gearresteerd werd, kende 
dee familie goed. Het gebeurde wel dat ze op goed geluk op de fiets uit Deven-
terr aanreed en om een voor haar duistere reden niet welkom bleek. Ze liep 
dann maar het kerkje in om wat uit te rusten of een boterhammetje te eten.85 

Pass na de oorlog vernam ze van de bijeenkomsten van het driemanschap in 
huizee Versteeg. 

DEE GROOT CONTRA GOULOOZE 

Paull  de Groot noemde het eerste halfjaar van de bezetting eens 'de gemoe-
delijke'' periode, hoewel de episode verre van aangenaam was; de partij werd 
inn juli 1940 verboden, eerder dan de Belgische en Franse, en in het najaar vie-
lenn de eerste slachtoffers voor het vuurpeloton. Wellicht trachtte De Groot te 
maskerenn dat de leiding, na de legale mogelijkheden geblokkeerd te hebben 
zienn worden, een voortzetting niet helder voor ogen stond. Bestond er wel be-
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hoeftee aan illegale activiteit? Op wat incidentele anti-Duitse pesterijen na, 
wass er geen sprake van iets dat naar een nationale verzetsstemming zweem-
de.. De acties voor betere werkomstandigheden en hoger loon in de werkver-
schaffingg in oktober en november 1940 lieten zien dat het zelfs onder de be-
zettingg mogelijk was verbeteringen af te dwingen. Ze illustreerden ook dat de 
naïviteitt nog niet geheel verdwenen was. De communistische aanvoerders 
vann demonstraties en stakingen stonden met naam en toenaam bekend. Een 
lichtzinnigheid,, die hen op gerichte vervolging door de SD kwam te staan.86 

Naa het partijverbod leek het driemanschap de weg kwijt. Het toonde een 
passiviteitt die niet voortvloeide uit de tweeslachtige koers van de Comintern. 
Daarr was door het partijverbod juist een einde aan gekomen. Weinig stond het 
opwekkenn van verzet meer in de weg. Nochtans werd bijna vier maanden ge-
zwegen.. Pas half november 1940 viel De Groot in een kaderbrief "de nazi's, 
diee de armoede vermeerderen, de cultuur vernietigen en rassenhaat tegen de 
Joodsee bevolking prediken", voor het eerst openlijk aan.87 Die aanval her-
haaldee hij in de kort daarna geschreven politieke brief "De binnenlandse po-
litiekee toestand in Nederland" en in het eerste illegale nummer van De Waar-
heid.heid. Bijna vier maanden verstreken voor het stilzwijgen doorbroken werd. 
Voorr de afwachtende houding was De Groot grotendeels zelf verantwoorde-
lijk .. De in augustus geschreven brochure Vrede door Revolutie blonk welis-
waarr uit in radicaliteit, maar praktische doelen ontbraken. De prognose van 
eenn "op uitbarsten staande wereldrevolutie" werkte passiviteit in de hand. 
Diee werd nog eens versterkt door de beslissende rol die de Sovjet-Unie werd 
toegedicht.. Moskou wachtte nog slechts op het "geschikte moment" om met 
hett pact te breken en de aartsvijand te verslaan. De Groot zocht misschien 
well  een weg uit het legalisme, maar aan het nieuw geschetste perspectief-
"dee motor van het dagelijks werk", zoals hij placht te zeggen - ontbrak de 
inspiratiee tot daadwerkelijk en onmiddellijk verzet. 

Veell  moeite kostte het Goulooze niet om de zwakheid in De Groots rede-
neringg bloot te leggen. Ook Moskou begon zich zorgen te maken. Men be-
schiktee er inmiddels over het juninummer van Politiek en Cultuur™ en Gou-
loozee zal zijn kritiek op Vrede door Revolutie, het nieuwste geesteskind van 
dee algemeen secretaris, niet voor zich hebben gehouden. De in een forse op-
lagee gedrukte brochure werd nauwelijks verspreid. Gealarmeerd vroeg Di-
mitrovv aan het driemanschap: "Mitteil t uns welche Massnahmen getroffen 
umm Passivitat der Partei zu liquidieren und was die Partei macht urn unter den 
Massenn unsere Linie des Kampfes gegen imperialistischen Krieg und auslan-
dischee Okkupation zu popularisieren. Was fur Drucksachen hat die Partei 
herausgegeben?""  In wat beschouwd mag worden als een vertraagde reactie 
opp het artikel "Vij f historische dagen" maande Dimitrov tot een "Absolute 
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Vorsichtigkeitt gegenüber Okkupanten, keine Solidarisierung mit Okkupan-
tenregime."899 Een afschrift van het telegram ging naar Clement in Brussel, 
diee verzocht werd erop toe te zien dat De Groot werkelijk verslag deed van 
zijnn werkzaamheden. 

Eenn week later liet Togliatti tamelijk verrassend weten dat de partijtop in 
hett land diende te blijven en in de productie moest gaan werken.90 Had De 
Groott de handdoek in de ring willen gooien en gedreigd naar België uit te 
wijken?? Waren de problemen met de onderduik hem te veel geworden? Of re-
ageerdee Togliatti, zoals Goulooze zich na de oorlog herinnerde, op een ver-
zoekk van De Groot met een ander lid van de leiding naar het onbezette deel 
vann Frankrijk te mogen reizen om daar een partijkrant te maken, die met be-
hulpp van een kettingorganisatie in Nederland verspreid kon worden? Had ook 
Leninn niet De Iskra in Zwitserland uitgegeven?9' Hoe dan ook, er was voor 
Togliattii  kennelijk alle reden om de seinsleutel ter hand te laten nemen en het 
driemanschapp zijn plaats te wijzen. 

Inn zijn verslag gaf De Groot hoog op van de ontplooide activiteiten. In sep-
temberr werd er in Tilburg over vergaderd.92 Goulooze was aanwezig in ver-
bandd met het doorzenden van de tekst. Gezien de beperkte capaciteit - er was 
maarr één zender beschikbaar - stelde Goulooze voor een uittreksel door te 
gevenn en het volledige rapport per koerier te verzenden. Dankaart herinnerde 
zichh nog levendig Gouloozes verontwaardiging toen hij hem daags daarna op 
hett Frederiksplein ontmoette. Over het verslag merkte hij op: "het is veel te 
langg en als ik dat in zijn geheel zou oversturen dan gaan ze in Moskou den-
kenn dat we aan de vooravond van de proletarische revolutie staan."93 In het 
resuméé dat hij op 2 oktober 1940 naar Moskou zond, aarzelde Goulooze niet 
hett werk van het driemanschap kritisch te becommentariëren: "Partei zeigt 
vielee Mangel auf dem Gebiet der Konspiration und Kaderschutz."94 En in een 
apartee boodschap vroeg hij naar aanleiding van het bevel aan De Groot om 
"inn het land te blijven": "Bitte mitteilen ob sie einverstanden sind mit Ar-
beitsmethodee Leitung. Ratschlag über Arbeit in der Produktion nicht klar. 
Naheree Aufklarung ob sie vorschlagen neue illegale Leitung."95 

Gouloozee zinspeelde openlijk op vervanging van het driemanschap, maar 
Moskouu ging er niet op in: "Unser Ratschlag dasz Parteileitungsmitglieder in 
Produktionn arbeiten sollen, bedeutet nicht Schaffung neuer Leitung, sondern 
bezwecktt Herabsetzung Kosten für illegalen Apparat auf Minimum."96 Of De 
Groott het telegram heeft kunnen inzien, weten we niet, wel dat Goulooze 
hemm zijn kritiek niet spaarde. Op 9 oktober schreef hij het driemanschap dat 
"hunn werk de toets der bolsjewistische kritiek niet kon doorstaan". Hij ver-
weett de leiding "de tekortkomingen op het gebied der conspiratieve werk-
zaamheid""  af te doen als een "critiek op de partij". "Zelfgenoegzaamheid," 
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schamperdee hij, "is een kwaaltje waarvoor wij beroemd zijn." Goulooze 
spoordee De Groot aan "de massa de strijd te leren voor haar nationale be-
vrijdingg en bekend te maken met onze strijd tegen de oorlog en voor de 
vriendschapp met de Sovjet-Unie". Dat was het allerbelangrijkste, meende hij; 
"Wachtt niet af, want de positie van de leiding in het verzet moet in de strijd 
veroverdd worden en niet op het conto van onze sterke familie."97 Enkele da-
genn later werd Gouloozes aanval op de passiviteit van De Groot onderstreept 
doorr een telegram, waarin het EKKI meedeelde het als "unbedingt notwen-
dig""  te beschouwen om een "illegale Parteizeitung regelmaszig herauszuge-
ben.. Flugblatter allein genügen nicht. Mitteilt was Parteileitung zur Heraus-
gabee Parteizeitung unternommen."98 

Mett zijn kritiek deed Goulooze het voorkomen niet alleen verbindingsman 
maarr ook instructeur van de Comintern te zijn en dat achtte De Groot onaan-
vaardbaar.. Het bedreigde zijn macht, waaraan de glans toch al ontbrak omdat 
hijj  niet over een eigen, zelfstandige radioverbinding - het machtssymbool bij 
uitstekk - met Moskou beschikte. De Groot zon op maatregelen om Goulooze 
terzijdee te schuiven. Op 27 oktober liet hij aan Moskou telegraferen dat het 
excerptt tendentieus was en dat Goulooze een achterhoedepolitiekk verdedigde 
"tenn gunste van de uitgeschakelde elementen", met wie Beuzemaker en De 
Leeuww werden bedoeld." Twee dagen later ontkende Goulooze in een eigen 
berichtt de beschuldiging en voegde eraan toe dat De Groot weigerde om via 
hemm op "uw telegrammen of verzoeken" te reageren.100 De Groot trachtte 
Gouloozee het werken onmogelijk te maken, in de hoop dat Moskou van zijn 
dienstenn zou afzien. Bij een ontmoeting in een café in Breukelen kreeg Gou-
loozee van Lou Jansen te horen dat het driemanschap hem kwijt wilde. Nog 
diezelfdee dag werd Co Dankaart opgedragen de functie van Goulooze over te 
nemen.. Dankaart weigerde.10' 

Dee maandenlange machtsstrijd droeg grote risico's in zich. Koeriers en 
marconistenn riskeerden hun leven om onderlinge twist te helpen beslechten. 
Eenn wonderlijke en niet te rechtvaardigen toestand, al hielp de strijd het drie-
manschapp in beweging te komen. Half oktober kon Clement in Brussel aan 
hett EKKI berichten dat de partij sinds Dimitrovs interventie begin september 
meerr teken van leven gaf.102 Een illegaal krantenapparaat was in opbouw103; 
terr viering van de Oktoberrevolutie werden 15.000 pamfletten verspreid en 
halff  november volgde de politieke brief, waarin de bezetter voor het eerst 
werdd aangevallen. Aan het eind van die maand verscheen ten slotte in een op-
lagee van 10.000 exemplaren het eerste nummer van de lang verbeide illega-
lee Waarheid. 

Voorr Goulooze veranderde er weinig. De Groot bleef hem negeren. In een 
uitvoerigee verantwoording deelde Goulooze aan Clement mee: "Du wirst ver-
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stehenn dass die Lage sehr schwer geworden ist, aber ich betrachtete es als 
meinee Pflicht Bemerkungen zu machen über den Lauf der Dinge welcher 
meinerr Meinung nach absolut kein richtiger war. Es gibt jetzt eine Wendung, 
zwarr zögernd, aber es ist erfreuend. Das, was aber im ersten Halbjahr ver-
saumtt wurde und worüber ich meine Bemerkungen machte, kann man nicht 
ohnee weiteres unter den Tisch schieben."'04 Anders dan voor De Groot was 
hett eerste halfjaar aan Goulooze beslist niet "gemoedelijk" voorbijgegaan en 
datt wenste hij met nadruk gezegd te hebben. 

Opp eerste kerstdag 1940 zette Jansen Dankaart ten tweeden male onder 
drukk om Goulooze te vervangen. De ontmoeting vond plaats ten huize van de 
familiee De Smit op de Westlandgracht te Amsterdam. Opnieuw weigerde 
Dankaartt zijn chef te laten vallen, en al helemaal niet achter diens rug om. 
Gouloozee werd op de hoogte gebracht en verzond een telegram waarin hij 
meedeeldee door het driemanschap niet meer vertrouwd te worden. Hij achtte 
hett overdragen van het contact aan een ander te gevaarlijk en opperde De 
Groott dan maar met het apparaat van Clement in Brussel te verbinden.105 De 
suggestiee paste geheel in het straatje van De Groot, die in Zuid-Nederland op 
hett vinkentouw zat. Eindelijk zou De Groot van Goulooze, die bemoeizuch-
tigee betweter, verlost zijn en net als Duclos een rechtstreekse verbinding heb-
benn met Brussel. Dimitrov verwierp het voorstel en verlangde dat alle be-
richtenrichten via Goulooze bleven lopen.106 

Zowell  Gouloozes poging om het driemanschap opzij te schuiven, als De 
Grootss plan om zich van Goulooze te ontdoen, leden schipbreuk. Moskou liet 
dee personele situatie zoals zij was, omdat noch voor de een noch voor de an-
derr uitvoerbare alternatieven voor handen waren. 

PARTI JJ IN VERZET 

Opp 23 november 1940 verscheen de eerste illegale editie van De Waarheid, 
diee aanvankelijk wekelijks en in de laatste oorlogsfase vaker uitkwam. De 
Groott schreef de krant in het begin vrijwel geheel zelf vol. De oplage bedroeg 
zo'nn tienduizend exemplaren, een hoog aantal in die dagen. Het belang van 
dee krant lag de eerste tijd in de bemoediging van de leden en in het handha-
venn van de discipline en de samenhang. Dissidente beschouwingen liet De 
Groott niet toe. 

Eenn overweging kan zijn geweest dat zonder een straf gehandhaafd pers-
monopoliee de politieke koers, waarin de oorlog nog steeds als een imperia-
listischh conflict werd beschouwd, op groeiende, wellicht georganiseerde te-
genstandd zou stuiten. De weigering hier en daar om het juninummer van Po-
litieklitiek en Cultuur te verspreiden, de perikelen rond de brochure Vrede door 
RevolutieRevolutie en de grieven van Goulooze waren in dat opzicht even onheilspel-
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lendd als de dissidente opstelling van Alex de Leeuw.107 Zijn oproep tot sa-
menwerkingg met andere illegale organisaties vond gehoor bij partij groepen -
zoalss de Haagse CPN - waarvoor het uitblijven van landelijke richtlijnen 
geenn beletsel vormde om het illegale werk vrijmoedig en naar eigen inzicht 
tee beginnen. 

Toenn districtssecretaris Jaap Brandenburg na de capitulatie naar Amster-
damm vertrok, begonnen de Haagse bestuursleden met het opzetten van een il-
legaall  apparaat.108 Er werd contact gelegd met 'andersdenkenden', onder an-
deree met de Geuzengroep, leden van de Ordedienst en van de RSAP.109 Het 
Haagsee district, dat voor de oorlog zo'n 750 leden telde, bracht in september 
eenn eigen krant uit, De Vonk, gestencild in het Rijswijkse atelier van de schil-
der-tekenaarr Henri (Han) Pieck. Pas twee maanden later verscheen De Waar-
heid,heid, waarvan het bestaan overigens nog geruime tijd voor het district onop-
gemerktt bleef. 

Tott ongenoegen van het driemanschap leverden de Haagse communisten 
regelmatigg slag met de Weerafdeling (WA) van de NSB. Toen het Peter Ton-
huis,, het hoofdkwartier van het Haagse WA-vendel in de Van Ostadestraat in 
vlammenn opging, riep Cees Schalker, de vroegere algemeen secretaris van de 
partij:: "Sla ze op hun sodemieter. Hoe meer terreur, hoe meer schurft de 
mensenn krijgen aan de fascisten, dus zorg dat ze..." De toen vierentwintigja-
rigerige Nico Wijnen, oud-verslaggever van Het Volksdagblad en een van de lei-
derss van de *ö/*£-groep bewaarde er een levendige herinnering aan. "Formeel 
wezenn we gewapend verzet, zelfs het dragen van vuurwapens van de hand.""0 

"Maarr Sally Dormits trok zich er geen donder van aan.""1 Deze uiterst ge-
drevenn maar roekeloze verzetsman die in 1937 met een Zuid-Amerikaans 
vrijwilligerslegioenn in de Spaanse burgeroorlog vocht, vormde met oud-
Spanjestrijderss een sabotagegroep en leidde vanaf het najaar van 1940 de Ne-
derlandsee Volksmilitie (NVM) . Namen en adressen van de Spanjestrijders 
kreegg hij van Wijnen, toen Jan Schalker niet bereid bleek ze af te staan."2 

Ookk de in brede kring gerespecteerde zenuwarts Gerrit Kastein, die net als 
Dormitss het fascisme in Spanje bestreed, verzamelde een groep merendeels 
niet-communistenn om zich heen."3 Al voor de inval in de Sovjet-Unie gingen 
zee tot actie over. Alles nog op kleine schaal, maar als vingeroefening was het 
belangrijk.. Het waren uitingen van wat De Groot "schijnradikalisme" noem-
de,, een daadkracht waartegen hij een sterk wantrouwen koesterde, zolang het 
vriendschapsverdragg tussen Duitsland en de Sovjet-Unie intact bleef. In sep-
temberr 1940 zond het driemanschap de zevenendertigjarige timmerman Her-
mann Holstege, werkzaam op de Gustowerf te Schiedam, als instructeur naar 
Denn Haag."4 Geleidelijk kwam er een einde aan het ongecontroleerde, zelf-
standigee optreden. Sal Dormits, die sinds 1936 partijlid was,"5 werd al vroeg 
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inn de oorlog opgepakt. Het populaire blad De Vonk werd in 1941 vervangen 
doorr De Waarheid,, dat zich nauwgezet aan de partijpolitiek hield en door zijn 
landelijkee opzet minder aandacht besteedde aan plaatselijke actienieuws. 

Watt zich in Den Haag afspeelde was niet bijzonder hoewel het naar eigen 
inzichtt inrichten van het illegale werk nergens zo ver ging. Ook elders kwam 
menn zelfstandige, van de officiële koers afwijkende initiatieven tegen. In 
Groningenn werden met de hand geschreven papieren stroken met tegen de be-
zetterr gerichte leuzen geplakt."6 "Het was een beetje strijdig met de door de 
partijj  ingenomen houding van 'Hou je gedeisd', maar daar voelden we niets 
voor.. We plakten ze bij bouwobjecten, fabriekspoorten en ook bij de Rotter-
damsee bank." Geert van der Molen, in augustus 1940 partijlid geworden, kan 
zichh de reacties nog levendig voor de geest halen: "Behalve de portier, die 
moeitee had de stroken te verwijderen, vond iedereen het leuk."' '7 De jonge 
uitt een gereformeerd milieu afkomstige schippersdochter deed meer dingen 
diee eigenlijk niet konden. Met de jeugdgroep weigerde ze het juninummer 
vann Politiek en Cultuur te verspreiden. De oud-Spanjestrijder Nico Mourer 
wass het er volledig mee eens. Samen met betrouwbare NJF'ers organiseerde 
dezee tot de verbeelding sprekende communist in augustus 1940 een 'alarm-
wacht'' voor de zaterdagmiddagen in de joodse wijk van Groningen, de Fol-
kingestraatt en omgeving. De deelnemers moesten vooral bedacht zijn op an-
tisemitischee provocaties. Nico zat dan voor iedereen bereikbaar in een café in 
dee Herestraat. Bij het eerste teken van onraad alarmeerde hij telefonisch zijn 
vriendenn in de arbeiderswijken: "Er is brand in de ...straat" en dan kwamen 
dee knokploegen aangesneld."8 De Groningers hadden meer dan de commu-
nistenn elders een leerschool achter de rug. Sinds 1933 waren via de grens bij 
Terr Apel, Nieuwe Schans, Bourtange en andere dorpen veel Duitsers voor de 
nazi'ss gevlucht en in de provincie opgevangen. De illusies waren er wat min-
der,, het geloof in "de imperialistische oorlogskoers" was er wat zwakker. 

Dee gebeurtenissen in Den Haag en Groningen doen vermoeden dat de naar 
eigenn inzicht, los van de landelijke leiding genomen verzetsinitiatieven een 
bedreigingg vormden voor de politiek van het driemanschap. Zo bezien kwam 
dee keus voor een centralistische partijopbouw en een landelijke krant niet al-
leenn voort uit de macht der gewoonte. Zeker zo belangrijk was het streven om 
dee gehavende discipline te herstellen. Instructeurs van het driemanschap stel-
denn orde op zaken, omdat de verzetspioniers met hun eigen kranten en pam-
flettenn een te groot risico vormden."9 

Inn de illegaliteit bleef het centralistische leiderschapsmodel gehandhaafd 
enn werd het zelfs versterkt omdat de dialoog met de leden ophield. Een aan-
tall  ervaren partijbestuurders - De Leeuw, Koejemans, Beuzemaker, Wijn-
koopp en Cees Schalker - was door De Groot al voor de capitulatie op een zij-
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spoorr gezet. Daan Goulooze deed er bij het driemanschap120 en later bij Cle-
mentt zijn beklag over en vertrouwde de Comintern-verantwoordelijke toe 
zichzelff  ook "langzamerhand buiten het praktische werk geplaatst te voe-
len".1211 Maar alle schijn ten spijt, ook binnen het driemanschap ontbrak het 
aann samenwerking. Gerben Wagenaar tekende na de oorlog aan, dat "aan het 
onderlingee overleg tussen de drie wel het nodige schortte". De Groot maak-
tee er feitelijk de dienst uit.122 

Dee zuivering van het partijbestuur was kinderspel vergeleken met de se-
lectiee waaraan de leden onderworpen werden voor ze tot de illegale partij 
kondenn toetreden. Voor de bezetting telde de partij 9.000 leden waarvan 
3.8000 in Amsterdam, ten tijde van de Februaristaking nog maar zo'n 2.000 
enn in Amsterdam 1.200. Driekwart verloor het contact met de partij. En dat 
warenn niet alleen partijgenoten die ontmoedigd raakten of wijd en zijd be-
kendstondenn en in reserve werden geplaatst. Slechts een uitsnede van de 
meestt loyale en overtuigde leden werd in de partij opgenomen. Bewust of on-
bewustt werkten de houding in de conflicten'23 en de opstelling tegenover het 
legalismee en de brochure Vrede door Revolutie als selectiecriteria. De 'criti-
ci',, de 'angsthazen', de 'querulanten', al die dagelijkse lastposten, die bij een 
realistischee beoordeling het defensieve karakter van het illegale werk hadden 
kunnenn blootleggen, waren voor de leidende functionarissen storende elemen-
tenn die omwille van het doorvoeren van de 'objectief juiste lijn ' terzijde wer-
denn geschoven. Het leidde tot een in zichzelf gekeerde organisatie, waarvan de 
informatiehorizonn begrensd was. Bij de landelijke leiding die op onderduik-
adressenn in het oosten en het zuiden van het land ook fysiek van de belang-
rijksterijkste verzetshaarden afgesneden was, bracht het zo nu en dan een catastro-
falee blindheid teweeg. Dat kwam onder meer tot uiting na de Februaristaking. 
Onmiddellijkk na de beëindiging daarvan volgde een nieuwe oproep voor een 
stakingg op 6 maart 1941. Het driemanschap overschatte de mogelijkheden 
schromelijk.. Het meer praktisch ingestelde plaatselijke kader liet zich het 
hoofdd niet op hol brengen. De oproep werd vrijwel nergens verspreid. 

Maarr ook voor de staking had de landelijke leiding moeite theorie en wer-
kelijkheidd uit elkaar te houden. Het antisemitisme was voor De Groot vooral 
eenn Duits importartikel. Hij stond daar niet alleen in. Ook Alex de Leeuw, die 
dee anti-joodse terreur als "de ideologische dekmantel voor de Duitse verove-
rings-rings- en onderdrukkingspolitiek" beschouwde, dacht er zo over.124 Het anti-
semitismee was in de eerste acht maanden van de bezetting dan ook geen cen-
traall  aandachtspunt. En dat verbaast, want vanaf het najaar van 1940 vonden 
bijnaa dagelijks op straat vechtpartijen met NSB'ers plaats. Ondanks het mis-
baarr van het driemanschap, dat steun aan de vechtersbazen strijdig achtte met 
dee koers van de Comintern, gaf menig communist zich eraan over.125 Tot 
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februarii  1941 werd officieel niets tegen de anti-joodse terreur ondernomen. 
Dee Groot zag het antisemitische geweld slechts als een van de middelen 
waarmeee Mussert aan de macht hoopte te komen. 

Toenn het driemanschap begin februari de tijd rijp achtte om tegen de NSB 
eenn protest te laten horen, werd de nadruk gelegd op eisen tegen de gedwon-
genn tewerkstelling in Duitsland en voor loon- en steunverhoging. Slechts zij-
delingss werd aandacht besteed aan de anti-joodse maatregelen en provocaties. 
Menn verwachtte wellicht dat de bezetter de bevolking niet tegen zich in het 
harnass wilde jagen, dat deze onder druk van een protest niet alleen aan de so-
ciaal-economischee grieven gehoor zou geven, maar ook de anti-joodse maat-
regelenn zou intrekken. Seyss-Inquart wist wel raad met die illusie. Bij zijn eer-
stee publieke optreden na de staking op 12 maart 1941 in het Amsterdamse 
Concertgebouww bracht hij nog eens in herinnering: "Ik verklaar dat mijn 
woordd 'wij willen het Nederlandsche volk niet benauwen' nog steeds geldt, 
maarr de joden zijn voor ons geen Nederlanders. Zij zijn de vijanden met wie 
wijj  noch tot een wapenstilstand noch tot een vrede kunnen komen. De Füh-
rerr heeft verklaard dat de joden hun rol hebben uitgespeeld en derhalve heb-
benn ze hun rol uitgespeeld."I26 Zo veel fanatisme had De Groot niet voor mo-
gelijkk gehouden. 

Toenn begin februari in Deventer het besluit tot een daadwerkelijk protest 
viel,, vormde de strijd tegen het antisemitisme dus geen hoofdpunt. Ook al 
wass de Jodenhoek afgesloten en liep iedereen te hoop tegen WA en NSB, een 
strijdd tegen de pogroms alleen paste niet in de koers van de partij. Laat staan 
eenn strijd die door optreden van gewapende joodse knokploegen niet in de 
handd was te houden.'27 Communisten die te hulp snelden, kregen in een op-
gewondenn pamflet te horen dat "de CPN de strijd tegen het antisemitisme al-
leenn doelmatig acht in eensgezinde en massale strijd van alle arbeiders tegen 
hett kapitalisme voor de politieke vrijheid voor het hele werkende volk".,28 De 
boodschapp was duidelijk. Geen "geïsoleerde strijd" tegen de anti-joodse ter-
reurr en geen gewapend verzet. De fatsoenlijke, wet en orde respecterende 
manierr van optreden sloot gewelddadige confrontaties uit. Alles werd in het 
werkk gesteld om rellen te voorkomen.129 Het succes van de werkverschaf-
fingsbewegingg en de acties in de metaalindustrie tegen gedwongen tewerk-
stellingg in Duitsland leken het communistische legaliteitsbesef alleen maar 
versterktt te hebben. 

Maarr steeds scherper kwamen WA-terreur en pogroms in de schijnwerper 
tee staan, en steeds nadrukkelijker spiegelden ook communistische kaderleden 
diee realiteit in hun manifesten. In Groningen werd met geen woord meer ge-
reptt over loon en steun. In een manifest van 21 februari viel te lezen: "Wij 
mogenn niet dulden dat de joden die een deel van het Nederlandse volk zijn, 
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wordenn geterroriseerd." En dan volgde in hoofdletters: "De arbeiders moeten 
steedss ernstiger overwegen dat het beste antwoord op dergelijke daden is: het 
stakenn van de arbeid uit protest."'30 

Eenn antwoord dat in Amsterdam, waar de razzia's een hoogtepunt bereik-
ten,, op dinsdag 25 en woensdag 26 februari werkelijkheid werd en tot de 
grootstee staking tegen anti-joodse terreur tijdens de bezetting leidde. Door de 
gebeurtenissenn gedwongen braken de Amsterdamse communisten met de 
doorr het pact gedicteerde politiek van de 'imperialistische oorlogskoers' en 
zagenn zich frontaal tegenover de bezetter geplaatst. Een poging om de poli-
tiekee betekenis te verzwakken door alsnog economische eisen te stellen werd 
afgewezen.. Gerben Wagenaar, die bij het Energiebedrijf werkte en nauw bij 
dee staking was betrokken, herinnerde zich dat er lang over gesproken was.'3' 
Inn de door Lou Jansen geschreven stakingsoproep "Staakt, staakt, staakt!" 
prijktee alleen nog, ergens onderaan, als stille getuige, het tussenwerpsel: 
"Steltt ook overal uw eisen voor verhoging van loon en steun!'"3i 

Dee leiding had in februari geoordeeld dat het moment van massaal protest 
wass gekomen en dit voorbereid door Jansen naar Amsterdam te zenden. Hij 
verbleeff  al een week bij de familie De Smit op de Westlandgracht en kreeg 
viaa het plaatselijk kader een scherper beeld van de ontwikkelingen in de 
hoofdstad.. Klaarblijkelijk liet hij zich door de gebeurtenissen op sleeptouw 
nemen.. Zijn emotionele stakingsoproep kende maar één zorg: de strijd tegen 
dee bezetter om een einde te maken aan de tegen de joden gerichte terreur. 

Voorr De Groot lag de prioriteit elders. De dynamiek van de staking ver-
rastee hem. Afgesneden van de gebeurtenissen getroostte hij zich moeite om 
dee door het pact gedicteerde politieke koers vast te houden. In een tijdens de 
stakingg in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Hilversum verspreid pamflet 
konn hij het niet laten op het 'imperialistische oorlogsstandpunt' te wijzen en 
dee arbeidersklasse te waarschuwen zich niet in de oorlog tussen Engeland en 
Duitslandd te mengen. De Groot repte dus nog steeds over "twee imperialisti-
schee kampen", terwijl Lou Jansen zich al ronduit tegen de bezetter keerde. In 
Dee Groots pamflet sprong voorts in het oog de "25% loonsverhoging en 30% 
steunverhoging",, een eis even prominent gebracht als de raad om, nu de NSB 
vann de straat was, "haar uit al haar schuilhoeken te verdrijven".'33 De loon-
eisenn stonden ook in het ontwerp-pamflet dat De Groot op 18 februari in 
Eindhovenn aan Sem Lobo meegaf voor Lou Jansen. In "Staakt, staakt, staakt!" 
besteeddee deze er nauwelijks aandacht aan. 

Ookk De Groot leek door de ontwikkeling meegesleept. Maar zijn opwin-
dingg leidde niet, zoals bij Lou Jansen en de Amsterdamse communisten, tot 
eenn breuk met de pactpolitiek. Hij kwam eerder tot een verscherping ervan. 
Klemmenderr dan ooit stelde hij het tegenhouden van een Mussert-regering, 
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dee verbetering van de sociaal-economische positie en een verbod van de NSB 
enn de WA centraal. De Groot beschouwde het verzet tegen de jodenvervol-
gingg allerminst als vanzelfsprekend. Niet vergeten mag worden dat hij, on-
dergedokenn bij Hartog Velleman in Den Bosch, nauwelijks wist wat zich in 
Amsterdamm afspeelde. Pas begin februari vernam hij van Sem Lobo over de 
verhittee toestand en besloot hij tot een bespreking met Jansen en Dieters in 
Deventer.'344 Al zou De Groot de pactpolitiek hebben willen laten varen, dan 
niett op basis van gebrekkige informatie uit de tweede hand. In een strijd te-
genn de jodenvervolging riskeerde hij een confrontatie met de bezetter, het-
geenn in flagrante tegenspraak was met de Comintern-politiek die geen aan-
tastingg duldde van de Sovjet-Duitse betrekkingen. 

Opp dissident gedrag zat De Groot, die in een machtstrijd met Goulooze 
wass verwikkeld, niet te wachten. Bovendien vroeg een confrontatie met de 
Duitserss om een grote mate van zelfstandigheid en bewegelijkheid van de on-
derstee partijregionen, hetgeen risico's inhield voor de centralistische partij-
opbouw.. De Groot kon en wilde zich niet voorstellen dat de jodenvervolging 
inn Amsterdam het allesoverheersende thema was. Zijn poging om de stakers 
alsnogg tot het stellen van looneisen te bewegen had geen resultaat. De eisen 
werdenn genegeerd en ook zijn partijgenoten neigden ertoe alle retoriek van 
dee pactpolitiek als niet ter zake te laten vallen. 

Dee Februaristaking was gericht tegen de jodenvervolging en was een ui-
tingg van een tegen de bezetter gerichte volkswoede. Het begin februari in 
Deventerr genomen besluit om tot een gedisciplineerd massaprotest te komen 
opp basis van sociaal-economische eisen werd door de gebeurtenissen achter-
haald.. Dat De Groot, en aanvankelijk ook Jansen, zich terughoudend opstel-
de,, was niet verwonderlijk; onder druk van de Amsterdamse kaderleden, die 
dee sfeer in de stad goed aanvoelden, werd Jansen uiteindelijk gedwongen zich 
aann de maalstroom over te geven. Dat hiermee de verwarring niet opgeheven 
was,, bleek op de ochtend van de staking. Jansen was op die 25ste februari in 
allee vroegte naar Apeldoorn gereisd, waar hij nog diezelfde dag door Van den 
Boschh van de ontwikkelingen op de hoogte werd gebracht. Omdat Van den 
Boschh direct terug moest, besliste Jansen, menend dat de CPN de gebeurte-
nissenn in de hand had, dat het werk op donderdag moest worden hervat en 
kondigdee zonder verdere omhaal een landelijke staking af op 6 maart. 

Gouloozee meende na de oorlog dat het besluit om op donderdag weer aan 
hett werk te gaan, samenviel met het besluit van Wehrmachtsbefehlshaber 
Christiansenn om de staking in elkaar te schieten. "Dat de arbeiders ophielden 
tee staken, kwam niet door de directieven van Lou Jansen, maar door de ko-
gelss van de Duitsers, die door de Amsterdamse straten vlogen." '35 Dat de lei-
dingg haar invloed overschatte, werd bevestigd op 6 maart. Van een hervatting 
vann de staking was geen sprake. 
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Aann de vooravond van 6 maart had De Groot aan Moskou laten telegrafe-
ren:: "Ab 25-26 Febr. allgemeine Protest Streik gegen Juden Pogroms. Vor-
bereitett wird Fortsetzung und Erweiterung Kampf im ganze Lande. Kampf ist 
entwickeltt unter Führung Partei."136 Enkele weken later deed De Groot zijn 
bestt om de inzet van de staking een andere betekenis te geven, meer in over-
eenstemmingg met wat de Comintern graag zag. Niet tegen de antisemitische 
terreurr was de bevolking in opstand gekomen, maar voor "loon en steun", en 
niett tegen de Duitse bezetting had de Amsterdamse arbeidersklasse gestreden 
maarr tegen de imperialistische oorlog, ook tegen "het Engelse imperialisme 
enn de daarmede verbonden Oranje-bourgeoisie".137 Nog sterker bleek de be-
hoeftee om de Comintern te behagen uit de nabeschouwing van een Neder-
landsee correspondent, vermoedelijk Koejemans,'38 die rijkelijk laat, twee 
maandenn na de gebeurtenissen, in Die Welt mocht laten optekenen dat "de 
stakingg spontaan was uitgebroken'\'39 Blijkbaar was het De Groot duidelijk 
gemaaktt dat het de partij niet paste een leidende rol te hebben gespeeld in het 
verzett tegen nazi's, voor wie Stalin en Dimitrov een breekbare 'vriendschap' 
koesterden. . 

Dee weerzin van Moskou tegen de gebeurtenissen in Amsterdam heeft nog 
tientallenn jaren geduurd en bracht in de CPN voor lange tijd een zekere om-
zichtigheidd teweeg. Na het verschijnen van zijn roman Februari in 1962 rep-
tee Theun de Vries tegenover Johan Knuttel van "een merkwaardig zwijgen", 
datt het boek ten deel viel; dat hij "van 'officiële zijde' nog geen kik over het 
boekk - lof noch blaam - te horen had gekregen".'40 Er was hoop dat het epos 
ookk in Russische vertaling zou verschijnen. De Vries meende te weten waar-
omm dit niet gebeurde: "Men vond het in Moskou belachelijk dat bonafide Ne-
derlandsee arbeiders staakten ter wille van joodse medeburgers." En, verze-
kerdee De Vries, "hier zat veel meer achter. De Februaristaking was door de 
illegalee CPN op gang gebracht zonder dat daarvoor eerst toestemming was 
gevraagdd bij de Comintern."14' Het duurde daarna nog elf jaar voordat een 
Russischh auteur voor het eerst gewag maakte van het feit dat de staking van 
19411 tegen het antisemitisme was gericht.'42 

NAA DE FEBRUARISTAKING , DE BERLIJNSE FURIE 

Dee Februaristaking was mogelijk, omdat in de Nederlandse arbeidersklasse 
eenn sterk legaliteitsbesef leefde. De werkverschaffingsstakingen en de acties 
inn de metaalindustrie hadden de indruk doen postvatten dat 'de Duitsers niets 
terugg zouden doen; dat zelfs een staking tegen het antisemitisme toelaatbaar 
was'.. Men begreep de ernst van de situatie onvoldoende, dacht legaal en re-
ageerdee legaal. In de CPN ging het er nauwelijks realistischer aan toe. Teke-
nendd was dat zelfs in het Goulooze-apparaat de teugels van de conspirativi-
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teitt werden gevierd. Co Dankaart, werkzaam bij de afdeling Bruggen van 
Publiekee Werken, nam deel aan de staking en Daan Goulooze was in het cen-
trumm van de stad te vinden.143 Andere medewerkers had hij niettemin verbo-
denn zich daar op te houden. 

Hett partijkader werden zware verliezen toegebracht. De SD arresteerde 
1100 communisten onder wie ten minste een twintigtal functionarissen.144 Vier 
Amsterdamsee communisten werden in de eerste helft van maart gefusilleerd, 
tweeëntwintigg anderen als aanstichters voor een Duitse rechtbank gesleept -
err vielen doodvonnissen en zware gevangenisstraffen. Een gearresteerd lid 
vann de Amsterdamse leiding sloeg door en stelde de Duitse politie en het 
Referatt iv A I, de aparte afdeling ter bestrijding van het communisme, in 
staatt vele functionarissen te pakken. Het leverde de bezetter een goed inzicht 
opp in de grondpatronen van de organisatie.'45 'Doorslaan' hielp de Duitsers 
ookk bij het oprollen van vrijwel alle medewerkers van Noorderlicht, de krant 
diee vanaf oktober 1940 in Groningen, Friesland en Drenthe verscheen. De 
GroningersGroningers hadden een door Geert Sterringa geschreven pamflet verspreid, 
waarinn in navolging van Amsterdam tot staking werd opgeroepen. Ongeveer 
zestigg mensen raakten in gevangenschap, onder wie Geert van der Molen die 
hett pamflet had getypt. Ze verbleef tot december 1942 in het kamp Ravens-
brückk en kwam toen vrij.'46 In Utrecht, Maastricht, Hilversum en 's Herto-
genboschh werden eveneens communisten gearresteerd. 

Dee arrestaties boden De Groot de kans om de eigengereide Amsterdamse 
partijleidingg te ontbinden. De zondag na de 6de maart kwamen de Amster-
damsee leiding en Lou Jansen in Bussum bijeen. Zonder blikken of blozen he-
keldee Jansen het besluit om op 6 maart te staken. Hij schoofde schuld op een 
verbouwereerdee Brandenburg en hield zichzelf buiten schot. Op last van Jan-
senn doken de Amsterdammers, die ook nog eens in direct gevaar verkeerden, 
onder.. Maandenlang dobberde het district stuurloos rond. Lou Jansen ver-
klaardee in 1943 tegenover zijn ondervragers dat het verzetswerk na de staking 
tott stilstand kwam, een impasse die pas doorbroken werd met de Duitse inval 
inn de Sovjet-Unie.'47 Uiteindelijk volgde de loyale Jan Janzen Jaap Branden-
burgg op, die belast werd met de leiding in Rotterdam. Frits Reuter vertrok naar 
Haarlem'488 en Bertus Brandsen naar Brabant waar hij de gearresteerde Jaap 
Reekk verving. "In mei 1941 was ons eerste zoon geboren", Brandsen herin-
nertt zich nog levendig hoe hij en zijn vrouw, die met de baby het liefst thuis 
bleef,, de SD net voor waren. "Anderen zijn blijven zitten, die keken er tegenop 
omm de deur achter zich dicht te trekken en alleen met een luier voor het kind 
ervandoorr te gaan.'"49 Brandsen kreeg het adres mee van de vill a van Brug-
mann in Oisterwijk, waar het gezin De Groot juist zijn biezen had gepakt om 
naarr Zutphen te vertrekken. Brandsen zou er zo'n halfjaar blijven.'50 
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Directt na de Februaristaking ging De Groot naar een nieuw onderduik-
adress op zoek. Misschien was hij gealarmeerd door de arrestatie van Piet de 
Vroome,, net als Brandsen lid van de Amsterdamse metaalgroep. Op de twee-
dee stakingsdag was de Gestapo bij hem aan huis geweest. De Vroome dook 
onderr en enkele weken later reisde hij naar Vught, waar hij terecht kon bij de 
sigarenwinkelierr Spijkers. Daar, halverwege Vught en 's Hertogenbosch, in 
huisjee Tenhalve, was zijn vrouw hem al voorgegaan zonder te weten dat ze 
doorr de Gestapo geschaduwd was. De Duitsers stonden in burger in de win-
kell  De Vroome op te wachten. Spijkers poogde hem nog te waarschuwen: "Je 
weett toch dat ik geen sigaretten heb. Donder nou es op!" De Vroome begreep 
dee hint niet, liep om de toonbank heen en werd gepakt.'5' Vught, Den Bosch, 
Oisterwijk,, de Gestapo kwam wel erg dichtbij. 

Dee Groot vertrok naar Zutphen, waar hij onderdak vond bij het gezin van 
dee kantoorbediende Marten Henssen. Hij woonde op een pleintje, de Praeb-
sterkamp,, aan de rand van de stad. Een veilig adres, ook omdat De Groot bij 
onraadd via de tuin het aangrenzende hoekhuis van spoorwegman Gerrit van 
Aalderenn kon binnenlopen. Van Aalderen had opdracht een oogje in het zeil 
tee houden'52 en herkende in de buurman ondanks de vermomming van baard 
enn snor vrijwel onmiddellijk Paul de Groot.'53 De lange magere Henssen was 
eenn onbekende communist, net als zijn vrouw een dertiger, en via Gerrit van 
denn Bosch met De Groot in contact gekomen.'54 Henssen bracht De Groots 
artikelenn voor de illegale Waarheid naar Amsterdam. De Groot had een per-
soonsbewijss op naam van Zeeman, vertegenwoordiger voor het boekhoud-
systeemm Definitive55 Het was een beroep waarmee hij niet opviel als hij op 
reiss was. 

Gerritt van Aalderen, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van locomo-
tiefpersoneell  van het NVV en secretaris van de afdeling van de Nieuw-Mal-
thusiaanschee bond, kwam oorspronkelijk uit Zwolle. Eind 1933 werd hij par-
tijlid .. In 1936 plaatsten de spoorwegen hem over naar Zutphen en kwam hij 
inn verbinding met andere spoormannen die geheim lid van de CPN waren. Zo 
leerdee hij Yp de Jong kennen, bij wie De Groot in mei 1940 enkele dagen on-
derdook.. De familie De Jong was naar Eefde verhuisd en stelde haar woning 
terr beschikking als vergaderplaats voor het driemanschap. Toen Van Aalderen 
hemm in Eefde onverwacht tegen het lij f liep, deed De Jong het voorkomen dat 
hijj  naar Zutphen overgeplaatst was wegens de gezondheidstoestand van zijn 
vrouww en verklaarde hij niets voor de partij te willen doen. Van Aalderen 
dachtt er het zijne van, doch deed er het zwijgen toe.156 

Opp 22 juni 1941 werd De Groot in Zutphen verrast door het bericht dat 
Duitslandd in alle vroegte de Sovjet-Unie was binnengevallen. Met zijn blik-
semactiee hoopte Hitler voor de winter in Moskou te zijn. Hoewel het weste-
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lij kk front alle aandacht verdiende, boezemde Stalin, die aan de vooravond van 
dee oorlog een belangrijk deel van zijn officieren over de kling joeg, Berlijn 
zoo weinig ontzag in dat het meende met een kort offensief te kunnen volstaan. 
Dee Duitse aanval veranderde de politiek die Stalin de Comintern oplegde ra-
dicaal.. Dezelfde dag nog berichtte Dimitrov aan alle communistische partij-
enn dat het "om een vrijheidsoorlog tegen het Duitse nationaal-socialisme 
ging,, om de bevrijding van het fascistische juk en niet om de socialistische 
revolutie".'57 7 

Vanaff  het eerste uur was de Duitse opmars een triomftocht en al snel werd 
dee toestand in de Soyjet-Unie kritiek. Om de druk te verlichten beval Molo-
tovv de communistische partijen het Sovjet-volk te hulp te schieten door over 
tee gaan op de gewapende strijd.'58 Op i juli zond Dimitrov een telegram aan 
Clementt met het verzoek de volgende directieven aan de CPN over te bren-
gen:: "organisieren sie Streiks in den Betrieben die für die Deutschen arbei-
ten.. Desorganisieren sie mit allen möglichen Mitteln die Produktion von Rü-
stungen.. Bildet kleine Gruppen zur Vernichtung von Kriegsbetrieben, von 
Naphtalagern,, Brücken, Eisenbahnen, Wege, telegraphische und telephoni-
schee Verbindungen.'"59 

Inn een extra editie van De Waarheid schreef De Groot optimistisch dat de 
Duitsee inval een "noodsprong was die het de nek zal breken. Thans gaat een 
nieuwee fase in den wereldoorlog beginnen, de eindfase! De oorlog die op 22 
junii  begonnen is, is EEN VRIJHEIDSOORLOG OM DE WERELD VAN 
HETT MONSTERACHTIGE FASCISME TE BEVRIJDEN!!'"60 Verdwenen 
warenn begrippen als 'imperialistische oorlog', 'proletarische revolutie', 
'oranje-bourgeoisie'' en 'slippendragende sociaal-democratie'. De nieuwe 
koerss vroeg om een andere terminologie en De Groot wist die moeiteloos te 
vinden:: "VEREENIGT U, NEDERLANDERS ZONDER ONDERSCHEID 
VANN GELOOF OF POLITIEKE RICHTING VOOR DEN BESLISSENDEN 
SLAG!!  De bevrijding van ons Nederland!" Dat De Groot een optimistische, 
bijnaa zorgeloze toon aansloeg was opmerkelijk, omdat de Duitsers genade-
looss toesloegen. In heel Europa openden ze in juni en juli 1941 een felle jacht 
opp de communisten. Na de Februaristaking waren al zo'n tweehonderd com-
munistenn gearresteerd,'6' maar dat aantal verveelvoudigde na de inval in de 
Sovjet-Unie.. In de nacht van 21 op 22 juni kwam de SD op grote schaal in 
actie.. Ruim vijfhonderd communisten werden gearresteerd.162 Onder de lijs-
tenn die de Duitsers bij de arrestaties afwerkten, bevonden zich overzichten 
diee vóór de bezetting waren aangelegd ten behoeve van de Nederlandse ge-
neralee staf en die de Duitsers ongeschonden in handen waren gevallen. Maar 
ookk eigen speurwerk had namen en adressen opgeleverd. Aan de vooravond 
vann de Februaristaking had de SD uit Berlijn de namen van achthonderd com-
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munistischee functionarissen ontvangen.'63 Volgens Robert Lehnhoff, een be-
ruchtee SD-officier uit Groningen, beschikte de Abwehr al omstreeks 1936, 
toenn hij in Düsseldorf nog in opleiding was, over een dozijn lijsten met na-
men.. ,64 

Dee bezetter rekende na de inval op een opleving van het communistische 
verzet,, alleen al omdat sinds 1917 de 'verdediging van het vaderland van het 
socialisme'' en de 'Oktoberrevolutie' het hart raakte van het communistisch 
engagement.. Met de arrestaties poogde de SD een sfeer van angst te creëren 
omm een hernieuwd elan te ontmoedigen. Tussen juni 1941 en juni 1942 wer-
denn ongeveer 1500 communisten opgepakt.'65 Het merendeel kwam in 
Schoorll  terecht. Een Duits Stimmungsbericht sprak van een "zeer opgewon-
denn sfeer, vooral de eerste week, door de hoopvolle verwachtingen over de 
oorlog".. Een kampweg was omgedoopt in de 'Stalinstraat', een ander in de 
'Louiss de Visserstraat'. Wehrmachtberichten werden als leugen afgedaan.166 

Toenn Sovjet-succes uitbleef, sloeg de stemming om. "De communisten namen 
gedeeltelijkk een vijandige houding aan ten aanzien van hun leiders," rappor-
teerdenn V-Manner. Vechtpartijen braken uit en diefstal nam toe. Sigaretten en 
voedsell  werden niet meer broederlijk verdeeld. De Visser poogde het tij te ke-
renn en riep op tot discipline. Tegen de kameraden zou hij, volgens dezelfde 
Duitsee bron, "zijn spijt hebben betoond dat hij vóór 1940 alleen deed wat le-
gaall  was toegestaan en dat hij zich na mei 1940 loyaal tegenover de bezetter 
hadd opgesteld".'67 

Beginn september 1941 ontving Rauter telefonisch toestemming van de 
Reichsfïïhrerr ss, Heydrich, om drie- tot vierduizend communisten en joden 
naarr Mauthausen te deporteren.'68 Vanuit Schoorl begonnen de gevangenen 
aann een tocht die via Amersfoort naar de Duitse concentratiekampen voerde. 
Niett meer dan eenderde keerde terug.'69 Zonder vorm van proces werden ze 
"rücksichtsloss ausgemerzt". Daarvan uitgezonderd werden de 22 opgepakte 
Februaristakers.. In september werden ze voor het gerecht gebracht, "damit 
demnachstt in aller Öffentlichkeit und unter propagandist! scher Auswertung 
einn Kommunisten-Prozess durchgefuhrt wird, die über die Grenzen der Nie-
deriandee hinaus das verderbliche Spiel der 111. Internationale in aller Deut-
lichkeitzeigt".'70 0 

Jodenn en communisten deelden hun lot binnen, maar ook buiten de ver-
nietigingskampen.. Zoals Annie Averink en de familie Freibrun. "Kort voor 
meii  1940 begon het 'echte partij werk'," viel op een bewaard gebleven ver-
geeldd kladblok te lezen.Tijdens de Februaristaking had Averink voor dag en 
dauww bij de remise Kromme Mijdrechtstraat pamfletten uitgedeeld en trams 
verhinderdd uit te rijden. In de naburige kapperszaak van de familie Zwart 
werdd de actie gecoördineerd.17' De volgende dag zag ze hoe Joop Eyl bij het 

188 8 



DEE MOEILIJK E JAREN VAN DE OORLOG 194O-I945 

verspreidenn in de Van Woustraat gegrepen werd: "Het was bijna niet te ver-
dragenn om te doen of ik hem niet kende." Ze nam de leiding op zich van de 
sectiee Amsterdam-Zuid en dook onder bij de vrouw van prof. G.C. Heringa, 
diee na de verbanning van haar man, het huis in de Euterpestraat als pension 
uitbaatte.. In ruil voor het verblijf verzorgde de communiste, die tot de staking 
alss naaister op lampenkappen- en uniformateliers werkte, het eten voor de 
vijfentwintigg gasten. Op een dag in 1942 viel de Gestapo binnen. Ze waren 
opp zoek naar mevrouw Bakker, de alledaagse naam waarachter Averink zich 
schuilhield.. Ze werd gezocht in verband met het onderbrengen van joden, van 
Emii  en Miri Freibrun, kinderen nog, de een vier, de ander acht, dochtertjes 
vann een joods-Poolse kleermaker uit de Binnen Oranjestraat. Toen Annie 
hoordee dat de Poolse joden zich bij het Centraal Station moesten melden, had 
zee geen moment geaarzeld, Chris Smit gebeld en afgesproken dat hij de ou-
derss zou onderbrengen. Zelf ontfermde ze zich over de kinderen die ze, ze-
venentwintigjaarr oud, indien nodig als de hare voorstelde. "Je had geen keus. 
Melden?? Nou dat kon je toch niet toelaten." Het bleef niet bij de kinderen. 
Toenn Chris Smit in september 1942 werd gearresteerd, kwam ook de onder-
duikk van de andere familieleden op Annie neer. De familie is ongeschonden 
doorr de oorlog gekomen.172 

Datt honderden communisten na de inval in de Sovjet-Unie gepakt werden, 
betekendee niet dat de SD ook fanatiek voorrang gaf aan het uitschakelen van 
dee partijleiding: de nadruk lag op het inlichtingenwerk, lichtte SD-officier dr. 
W.. Harster na de oorlog toe. Het doel was om door middel van infiltranten 
voortdurendd geïnformeerd te worden over de toestand in de CPN-leiding. 
"Derr so überwachte kommunistische Apparat sollte jeweils nur dann durch 
Festnahmenn zerschlagen werden, wenn dies nicht mehr zu umgehen war, z.B. 
Gefahrdungg des V-Mannes." Nader gevraagd naar de reden voor de terug-
houdendheidd verklaarde Harster dat lichtzinnige arrestaties in het partijappa-
raatt altijd het inlichtingennetwerk kapotmaakte: "Eine neue Führung ware 
aufgestelltt worden und es hatte Monate gedauert bis Nachrichtenverbindun-
genn zu dieser hergestellt worden ware. Dieser Grundsatz der nachrichti-
genmassigenn Überlagerung der CPN Arbeit galt im Landes- wie im Orts-
maszstab.'"733 De in Groningen opererende SD'er Lehnhoff bevestigde de 
voorzichtigee tactiek: "Vanzelfsprekend wisten wij zeer veel van hun zaken 
af.. Het ging ons niet om de onbelangrijke personen doch om de grote lijn. 
Wanneerr we telkens zouden ingrijpen, kregen wij nooit een goed spoor."174 

Dee SD leek met de tactiek resultaat te boeken. Meerdere spionnen wisten in 
hett apparaat door te dringen. In oktober 1940 bereikte de SD een rapport over 
dee opbouw en de leiding van de CPN, waarvan de details doen vermoeden dat 
dee inlichtingenman over een goed inzicht beschikte in de persoonlijke ver-
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houdingenn binnen de partijtop. Zijn onberispelijke beheersing van de Duitse 
taall  en kennis van de illegale Duitse KP en emigrantenorganisatie maken het 
aannemelijkk dat hij rond 1936-1937 geworven was in het milieu van de Duit-
see vluchtelingen.'75 V-Mann 'Bonn', de naam waarmee hij zijn rapporten on-
dertekende,, was gehuisvest bij een bekende Amsterdamse communistische 
familie,, die door partijgenoten meermalen voor haar gast gewaarschuwd 
werd.. De informant raakte bekend met de tegen hem gerezen verdenking, gaf 
dee naam van de waarschuwster door, schafte zich een pistool aan, verhuisde 
enn zette zijn werk voort.'76 Hij kwam ook ter sprake in het verhoor van Jo-
hannaa van Zweden, vriendin en koerier van Joop Schaap, de chef van de Ne-
derlandsee tak van de Wollweber-organisatie. Ze werd op 9 oktober 1940 ge-
arresteerdd en ondanks haar grondige kennis van het Wollweber-apparaat na 
eenn verhoor door Peter Kraus, Gestapochef te Hamburg en speciaal belast 
mett het onderzoek naar de sabotageorganisatie, weer vrijgelaten.177 Was zij 
nett als Adriaan Fey bereid tot samenwerking met de Duitse politie? Zweeg zij 
daaromm tegen partijgenoten over de rol van V-Mann Bonn? Hoe het ook zij, 
rondd de jaarwisseling van 1941 werd hard gewerkt aan het in kaart brengen 
vann de sabotageorganisatie, waarbij het onderzoek zich vanzelfsprekend uit-
strektee naar de CPN en haar leiding. Kraus kreeg daarbij hulp van Adriaan 
Feyy en Cor Marico, een gewezen lid van de CPN te Rotterdam. 

Naa een kritisch rapport van Kraus aan Berlijn178 berichtte de Befehlshaber 
derr Sicherheitspolizei (Bds) Den Haag begin juni 1941 dat het onderzoek 
naarr de leidende functionarissen van de CPN "eingehend und restlos" plaats-
vond;; wel moest Den Haag toegeven dat men met het opsporen van de in-
vloedrijkstee CPN-functionaris, "de jood Paul de Groot", die zich illegaal in 
Amsterdamm zou ophouden, nog weinig was opgeschoten.179 Om niet helemaal 
mett lege handen te staan, werd opgemerkt dat bij arrestaties in Den Haag een 
persoonn was aangehouden die een verbinding bleek te onderhouden met een 
koerierr van de CPN. "Dieser Kurier hat die festgenommene Person mit Arti-
kelnn fur diese Hetzschriften beliefert, so dass durch die noch durchzufuhren 
Vernehmungenn zu erwarten ist dass die Leitung der CPN festgestellt und die 
Köpfee dieser Organisation festgenommen werden können." l8° 

Mett zijn rapport aan Berlijn had Kraus twijfel uitgesproken over het ver-
mogenn van Den Haag om het communisme efficiënt te bestrijden. De Febru-
aristakingg had de SD eerder volledig verrast'8' en al was SD-chef Ditges ver-
vangenn door Will y Lages en verplichtte Berlijn Den Haag over alle commu-
nistischee activiteit schriftelijk te rapporteren'82, het vertrouwen was blijkbaar 
niett bij iedereen hersteld. Den Haag kon een opsteker goed gebruiken. De SD 
hadd inderdaad een 'heet spoor' te pakken, want de persoon die in Den Haag 
wass gearresteerd, onderhield contact met een zekere Herman, die de organi-
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satorr was van de illegale Haagse CPN. De Duitsers kwamen erachter dat het 
omm Herman Holstege ging en wat belangrijker was dat hij een directe ver-
bindingg onderhield met de landelijke leiding. Op i augustus 1941 wist de SD 
Holstegee te arresteren. Toen rees bij Otto Lange, Hauptscharführer der SD en 
belastt met het onderzoek, de hoop de partijtop te kunnen vinden. In de Sche-
veningsee cellenbarak werd Holstege op een avond in het begin van septem-
berr echter zo beestachtig mishandeld dat hij de volgende dag overleed. Een 
gevangenee die in de nabijheid van de verhoorkamer was opgesloten, ver-
klaardee na de oorlog dat het geschreeuw "zo angstaanjagend was dat onder 
onss een ware opschudding ontstond en wij onze machteloosheid en elkaar 
verwensten".. De getuige was de communistische landarbeider Jan Haken uit 
Finsterwolde,, die in 1947 tot kamerlid werd gekozen.'83 Ofschoon van de il-
legalee CPN in Den Haag zo'n 80 personen werden gearresteerd,'84 was de 
draadd waarlangs Otto Lange omhoog hadd hopen te klimmen door de dood van 
Holstegee gebroken. 

"HETT LAATSTE OORLOGSJAAR" 

Paull  de Groot moet zich door de gebeurtenissen in Den Haag zorgen hebben 
gemaaktt over zijn veiligheid. Naarstig werd een nieuw schuiladres gezocht. 
Martenn Henssen huurde een gemeubileerd landhuisje, villa Woudrust in 
Gorssel,, waar de met bril en snor getooide De Groot, het haar stevig opzij-
gekamd,, met vrouw en dochter introk. Voor de oorlog diende het huis voor 
'Indischgasten'' die voor lange tijd met verlof kwamen. Pinie en Marten Hens-
senn verhuisden mee, maar de woning in Zutphen werd niet opgezegd. Woud-
rustt werd gehuurd van een Deventer industrieel, Beeraie, die eindjaren der-
tigg deel uitmaakte van een kring progressieve intellectuelen en onderwijzers 
rondd de vvsu en het emigrantenwerk.185 Het adres in Zutphen was aan te veel 
mensenn bekend geworden en Henssen en De Groot spraken af dat over de ver-
blijfplaatss in Gorssel niemand ingelicht mocht worden. Waterdicht bleek de 
afspraakk niet. Toen Gerrit van den Bosch hem op het adres opzocht, was De 
Groott even verwonderd als verontwaardigd over zoveel gebrek aan disci-
pline.'86 6 

Hett bosrijke Gorssel, halverwege Deventer en Zutphen en op een steen-
worpp afstand van de IJssel was een toevluchtsoord waarvandaan De Groot 
gemakkelijkk op reis kon gaan. Er liep een treinverbinding naar station Joppe, 
aann de rand van het dorp. Ook Jansen en Dieters verbleven in de omgeving, 
dee een in Exel, de ander in Deventer. Eefde, waar het driemanschap door-
gaanss ten huize van de familie De Jong bijeenkwam, was desnoods te voet 
bereikbaar. . 

Naa het uitbreken van de oorlog tussen Duitsland en de Sovjet-Unie kon De 
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Groott ongebreideld oproepen tot een niets en niemand ontziende strijd tegen 
dee bezetter. In de analyse van de mogelijkheden leek hij elk gevoel voor maat 
verlorenn te hebben: de verzetsbeweging zag hij meer en meer groeien tot "de 
openlijkee oorlog voor de bevrijding van ons land" (augustus 1941);187 de 
massa'ss gingen over "tot een gewapende strijd op leven en dood" (oktober 
1941).,888 En het offensief stond voor de deur "ook in Bezet Nederland!!" (ja-
nuarii  1942V89 De Groot leefde in de gedachte dat 1942 het laatste oorlogs-
jaarr zou worden'90 en deed het voorkomen alsof er serieus over een nationaal 
frontt met andere politieke stromingen, "katholieken" en "Vri j Nederland" 
gesprokenn werd.'9' Het enige en ongecompliceerde doel was: "Het verjagen 
vann de Duitse inbrekers van ons grondgebied, het uitroeien van de fascisti-
schee landverraders" en "het herstel van het rijk der Nederlanden in zijn vol-
lee omvang, met al zijn staatsinstellingen, zijn democratische grondwet, zijn 
gewetensvrijheidd en al de rechten en vrijheden van zijn burgers".'92 Niet eer-
derr ging De Groot zo ver in het plooien van zijn ideeën naar de voorstellings-
wereldd van zijn vermeende bondgenoten. Om communisme was het niet meer 
tee doen: "alleen bekrompen sectarièrs kunnen bedenkingen hebben bij een 
herstell  van het verleden"; "Wat wij nodig hebben is de nationale eenheid"; 
"Enn wat de Koningin betreft, welnu, wij zien haar liever vandaag terug, dan 
morgen!" " 

Inn de lente raakte De Groot gebiologeerd door de gedachte aan de nade-
rendee eindstrijd. In De Waarheid schreef hij onder de kop 'Stalin geeft het 
signaal':: "Het gaat in de komende weken: er op, of er onder." Waarschuwend 
voorr het gevaar van onderschatting spoorde hij de verzetslieden aan zich ook 
geestelijkk voor te bereiden. "In Nederland treft men, zelfs bij illegale wer-
kers,, nog vaak een mentaliteit aan die eerder in het Leger des Heils, dan in 
hett Rode leger zou passen. Zo kunnen wij niet overwinnen. Wij moeten de 
vijandd haten en vernietigen. Geen valse sentimentaliteit, geen zogenaamde 
ethischee overwegingen (overblijfsel van geweldloze theorieën, die voorname-
lij kk op lafheid berusten) geen dogmatisch geredeneer, mogen onze strijd-
krachtt en beslistheid remmen." 

Nogg ongeduldiger klonken de politieke ledenbrief van 6 juni en een te-
zelfdertijdd verspreid pamflet 'Nederland maakt u paraat!'. De verwachting 
vann het tweede front was volop aanwezig, een Engelse landing leek nabij. Het 
pamflett instrueerde: "Arbeiders! Verlaat de bedrijven die voor de weermacht 
werken.. Zij zullen binnenkort in puinhopen veranderd worden."'93 Zijn par-
tijgenotenn droeg hij op de te verwachten opstand tot een met doodsverachting 
tee voeren "partizanenstrijd te maken" en daarbij de vijand elke denkbare 
schadee toe te brengen.'94 De oproep tot een 'correcte houding', twee jaar eer-
der,, had plaatsgemaakt voor een aansporing tot gewelddadige vernietiging. 
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Terwijll  De Groot zijn pen tot wapen in de strijd maakte, telegrafeerde 
Gouloozee berichten naar Moskou over troepenbewegingen, munitieopslag-
plaatsenn en andere militaire installaties. Het ging eigenlijk om werk van het 
inlichtingenapparaatt van Winterink dat echter door arrestaties was uiteenge-
vallen.. Eind juni berichtte Goulooze Dimitrov namens het driemanschap dat 
dee partij "bijzondere richtlijnen had uitgegeven voor het geval van een lan-
ding".'955 Onderwijl intensiveerde de Militair e Commissie (MC) die na de 
Duitsee inval in de Soyjet-Unie het gewapende verzet en de militaire sabotage 
terr hand had genomen, haar activiteiten. Op 30 juli 1942 ontving Dimitrov 
hett bericht dat na twee maanden van activiteit vijf vliegtuigen, elektrische in-
stallaties,, torpedeowerkplaatsen, drie munitievrachtwagens, veertig goede-
renwagonss en omvangrijke voorraden van de Wehrmacht in vlammen waren 
opgegaan.'966 Vele berichten zouden volgen. 

Ookk elders, in België en Frankrijk, werd de gewapende strijd opgevoerd. 
Desondankss berustte de optimistische toon, die tot in juni voortduurde en 
waarr directieven uit Moskou aan ten grondslag lagen,'97 op een even mislei-
dendee als gevaarlijke dagdromen). Het jaar 1942 werd niet het keerpunt, niet 
datt van het tweede, westelijk front, laat staan dat van een zege op Hitler. In-
tegendeel,, in de zomer drongen de Duitse divisies diep op Sovjet-grondge-
biedd door, bereikten de Kaukasus en de Wolga, alvorens zich voor Stalingrad 
inn de loopgraven te verschansen. 

Dee Duitse politie nam het nieuwe communistische elan niettemin meer dan 
ernstig.. Begin september werden wederom ruim honderd functionarissen als 
gijzelaarss gearresteerd en naar Amersfoort overgebracht.'98 Maar dat viel in 
hett niet bij de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie, die onder leiding van 
Sallyy Dormits druk doende was de bezetter gewapenderhand te bestrijden.'99 

Dee NVM was geen strikt communistische organisatie. Dormits begon al in het 
najaarr van 1940, toen men in partijkring het gewapend verzet nog als avon-
turismee verwierp. Omstreeks de herfst van 1941 ontstond er samenwerking 
mett "Het militaire Contact". Deze partijgroep stond onder leiding van de 
oud-militairr van het KNI L en interbrigadist Max Meijer, van Janrik van Gil-
se,, een rijzige figuur, die onder het pseudoniem Jan Zuidema eveneens in 
Spanjee vocht, en van de energieke Gerben Wagenaar, die in de illegaliteit als 
"Freek""  of "Witte Klaas" bekendstond. 

Dormitss en de dertigjarige Wagenaar konden het goed met elkaar vinden. 
Opp 17 oktober werd Dormits bij toeval in Rotterdam gearresteerd. Hij werd 
naarr het bureau geleid, trok bij de fouillering zijn pistool en schoot zichzelf 
doorr het hoofd.200 Een koopbon informeerde de politie over zijn adres. Bij 
huiszoekingg trof men op de zolderetage naast wapens en explosieven een 
overzichtt aan van de organisatie en lijsten met primitief gecodeerde namen 
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enn adressen. De Rotterdamse politie-inspecteur Van der Wilt, die voor de oor-
logg door anarchisten van zijn paard was geschoten, overhandigde de buit, 
tweee volle koffers met papieren, onmiddellijk aan de Duitsers. Die nacht was 
hett bij de Rotterdamse SD een komen en gaan van Grime Polizei die met 
arrestatiebevelenn eropuit trok om mensen op te pakken. Zo'n tweehonderd 
werdenn er aangehouden. Het aantal slachtoffers zou nog groeien. Via de aan-
tekeningenn van Dormits leidde het spoor ook naar Hol 1 an dia-Kattenburg, het 
confectiebedrijff  in Amsterdam-Noord. Een aantal verdachte personen werd in 
novemberr gearresteerd en kreeg in januari 1943 de doodstraf. Tegelijk stelden 
dee bezetters de 367 joodse arbeiders van het bedrijf met hun familieleden op 
transportt naar Westerbork.201 Uiteindelijk betekende de arrestatie van Dormits 
ookk de ondergang van zo goed als de hele illegale CPN in Rotterdam. 

Dormitss liep ondanks zijn joodse uiterlijk rustig met schrijfmachines over 
straat.. Het voor handen hebben van namen en adressen was een weergaloze 
stommiteit.. Zo roekeloos waren er wel meer. Maar dit soort amateurisme of 
naïviteitt was niet doorslaggevend voor het succes van de SD. Dat lag in de 
doorr de leiding gepropageerde offensieve tactiek met de nadruk op massaal 
verzett en in de hiërarchische organisatiestructuur met haar complexe verbin-
dingen.. De onwil hier verandering in te brengen maakte dat zelfs de meest 
nauwgezettee beveiliging niet meer kon behelzen dan het verkleinen van de 
risico'srisico's en het vertragen van de bijna onvermijdelijke liquidatie. 

Hett bizarre toeval dat de bezetter zo nu en dan toelachte, kon ingrijpende 
gevolgenn hebben omdat de CPN zich tot in 1943 aan het bekende organisa-
tieschemaa hield. De SD kende de meeste functies en verbindingen en hoefde 
uitt verdachten nog slechts namen en verblijfplaatsen te persen. Alleen de 
sterkstenn weerstonden de fysieke en psychische martelingen, velen werd het 
-- hun moed ten spijt - te machtig. 

Vann de risico's van hiërarchie en centralisme getuigde met een tamelijk 
verrassendd voorbeeld een zekere 'Piet' in een brief aan de landelijke leiding. 
'Piet',, achter wie naar alle waarschijnlijkheid Piet Groeneveld schuilging, 
vermoeddee naar aanleiding van arrestaties een lek in of in de nabijheid van 
dee leiding en had tevergeefs al weken om mondeling overleg gevraagd uit 
vreess dat een brief in handen kwam van "de persoon die ik juist niet ver-
trouwenn kon. [...] Toen ik rechtstreeks in kontact trachtte te komen, werd deze 
zogenaamdee schending van de regels van de conspirativiteit mij zo kwalijk 
genomenn dat er maatregelen tegen mij geïnspireerd zijn." Piet vreesde, nu hij 
dee moeizame weg van beneden naar boven moest bewandelen, voor zijn 
leven,, maar concludeerde in opoffering en berusting: "Wat doet het er toe als 
ikk door mijn weten in de toekomst hetzelfde lot aan misschien tientallen be-
sparenn kan."202 
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Dormitss was in de woorden van de SD een "vette vis", maar de vetsten 
moestenn nog gevangen worden. Terwijl de SD in de verhoren van de NVM-le-
denn naar de verblijfplaatsen van het driemanschap rechercheerde, was de 
dienstt zich niet bewust hoe nauw het net zich reeds om De Groot had geslo-
ten. . 

OVERVALL IN GORSSEL 
Tweee dagen voor Dormits door een hulpagent op straat ingerekend werd, 
overviel,, in de nacht van 14 op 15 oktober, de oud-beroepsmilitair, hoofd-
wachtmeesterr van de Staatspolitie en commandant van de Zutphense WA, 
Ceess Heil, het rustige, afgelegen Woudrust aan de Amelterweg, zo'n twee ki-
lometerr buiten de bebouwde kom. 

Heil,, een fanatieke NSB'er, eerder een vechter dan een bons, anticommu-
nistt en fel antisemiet, was niet speciaal op zoek naar De Groot. Hij was op 
jodenjachtt In die week was hij vaker op pad geweest. Tegen een politieamb-
tenaarr had hij geroepen: "Het is hier in Gorssel een grote bende, niets dan jo-
denn en zwarte handel." Naar die joden was Heil op zoek en op een avond 
kamdee hij de omgeving uit. Woudrust liet hij met rust, maar de volgende 
nachtt kwam hij terug, vergezeld van een met een NSB-speldje getooide en in 
landwachtersuniformm gestoken hulpagent uit Deventer. 

Mevrouww Henssen - haar man was op reis - werd omstreeks één uur ge-
wektt door aanhoudend bellen: "Doe open, politie, controle." Het gezin De 
Groott sliep goed verborgen op de vliering. Rosa moet van het gestommel 
wakkerr geworden zijn en riep iets naar beneden in de overtuiging dat het me-
vrouww Henssen was. Die was het inderdaad, maar in bedwang gehouden door 
Heil,, die met zijn kompaan binnen was gedrongen. Het geroep attendeerde 
henn op de vliering waar Paul, zijn vrouw en dochter werden aangetroffen. De 
Groot:: "Ik moest van de vliering komen en tegen de muur gaan staan. Me-
vrouww Henssen stond daar ook. Ik had een paar schoenen in de hand. Terwijl 
ikk daar stond, zag ik dat de knip die aan de binnenzijde van de deur bevestigd 
zat,, weggeschoven was. Aangezien ik bij arrestatie toch niets goeds te ver-
wachtenn had, waagde ik maar een kans en gooide de schoenen met een klap 
opp de grond en vluchtte door de achterdeur naar buiten het bos in." Sally, die 
juistt naar beneden kwam, zag hem in een flit s voorbijkomen: "Loopjongen, 
loop";; het waren de laatste woorden die hij van haar hoorde.203 

Vann mevrouw Henssen vernam de rechtbank na de oorlog: "De NSB-er 
schoott direct over de trapleuning en rende hem na het bos in. Ik hoorde nog 
verschillendee malen schieten, doch hij keerde onverrichterzake terug. Daar-
opp is ook Heil het bos in gelopen, maar wist hem evenmin te achterhalen."204 

Urenlangg dwaalde De Groot door het bos. Tegen de ochtend bereikte hij nog 
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steedss blootvoets en in pyjama de weg Apeldoorn-Deventer. Yp de Jong was 
opp dat moment op weg naar zijn werk. In de wanhopige en tot op het bot ver-
kleumdee persoon die hij op zijn motor voorbij raasde, herkende hij tot zijn 
stommee verbazing Paul de Groot. De Jong stopte, hees na een korte begroe-
tingg de voortvluchtige in een overall die hij als reserve altijd bij zich had en 
reedd met hem naar zijn werk. Pas in het stuurhuis van een locomotief kwam 
Dee Groot enigszins op verhaal.2°5 

Diee middag kwam Gerrit van Aalderen om drie uur 's middags uit dienst. 
Zijnn vrouw was nogal uit haar doen en vertelde dat een ouder iemand bij haar 
opp bezoek was geweest, die zich 'Tante' noemde en naar hem gevraagd had: 
"Ikk zou om vier uur naar het station moeten gaan om 'de buurman van de 
overkant'' te waarschuwen die dan van Amsterdam zou komen. Hij moest niet 
naarr huis gaan want er was 's nachts een overval geweest waarbij de vrouwen 
warenn meegenomen en de man was ontkomen." 2o6Van Aalderen begreep on-
middellijkk de ernst van de situatie en is langs de spoorbaan lopend het perron 
opp gegaan, waar hij Marten Henssen inderdaad met de trein van vier uur zag 
arriveren.. Hij vertelde hem wat er gaande was: dat de ingang van het station 
bewaaktt werd en dat hij met dezelfde trein door moest reizen. Even later werd 
dee hevig geschrokken Henssen aangeklampt door een vrouw waarin Van Aal-
derenn 'Tante' herkende, die het zekere voor het onzekere had genomen en ook 
naarr het station was gegaan om Henssen op te vangen. De volgende dag 
kwamm Yp de Jong bij Van Aalderen langs, wat hij anders nooit deed. Hij be-
vestigdee het verhaal van 'Tante' en vertelde dat De Groot in veiligheid was. 

Naa De Groots ontsnapping uit de vill a werden de vrouwen in de huiskamer 
bijj  elkaar gezet. De NSB'er ging versterking halen en na een tijdje kwam hij 
terugg met een auto. De vrouwen werden op de achterbank gezet. Toen het ge-
zelschapp goed en wel op weg was naar Schalkhaar, bleek de auto over te wei-
nigg brandstof te beschikken. Ergens op een zandweg kwam het vehikel tot 
stilstand.. De chauffeur, een garagehouder uit Gorssel, herinnerde zich: "Heil 
wass des duivels en riep aldoor "sabotage, sabotage." De chauffeur kreeg op-
drachtt benzine te halen. De wachtmeester bevond zich nu alleen met de vrou-
wenn en wat er toen gebeurde is niet helemaal duidelijk. Poogden de vrouwen 
eenn in slaap gesukkelde Heil te wurgen, zoals hijzelf na de oorlog verklaar-
de,, of stond Rosa onverhoeds op en raakte hij in paniek, zoals mevrouw 
Henssenn getuigde? Hoe het ook zij, Heil trok zijn pistool, loste een schot, dat 
opp een haar na miste en sloeg Rosa tot bloedens toe met de kolf van het pis-
tooll  tegen het hoofd. 

Vann het vervolg wist Pinie Henssen zich te herinneren: "Toen de chauffeur 
mett benzine terugkwam - het begon inmiddels te dagen en er waren al ar-
beiderss in het bos - begon Heil te schelden en te tieren dat alles zo lang duur-
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de.""  Hij dwong de aanwezige arbeiders onder dreiging van zijn pistool de 
autoo uit de modder te trekken. 

Dee drie vrouwen bleven negen dagen opgesloten in de beruchte politieka-
zernee te Schalkhaar, alvorens overgebracht te worden naar het gebouw van de 
SDD in Arnhem en vandaar naar het huis van bewaring. In Schalkhaar gaf Sal-
ly,, die een persoonsbewijs op de naam Zeeman bezat, vrijwel onmiddellijk 
haarr identiteit prijs. Ze werd mishandeld en ook Rosa was er slecht aan toe. 
Inn paniek riep ze steeds weer dat "haar vader doodgeschoten was en dat zij 
naarr de gaskamer ging". Sally was er bij haar arrestatie in geslaagd om een 
zakjee sieraden mee te nemen; bovendien had ze geld in de schouder van haar 
mantell  genaaid207 om indien nodig over geldmiddelen te beschikken. We we-
tenn niet of ze getracht heeft er gebruik van te maken, wel dat zij het zakje met 
sieradenn vermoedelijk al in Schalkhaar heeft moeten afgeven. 

Vierr dagen na de overbrenging naar het huis van bewaring werden de 
vrouww en dochter van een van de meest gezochte mannen van Nederland naar 
Westerborkk vervoerd. Nog één levensteken heeft De Groot van hen verno-
men:: twee briefjes, of beter papiersnippers, gedateerd 28 oktober 1942, uit 
hett kamp gesmokkeld, hoe is onbekend. "We zijn absoluut met zijn tweeën. 
Mij nn moeder en ik, wij zijn vol goede moed. Doe overal de groeten en aan 
iedereen.""  Ondertekend "Jullie Rosy" en daaronder in het handschrift van 
Sally:: "En tot spoedig weerzien met allen. Doen julli e vooral de groeten."208 

Dee Groot droeg de snippers als een talisman op de borst en las ze telkens 
weer.. Hij stuurde brieven om ze te bemoedigen. Of ze Sally en Rosa in Wes-
terborkk bereikt hebben, is niet bekend. 

Inn juli 1943, negen maanden later, schreef De Groot opnieuw een tweetal 
brieven.2099 Niet om te versturen, maar om zich "een beetje op te luchten". De 
Groott kon niet weten dat Sally en Rosa al op 3 november 1942 in Auschwitz 
vermoordd waren.210 Maar in de wanhopige woorden klonk de angst voor hun 
ondergang: : 

"Julii  1943, 
Mij nn Saltje, mijn enige lieveling. Dag en nacht leef ik in de hoop jou en onze 
zoetee meisje levend terug te zien. Alleen die hoop houdt me staande. Daar-
doorr hecht ik fanatiek aan het leven, het is mijn enige houvast om vol te hou-
den,, hoe moeilijk het ook hier is. 

Ikk wil julli e terug zien en zal alles uithouden om dat te bereiken. Saltje, zo 
helpp je me ook nu je niet meer bij me bent, zoals je me drieëntwintig jaren 
hebtt geholpen en gesteund als mijn enige lieveling en trouwe kameraad. 

Ikk kan me niet indenken dat ji j en ons dochtertje niet terug zouden komen, 
ikk kan niet geloven datje niet meer zou leven 
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Saltje,, 's nachts droom ik dikwijl s dat ik julli e kom afhalen en we samen 
inn de trein naar huis zitten, julli e mager, ji j grijs en Rootje misschien krom 
vann de ischias, maar toch levend en ademend 

Dann komt alles weer terecht en zullen we een nieuw leven beginnen. Ik zal 
alless doen wat ji j wil en zooals ji j het wil . 

Saltje,, elk uur van de dag zie ik je voor me, ik spreek met je en zoen je. 's 
Morgenss als ik wakker word spreek ik in mijn slaap tegen je en heb moeite 
omm te begrijpen dat je er niet bent. Ik heb, helaas, te laat beseft hoe krank-
zinnigg lief ik je heb en altijd heb lief gehad, mijn eerste en enige meisje. Ik 
hebb je niet genoeg gewaardeerd, altijd. Ik maak mezelf nu de bitterste ver-
wijtenn dat ik teveel in mijn werk ben opgegaan ofschoon ji j het niet anders 
wouu hebben. 

Ikk had je leven veel prettiger kunnen maken, ik heb je zo weinig gegeven. 
Nooitt zal ik me vergeven dat ik niet tot het uiterste alles heb gedaan om jou 
enn Rootje te redden. Ik heb zo roekeloos met julli e leven gespeeld, maar ik 
konn niet weten dat het zo zou aflopen. 

Maarr ji j hebt nog mij gered. Elke dag zie ik je nog voor me op die ver-
vloektee zolder (hadden we er maar nooit opgegaan) hoe je me in je roze py-
ama'tjee kalm de schoenen hebt aangegeven: 'Hier jongen' 

Altij dd was ji j het die alleen achter bleef. Ik zie je nog in onze oude eigen 
woning,, toen ik in het begin weg moest en ji j me met je kleine gezichtje ach-
terr het raam stond na te kijken. Altij d was ji j het slachtoffer en ik was nog zo 
onverschilligg voor je dikwijls. 

Mij nn lieveling zonder jou ben ik niets en kan ik niets. Nu besefik dat, als 
ikk ooit iets tot stand heb gebracht het alleen aan jou was te danken. Tot het 
laatstt toe wou je bij me blijven, alles delen. En nu moetje er voor boeten met 
onss kindje. 

Ikk hoop alleen maar dat julli e het doorstaan en dat wij elkaar levend terug 
zien.. Iets anders is niet mogelijk en aan iets anders wil ik niet denken. Ik 
steunn alleen nog op jou. Als ik in moeilijkheden zit dan denk ik altijd maar: 
Sally,, Rosy, Sally, Rosy en dan kom ik er doorheen. 

Ikk schrijf dit maar om mezelf een beetje op te luchten nu het me zo zwaar 
iss om het hart. Later zullen we dit samen lezen en bewaren als een herinne-
ring.ring. Ik ben altijd zo stug tegen je geweest en eerst nu ik je al negen maan-
denn heb moeten missen spreek ik zooals ik altijd tegen je had moeten spre-
ken. . 

Maarr als we elkaar terughebben dan zal ik alleen voor jou leven en voor 
hett kind. Daarom schrijf ik dit op, dat je me altijd hieraan kan herinneren. 
Leeff  nog lang, je blijf t altijd mijn schat, je Peter. 
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P.S.. Ik heb je nog zoo veel te zeggen, maar het draait alles in mijn hoofd om. 
Herinnerr je je nog toen we onze eerste dag nadat we getrouwd waren in het 
parkk gingen wandelen? Hoe gelukkig waren we toen en wat hebben we niet 
alless voor misère daarna samen doorgemaakt! Meest altijd door dezelfde 
"oorzaak",, maar we hebben er toch nooit spijt van gehad en ik weet zeker dat 
ji jj  er ook nu geen spijt van hebt, ondanks alles. Jij bleef altijd vast van ka-
rakter,, ofschoon ik wel eens er van af wilde. Maar door jou bleef ik altijd 
standvastig.. Wat zou ik ooit weer kunnen beginnen zonder jou? Ik wil er niet 
aann denken, maar het is niet mogelijk. 

Liefste,, weet je nog hoe ik met je mee ging op huisbezoek, ji j deed altijd 
hett moeilijkste werk. En hoe we later naar de rogge stonden te kijken die jij 
altijdd zo mooi vond en we toen al een zwaar voorgevoel hadden dat we elkaar 
zoudenn moeten missen. Ik herinner me alles van je, in die drie-en-twintig 
jaar,, alles doorleef ik hier in mijn stilte, altijd was ji j goed en liefje had al-
less voor mij over alsof ik een god was. 

Enn ik was zo ondankbaar en heb je zo weinig geacht. Van binnen wass ik niet 
anderss dan nu, ik was helemaal met je vergroeid, maar ik liet het niet merken. 

Alss ik maar ooit weer de kans krijg om alles in te halen wat ik je tekort heb 
gedaan!!  Lieveling, ik hoop maar, en ik weet zeker dat ji j alles zult doorma-
kenn en volhouden en ik weet hoe je in angst om mij zit. Maar wij zullen el-
kaarr terugzien, dat is zeker en daar ben jij ook zeker van. Dat stelt me gerust 
enn geeft me kracht om vol te houden. 

Nooitt opgeven, kon ik je het maar met één enkel woordje schrijven! Je Pe-
ter." " 

Wass hij niet te veel in zijn werk opgegaan, "ofschoon ji j niet anders wou heb-
ben"?? Er klinkt een zelfbeschuldiging in door en een voorzichtige rechtvaar-
diging.. In andere passages ging de balans verloren. Ze maakte plaats voor 
schuldd en zelfverwijt: hij had te weinig van zijn liefde getoond, was roeke-
looss met het leven omgesprongen en had niet het uiterste gedaan om haar en 
Rosaa te redden. Weinig liet hij van zichzelf staande: "Altij d was ji j goed en 
lief,, je had alles voor mij over alsof ik een God was" maar "Zonder jou ben 
ikk niets en kan ik niets". In zijn bekentenis draaide De Groot de rollen om: 
niett hij maar Sally was de held. Zelfverwijt en zelfbeklag leken hier dicht bij 
elkaarr te komen. 

Hijj  vroeg haar in magische bezweringen vergiffenis, maar ook een beves-
tiging:: "Wat hebben we niet alles voor misère samen doorgemaakt! Meest al-
tijdd door dezelfde "oorzaak", maar we hebben er toch nooit spijt van gehad 
enn ik weet zeker dat ji j er ook nu geen spijt van hebt, ondanks alles." 

Wass de met Sally gedeelde overtuiging een troost, voor Rosie kon deze 
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niett gelden. In de brief aan haar sprak zijn schuldgevoel in alle omvang. Hij 
herinnerdee aan "de Fietstochtjes (jij hebt mij nog leren fietsen)", "de ge-
sprekjes""  en "de dwaze kibbelarijtjes". "Jij voelde toen dat wij uit elkaar 
zoudenn geslagen worden. Toen heb ik je gezegd, mijn kindje, dat wij ons 
moestenn schikken ook als het slecht met ons afliep. Ik zei je dat een mens een 
doell  moest hebben in zijn leven en dat dat doel niet enkel het leven zelfwas. 
Jee moest door je leven een spoor achter laten als je verdwenen was, iets waar 
dee andere mensen het beter door zouden krijgen. Zo heb ik het in mijn jonge 
jarenn mij voorgesteld en zo heb ik ook geleefd, in één gedachte met onze lie-
vee Sally. Maar ik had jou er buiten moeten laten. Ik had je ver weg moeten 
sturen,, bijtijds, omdat jij nog niet vrijwilli g gekozen had en ik jouw jonge le-
venn niet aan het onze (Sally en mij) had mogen binden. Ja, en nu is het te laat. 
Hett was mijn egoïsme. Ik kon je eenvoudig niet missen, je was mijn levens-
lust.. [...] Ach, ik kan mijn haren wel uit mijn hoofd rukken als ik andere meis-
jess van jouw leeftijd zie vrolijk voorbij fietsen, lachen en stoeien. Hoee zal het 
nuu met je zijn? Negen eindeloze martelende maanden ben je al weg..." 

Dee Groot werd overweldigd door wroeging. Sally had nog voor haar ide-
aall  kunnen vechten, Rosa had er geen deel aan, haar overtuiging was nog on-
gevormd.. Meer dan Sally was Rosa slachtoffer van de nazi-terreur èn van zijn 
achteloosheid.. Zo zag hij dat tenminste. Vanwege "het doel", "het spoor", 
zoalss hij het uitdrukte: het hooggestemde ideaal van het communisme dat 
'eenn nieuwe mens' geboren deed worden, was aan haar leven een eind geko-
men.. Dat "doel" verdroeg, zoals zijn houding tegenover de naoorlogse ont-
hullingenn over Stalin liet blijken, geen kritiek. De wonden uit de oorlog, de 
woedee en het verdriet lieten geen ontgoocheling toe. Als hij al schuld droeg 
aann Rosa's offer, dan toch niet aan een offer dat zinloos was geweest. 

Naastt de schuldgevoelens die De Groot ten opzichte van beide vrouwen 
voelde,, treft dat De Groot in de gedachte leefde dat Sally en Rosa gepakt wa-
renn vanwege hun communistische overtuiging. De feiten wijzen echter uit dat 
dee twee vrouwen als joden gearresteerd werden. Beide vrouwen werden on-
middellijkk via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. De Groot ging aan 
diee realiteit voorbij. Als jood vervolgd worden doemde tot machteloosheid. 
Alss communist had men het lot in ieder geval nog in eigen hand. Vervolging 
konn begrepen worden als deel van de politieke strijd: een gedachte die de we-
reld,, en dus ook het kwaad en het lijden ordelijk en begrijpelijk maakte. De 
overtuigingg dat Sally en Rosa geen willoze slachtoffers waren van nazistische 
rassenwetten,, hielp De Groot zijn waardigheid instand te houden. Het lijden 
werdd erdoor verzacht, maar versterkte wederom de behoefte zijn levensbe-
schouwingg tot alle prijs te verdedigen. 

Onderr aan de brief aan Rosa prijkte een schets van een gele lis, de bloem 
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diee volgens de Grieken de ziel van overleden vrouwen en meisjes vervoerde. 
Hijj  ondertekende met "je Peet", zijn koosnaam die alleen in de grootste in-
timiteitt werd uitgesproken.2" 

Dee brieven en andere papieren hebben de oorlog overleefd ten huize van 
dee familie Pothoven in Zutphen. De Groot verborg ze onder een dakpan. Na 
dee oorlog heeft hij ze daar opgehaald. 

Vann ten minste één poging om met beide vrouwen contact te leggen is in 
dee bronnen iets terug te vinden. Tijdens zijn verhoor in de zomer van 1952 
verklaardee Piet Vosveld, toentertijd partijinstructeur en verbindingsman van 
hett driemanschap, die in 1943 voor de SD ging werken, dat hij "op verzoek 
vann De Groot in contact moest treden met een persoon die in de Dusartstraat 
tee Amsterdam woonde. Deze persoon stond in verbinding met een instantie, 
diee blijkbaar iets afwist van de vrouw en dochter van De Groot." "Aan die 
persoon,""  zo hield hij zijn ondervragers voor, "droeg ik op al het mogelijke 
tee doen om een verbinding tot stand te brengen tussen Paul de Groot en bei-
dee vrouwen."2'2 Vermoedelijk ging het om E.H. Bromet, die voor de oorlog 
bijj  het partijbureau werkte en met wie De Groot sinds 1935 via de RVO be-
kendd was.2'3 Hij stond al voor de oorlog in verbinding met een groep jonge 
Duitsee en Poolse joden die steun en geld inzamelde voor het verzet in Duits-
landd en een verbinding had met in Westerbork geïnterneerde vluchtelingen. 
Tijdenss de oorlog werd het werk van deze groep-Oosteinde, zo genoemd naar 
hett aan het Oosteinde te Amsterdam gevestigde opvanghuis voor Poolse en 
Duitsee joden, uitgebreid. De groep verzorgde onderduikadressen, verschafte 
vervalstee persoonsbewijzen en hielp bekenden te ontsnappen uit de Holland-
schee Schouwburg en de deportatietreinen. Communisten die in Westerbork 
terechtkwamenn of daar al verbleven, organiseerden onder leiding van Werner 
Stertzenbachh ontvluchtingen uit het kamp. Ook brieven wisten ze uit het 
kampp te smokkelen.21-' Deze groep van zo'n vijftien communisten heeft be-
staann tot september 1943.215 Stertzenbach was de eerder genoemde Duitse 
communistt die voor de oorlog in Nieuwersluis gevangenzat, op 15 mei 1940 
aann de Gestapo werd uitgeleverd en via een gevangenis in het Duitse Essen, 
inn 1941 in Westerbork terechtkwam.2'6 

Mett bitterheid constateert Trudel van Reemst-de Vries dat de CPN in Wes-
terborkk geen activiteiten ontplooide. Met haar man, de arts Theo van Reemst, 
wass de oud-Spanjestrijdster op 23 november 1942 in de nasleep van de ar-
restatiee van Dormits gepakt en slechts enige weken later dan Sally en Rosa in 
Westerborkk aangekomen. "Alleen de Duitse communisten hielden zich met 
sabotagee en verzet bezig." Via haar verbindingsman met de groep-Oosteinde 
wistt Stertzenbach nog voor Trudel uit Scheveningen in het kamp arriveerde 
datt ze gearresteerd was. De gevangenen slaagden erin haar papieren uit de 

201 1 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

kampcartotheekk te lichten en stelden haar uiteindelijk in staat te ontsnappen. 
Trudell  de Vries: "Ik weet zeker dat Werner Stertzenbach nooit op de hoogte 
iss geweest van het verblijf van Sally en Rosa in het kamp. Waarom er geen 
contactt is gelegd weet ik niet; wel dat de partij er nooit moeite voor heeft ge-
daann met de communisten in Westerbork, net als in Amersfoort of Vught, een 
verbindingg te organiseren."217 Is dit misschien de reden dat - voorzover we 
wetenn - een bevrijdingspoging is uitgebleven? Om te beletten dat de vrouwen 
naarr Auschwitz werden doorgestuurd - wekelijks vertrokken op dinsdag de 
treinenn -, moest snel gehandeld worden. De Groot was een zenuwinstorting 
nabij.. Bovendien waren de verbindingen waarlangs contact met de Duitse 
communistenn kon worden opgenomen, tamelijk complex. Animositeit en we-
derzijdss wantrouwen zullen het niet vergemakkelijkt hebben. 

OPP HET SPOOR 

"Weett ji j wie die Zeeman was, die je hebt laten lopen?" Heil, die graag schop-
tee en vernederde, keek beteuterd toe hoe hij na een kort verlof uitgefoeterd 
werd.. Dat hij "Saul de Groot, de Rode Czaar van Nederland, waar iedereen 
naarr zocht", had laten ontsnappen, zijn superieuren konden het nog niet ge-
loven.. De Befehlshaber der SD in Arnhem had hem zelfs gedreigd met "ein-
sperren".2'88 Dat De Groot bij toeval aangetroffen was, werkte in dit geval a 
decharge. . 

Tenn minste één iemand twijfelde aan het toeval en dat was De Groot zelf. 
Toevall  was geen categorie die in zijn denken paste; verraad wel, maar toeval, 
datt kwam niet in Frage. Vóór alles had hij zich er tijdens zijn onderduik op 
getraindd om alert te blijven. Het was een tweede natuur geworden. Zijn op-
lettendheidd bewees hem onschatbare diensten, maar werd ook een bron van 
argwaann en wantrouwen. 

Enn reden tot argwaan was er die maanden te over. In de winter van 
1942/19433 heerste in de partij een complete chaos. Met de provincies Fries-
land,, Groningen en Drenthe had het driemanschap ieder contact verloren. Het 
werkk in Rotterdam en Utrecht lag stil. Ruim de helft van de tweeduizend ka-
derleden,, die in 1940 het verzet begonnen, was gearresteerd.2'9 En het angst-
aanjagendst:: er leek al te vaak 'verraad' in het spel. 

Naa de arrestatie van Holstege en het oprollen van het district Den Haag, 
wass de partij onder leiding van Jacob Boekman, die tot december 1941 in-
structeurr in Haarlem was, moeizaam opgekrabbeld. Verraad maakte weder-
omm een einde aan de aarzelende wederopstanding. De eenendertigjarige 
Boekman,, die ooit zijn studie aan de TH-Delft opgaf om voor het Rvo-be-
stuurr te werken, werd in december 1942 gepakt.220 Tussen januari en maart 
19433 werden nog eens 60 personen door de SD aangehouden. De Groot had 
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Boekman,, "deze bijzonder gave figuur"221 goed gekend. Ondanks vreselijke 
mishandelingenn zweeg hij twee maanden, toen was zijn weerstand gebroken. 
Niett alleen Boekman werd die weken door verraad gegrepen, Gerrit Kastein, 
diee begin 1943 een groot aandeel had in de liquidatie van de commandant van 
hett vrijwilligerslegioen voor het Oostfront-generaal H.A. Seyffardt en van de 
hogee ambtenaar H. Reydon, werd op een door de SD gecontroleerde tref op 
199 februari 1943 in Delft gearresteerd en het scheelde weinig of Gerben Wa-
genaarr was eveneens in de val gelokt.222 Ook Jaap Brandenburg was men op 
hett spoor.223 Na de Februaristaking had hij enige maanden het werk gestaakt 
omm vanaf augustus 1941 opnieuw als instructeur, nu in Rotterdam, aan de 
slagg te gaan. In januari 1943 geraakte de overijverige Rotterdamse politie-in-
specteurr Van der Wilt op de hoogte van de vermoedelijke verblijfplaats van 
"Tomm = Brandenburg" in Noord-Brabant en tekende in zijn notitieboekje aan 
datt ene "Henk" als verbindingsman fungeerde.224 

Brandenburgg was na de arrestatie van Dormits met hulp van Bertus Brand-
senn in Tilburg bij de moeder van Adri Verreijt ondergedoken en "Henk", 
wienss volledige naam Henk Godfroid luidde, een drieënveertigjarige Am-
sterdamsee taxichauffeur, die in 1940 door benzinegebrek werkloos raakte, 
koerierdee voor hem. Godfroid werd op 20 januari 1943 door verraad op straat 
gearresteerd,, maar liet ondanks martelingen niets los. 

Maarr alleen heldhaftigheid kon het noodlot niet keren. "We zijn er met 
stomm geluk door heen gekomen"; Bertus Brandsen herinnert aan de avond dat 
hijj  en Brandenburg bij Verreijt in Tilburg ternauwernood de dans ontspron-
gen.. Brandsen wilde net weggaan om elders de krant te draaien toen er een 
invall  plaatsvond. "Ik had die stencils opgerold in mijn binnenzak. Maar om-
datt ze een tikje teruggerold waren, tekenden ze in mijn jasje af. Toen kwam 
diee rechercheur met getrokken pistool op me af en haalde de stencils eruit. 
Hijj  kijkt en werd krijtwit , die kerel. Hij stopt ze terug en zegt: 'vooruit weg, 
wegg jij! ' Het huis werd aan alle kanten bewaakt. Hij stond aan de achterkant. 
Datt is toch geluk. Ik zei: 'Ja, ik ga al, maar die', en ik wees op Brandenburg, 
'moett er ook uit'. Nou, dat heeft hij toen goed gevonden."225 

Wee kunnen aannemen dat De Groot, zo niet in detail, dan toch grosso 
modoo op de hoogte was van het falen van de beveiliging. Het driemanschap 
weess de leden keer op keer op de gevolgen van onoplettendheid of het ver-
onachtzamenn van illegale technieken.226 Soms ging men als waarschuwing 
overr tot de liquidatie van in eigen kring verdachte personen.227 Het voorkwam 
niett dat de Gestapo steeds dieper in de organisatie penetreerde. Het gerucht 
gingg dat delen van de organisatie door de vijand waren overgenomen. Daar-
vann werd De Groot op de hoogte gesteld door leden van de groep van 'Velo' 
enn 'Tino'. De groep vormde een onderdeel van het zich over West-Europa uit-
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strekkendee Rode Orkest, de naam die de Duitse Abwehr gaf aan het netwerk 
vann inlichtingenagenten dat werkzaam was voor het 'Rode Leger' ."*  In de 
nachtt van 19 augustus 1942 werd de achtentwintigjarige Anton Winterink,229 

aliass 'Tino', in de Amsterdamse Jordaan gearresteerd. Al snel verspreidde 
zichh in de CPN het verhaal dat de arrestatie de schuld was van 'Velo' (John 
Nagel)) en van Goulooze, die ervan beticht werd in dienst te staan van de 
SD.23°° In het begin van 1942 geraakten Winterink en Nagel in een conflict, 
toenn Winterink de code van Nagel bemachtigd bleek te hebben. Met de code 
konn hij zowel zenden als coderen en decoderen. Zo was hij niet langer af-
hankelijkk van Nagel.23' 

Hett hield wellicht verband met De Groot die ook na de oekaze van Dimi-
trovv op een mogelijkheid bleef zinnen om buiten Goulooze om over een eigen 
verbindingg met Moskou te beschikken.232 In ieder geval onderhield Winterink 
contactt met de partij, en wel via Wim van Exter die regelmatig Winterinks 
vrouww ontmoette.233 Hoe het ook zij, Nagel was verontwaardigd en weigerde 
verderr met Winterink samen te werken. Ook Goulooze en zijn Belgische 
vriendenn lieten Moskou van hun ontstemming weten.234 

Moskouu zag echter geen reden om sancties tegen het schenden van de vei-
ligheidsregelss te treffen. Met enige bitterheid telegrafeerde Goulooze na 
Winterinkss arrestatie: "Vielleicht hat man doch gut daran getan die Warming 
vonn uns und belgische Freunden zu beachten Anfang dieses Jahr."235 

Voorr de Groot moet de arrestatie van Winterink alarmerend zijn geweest. 
Hijj  was nu de alternatieve mogelijkheid tot verbinding met Moskou kwijt. 
Maarr ernstiger was natuurlijk de beschuldiging van verraad jegens Goulooze. 
Dee Groot lijk t de aantijging aannemelijk gevonden te hebben, al waren er 
geenn harde aanwijzingen. In ieder geval is er geen poging zijnerzijds onder-
nomenn Goulooze tegen de verdachtmaking in bescherming te nemen. Nog tij -
denss de juli-conferentie in 1945 zal hij de verkiezing van Goulooze in het 
partijbestuurr verhinderen door te wijzen op een onderzoek dat gaande was 
naarr de in 1942 geuite beschuldiging. De Groot was per brief van de verden-
kingg op de hoogte gesteld door een vriend van Winterink, de al eerder ge-
noemdee Piet Groeneveld. De brief was gedateerd 16 oktober 1942, één dag 
naa de overval op vill a Woudrust in Gorssel.236 

Bovendienn had Groeneveld An en Joop Geerligs ingelicht, die instructeur 
wass voor Oost-Nederland en die via Jan Dieters een wekelijks contact onder-
hieldd met het driemanschap. Tegen An Geerligs had hij gezegd dat een even-
tuelee arrestatie van hem aan Goulooze geweten moest worden.237 Met een 
partijgenoott trof Groeneveld voorbereidingen om Goulooze en ook Nagel uit 
dee weg te ruimen. Daarvoor probeerden zij de medewerking te krijgen van 
Jann Postma, die in het najaar belast was met de leiding van de Amsterdamse 
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partij.. Postma wilde er niets van weten en zei in te staan voor de integriteit 
vann de zogenaamde "verraders". Met de verzekering dat de partijleiding de 
bezwarenn en verdenkingen zou onderzoeken, wist men een gewapend treffen 
tee voorkomen.238 

Dee gebeurtenissen in Gorssel, de vele arrestaties in het apparaat en de direc-
tee of indirecte, reële of vermeende aanwijzingen van verraad brachten De 
Groott eind 1942, begin 1943 tot het besef ernstig in gevaarte zijn. Een besef 
datt omsloeg in paniek, toen hij begin 1943 opnieuw ternauwernood aan ar-
restatiee wist te ontkomen. 

Dee Groot was na zijn ontsnapping in Gorssel naar een adres in Lochem ge-
bracht,, een vrijstaand huisje nabij de Paasberg. De ruim zestigjarige gepen-
sioneerdee verpleegster Wiepke van der Laan verschafte hem daar onderdak 
enn verzorgde zijn bij de vlucht in Gorssel door het lopen over grintpaden ver-
wondee voeten, 's Nachts had Jan Dieters hem op de fiets bij haar gebracht. 
Terr bescherming was opnieuw de oud-marineman Cees Manshanden opge-
trommeld,, die hem eerder in Den Bosch had bijgestaan. Met een vervalst per-
soonsbewijss kon De Groot doorgaan voor diens broer. 

Opp een nacht deed de SD een inval in het huisje. De politie was op zoek 
naarr de marineman, die in Amsterdam in de Blankenstraat een schrijfmachi-
nee en een stencilmachine had beheerd, waarmee de kaderkrant werd vervaar-
digd.. Tijdens zijn verhoor op 8 februari had Jan Janzen, de centrale man van 
hett Waarheid-apparaat, de naam Manshanden laten vallen en de SD was ach-
terr hem aan gegaan.239 Toen er gebeld en gebonsd werd, deed De Groot zelf 
open.. De afspraak was dat Manshanden als legale bewoner dat zou doen. 
Maarr "hij sliep op een bovenkamer, en kwam niet opdagen", schreef De 
Groott later.2*5 Terwijl de SD het huis doorzocht, werd De Groot bewaakt door 
eenn Nederlandse agent. Hij sliep in de tuinkamer en was gewend de deur open 
tee houden. Buiten lokte het vrije veld dat hij uit voorzorg grondig verkend 
had.. Ook kende hij het adres van een wijkzuster, die zich bereid verklaard 
hadd in geval van nood te helpen. De Groot mocht zich aankleden en toen 
Manshandenn op de bovenverdieping ontdekt werd en de aandacht even ver-
slapte,, pakte hij zijn overjas en schreeuwde tegen de agent: "Fort, Du!" Hij 
gaff  hem een stomp tegen de buik, ontkwam door de tuindeur en rende weg 
doorr een omgeploegd aardappelveld, op blote voeten, "want ik wilde zo wei-
nigg mogelijk sporen achterlaten". "Stenen bleiben, Stehen bleiben!" Achter 
hemm begon een machinegeweer te ratelen en schijnwerpers zwaaiden in het 
rond.. De Groot dook in een greppel en bleek niet meer te achterhalen. Om 
tweee uur 's nachts belde hij bij de wijkzuster aan en een uur later bracht haar 
mann hem op de fiets met gedoofd licht naar boer Albert Jan Koeslag in het 
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dorpp Laren-Almen. Koeslag was antirevolutionair, zat in het verzet en was 
vaderr van dertien kinderen. Drie dagen en nachten bracht De Groot er ver-
borgenn op de hooizolder door, tot hij door gewaarschuwde partijgenoten werd 
opgehaald.. Opnieuw was De Groot aan arrestatie ontkomen, slechts enkele 
wekenn na het drama in Gorssel. 

Eenn week voor kerst 1942 leek hij zekerheid te hebben gekregen over het 
lott van Sally en Rosa. In De Waarheid verscheen een artikel getiteld: "Het 
joodsee kamp Westerbork. Een aanklacht!" Als uit eigen waarneming tekende 
hijj  op: "In Drenthe, vele kilometers van de bewoonde wereld, in een kale 
drassigee heidevlakte, waar slechts aan de horizon sporadisch een kerktoren-
tjee te zien is, ligt het voorportaal naar de hel." Misschien dat De Groot de mo-
gelijkheidd had onderzocht van een ontsnapping. Misschien had hij alleen een 
glimpp van zijn dierbaren willen opvangen. Tevergeefs, want schreef hij: 
"voorr het grote Joden kamp lag een klein kamp, waar de bloedhonden wor-
denn afgericht, de stoere germanen van Hollandse stam, die hier hun helden-
domm verwerven. Zij lopen hun wacht met geweren op de rug en staan op 
wachttorenss te loeren opdat geen der ongelukkigen de kans zou krijgen zich 
aann deze Arische schanddaden te onttrekken." Bitter vervolgde hij: "Een aan-
klachtt is het, voor het Nederlandse volk, dat het zover kon komen. Dat in Ne-
derland,, waar altijd in de beste verstandhouding met de Joodse bevolking is 
geleefd,, een Joods interneringskamp kon worden opgericht. [...] Dat het Ne-
derlandsee volk lijdelij k toeziet dat duizenden Joden, waaronder honderden 
vann de bekwaamste en beste burgers, voor dwangarbeid worden gedepor-
teerd.""  Woedend riep hij op: "Spoorjongens weigert deze treinen te rijden. 
Nederlanderss protesteert door grote demonstraties. Laat Westerbork een aan-
sporingg zijn tot strijd die te lang is uitgebleven."24' 

"Deportatiee voor dwangarbeid", hier won hoop het nog van vrees. Veer-
tienn dagen later beschreef De Groot met de meest weerzinwekkende details 
dee massamoorden in de Poolse en Russische getto's. "Dit lot bedreigt ook 
onzee weggevoerde Joodse landgenoten en andere gevangenen."*47 Het was de 
illusielozee afloop, waarvoor hij in De Waarheid al sinds de zomer waar-
schuwde,, toen hij naar aanleiding van "de eerste jodentransporten naar het 
Oosten""  berichtte dat honderdduizenden werden vermoord door fusillering, 
verstikkingg in de gaskamers of uitputting in de getto's.243 Eind januari 1943 
liett De Groot naar Moskou seinen: "Warum keinerlei Agitation gegen Ju-
denverfolgungg bei Rundfunkübertragung niederlandische und deutsche Spra-
chen.. Tausende niederlandische Juden nach Polen deportiert."244 In Moskou, 
waarr Dimitrov zich verplicht had alles te ondernemen om de Duitse oorlogs-
machinee voor Stalingrad te helpen tegenhouden, zal met verwondering gere-
ageerdd zijn. Een antwoord vond men niet nodig. 
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VERRAA DD EN ARRESTATIE S 

Inn het begin van februari 1943 ontmoette de Haarlemse instructeur Piet Vos-
veldd Jan Dieters in Apeldoorn voor het hotel De Wereld. Dieters vertelde Vos-
veldd dat er iets rampzaligs was gebeurd. De drieëndertigjarige stukadoor Jan 
Janzenn was aangehouden.245 Daarmee was niet alleen een klap toegebracht 
aann het landelijke Waarheid-®ppzr2oX, maar was de SD ook een spoor in han-
denn gekomen dat naar het driemanschap leidde. Sinds de zomer van 1941 
fungeerdee Janzen als de spil van de krant. Hij werd aangehouden op 3 febru-
arii  1943 bij een door de SD geregisseerde tref in Haarlem. Janzen behoorde 
tott de groep belangrijke illegale werkers die in de winter van 1943 opgerold 
werd.. De schade was enorm. De man die bereid was de SD bij Janzen te bren-
gen,, bleek bij huiszoeking twee notitieboekjes met namen in bezit te hebben. 
Inn de loop van enige weken vielen de dienst tientallen communisten in han-
den.. Zeven mensen werden ter dood veroordeeld. 

Mett het verhoor van Janzen werd direct na zijn arrestatie begonnen. De SD 
reageerdee hiermee op de regel in de illegaliteit dat arrestanten tweemaal vie-
rentwintigg uur dienden te zwijgen om contacten de gelegenheid te geven te ver-
dwijnen.. De race tegen de klok maakte de ondervraging ongemeen zwaar, 
maarr Janzen wist twee etmalen vol te houden. Toen volgde op 6 februari om 
23.5023.50 uur, zoals de ondervragers stipt noteerden, de onthulling van naam en 
adress van Lou Jansen. Onmiddellijk werd door de SD een inval gedaan op de 
Schoutenwegg in Deventer, waar Jansen bij de familie Webeling verbleef. Bertus 
Webelingg - voor de oorlog een buurman van de Jansens - had zich begin 1941 
opp verzoek van het driemanschap in Deventer gevestigd om de CPN-leider van 
eenn veilig onderkomen te verzekeren.246 Jansen ontsprong de dans omdat hij 
toevalligg in Amsterdam was. Webeling, die de SD zag aankomen, wist zich net 
opp tijd in veiligheid te brengen. Twee dagen hield hij zich tussen het plafond 
vann de woonkamer en de vloer van de bovenverdieping schuil tot het gevaar ge-
wekenn was. Zijn vrouw en dochtertje van drie werden door de SD meegenomen. 

Nadatt Jan Janzen de namen en adressen van zijn naaste medewerkers had 
prijsgegeven,, werd het verhoor nog enige dagen indringend voortgezet. Op 8 
februarii  noemde Janzen terloops de naam Manshanden, - zich niet bewust 
daarmeee ook de schuilplaats van De Groot te onthullen. Op zoek naar Mans-
handen,, kwam de SD in Lochem terecht, in welke gemeente de marineman 
zichh ter will e van de onderduik van De Groot had ingeschreven. Na de reeds 
gememoreerdee geruchtmakende overval werd Manshanden naar Arnhem ver-
voerd,, waar hij intensief werd verhoord. Drie keer werd hij in elkaar gesla-
gen:: "Ze wilden weten waar Paul de Groot was."247 Manshanden eindigde via 
Vughtt in Sachsenhausen, waar hij op 9 mei 1945 door Sovjet-troepen werd 
bevrijd. . 
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Doorr de gebeurtenissen in Deventer en Lochem besefte het driemanschap 
inn levensgevaar te zijn. Er werd een 'commissariaat voor de partijbeveiliging' 
ingesteld,, waar Vosveld de leiding over kreeg. Van Dieters hoorde Vosveld dat 
Dee Groot was ingestort en dat hij voorlopig niet meer in staat was de redac-
tiee van De Waarheid te voeren. De Groot was ten einde raad. De dag na de in-
vall  in Lochem verbrak hij het contact met Daan Goulooze, die in zijn ogen 
volledigg aangebrand was.248 Op 9 maart zond deze een telegram aan Dimi-
trov,, waarin hij klaagde sinds begin februari "urn für uns unbekannte Ursa-
chen""  niets meer vernomen te hebben.249 Dimitrov reageerde met een tot 
spoedd manende missive. Op hoge toon eiste hij onmiddellijk ontvangst van 
betrouwbaree militair-politieke informatie, "Z K soil alle für diesen Zweck ge-
eignetee Parteileute ausnützen, und regular sie uns direkt via Goulos überge-
ben.""  De Comintern-secretaris vermoedde dat er wederom gebakkelei was 
ontstaann tussen De Groot en Goulooze. Half maart 1943 bracht hij Clement 
opp de hoogte van de ontstane situatie en concludeerde dat de breuk: "... peut 
avoirr un effet tres nocif sur Ie travail en general. Je vous prie d'entreprendre 
dee maniere urgente tout ce qui dépend de vous pour élucider cétte affaire et 
yy trouver une solution. Le Secretariat doit maintenir Ie contact avec nous par 
1'intermediairee de Goulooze car il n'y a pas d'autre liaison directe avec nous. 
Informez-nouss rapidement de la maniere dont vous aurez rempli cette mis-
sion."2500 Nog dezelfde dag vernam Dimitrov van Goulooze de oorzaak van 
hett stilzwijgen. "Laut Information die wir aus der Partei erhalten haben, ist 
diee Situation folgende: Vor 5 oder 6 Wochen ist das Verbin dung sapparat der 
Parteii  hochgegangen und wurde verschiedene Genossen verhaftet. Sekreta-
riatriat hat sich auf diese Grund zurückgezogen. Auch zentrale Zeitung wurde li -
quidiert.. Wir suchen jetzt das Sekretariat."251 Vermoedelijk ontving Goulooze 
dee inlichtingen van een medewerker, de architect Bert Nienhuis die via Piet 
Vosveldd een contact had met Jan Dieters.252 

Hett drietal dat kort na de overval in Lochem Vosveld tot beveiligingsman 
benoemdee en het contact met Goulooze verbrak, kwam tot de slotsom dat in-
grijpenderr besluiten nodig waren om het illegale werk voort te zetten. Ter wil-
lee van hun veiligheid besloten ze zich terug te trekken. Arrestatie dreigde en 
menn voelde zich geïsoleerder dan ooit. Met de partij was geen verbinding 
meer,, nu het krantenapparaat uiteengevallen was, en dat weer opbouwen kost-
tee tijd. Ontredderd liet men dat liever aan personen over die op het oog min-
derr van de SD te duchten hadden. Het driemanschap had een drietal reserves 
opp het oog, waarbij als primus inter pares de keus op de tweeëndertigjarige 
beveiligingsmanbeveiligingsman Piet Vosveldd viel, een man met een wat schraal postuur, don-
kerr achterovergekamd haar en met een dun streepsnorretje a la Clark Gable. 

Vann eind 1934 tot begin 1937 had Vosveld in dienst van de OMS gewerkt, 
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maarr hij was na een weigering om voor de Spaanse Republiek radiografisch 
verbindingswerkk te doen door Goulooze ontslagen.253 Daarbij werden hem 
naastt zijn prestige ook de tweehonderd gulden salaris en de tot zijn beschik-
kingg staande auto ontnomen. Goulooze liet Vosveld vallen, omdat hij zijn zie-
kee vrouw boven het partijwerk stelde. Hoe respectabel dat ook was, met zo'n 
mann mocht en kon Goulooze niet verder werken.254 

Naa de meidagen van 1940 behoorde Vosveld tot de verzetslieden van het 
eerstee uur. Onder dekking van een lucratieve handel in theesurrogaat werd hij 
mett de metaaldraaier Piet Vooren, die kort voor het uitbreken van de oorlog 
vann een jarenlang verblijf in de Soyjet-Unie in Haarlem teruggekeerd was en 
bijj  hem als vertegenwoordiger in dienst trad, instructeur en koerier van Die-
ters.. Een functie die in belang toenam, toen Vooren zich terugtrok omdat het 
reizenn te gevaarlijk werd. Onder de schuilnaam Ter Heide verzorgde Vosveld 
onderr meer de valse persoonsbewijzen en onderduikadressen voor het drie-
manschap.. Ook schakelde De Groot hem in bij het vergaren van inlichtingen 
overr het lot van Sally en Rosa. Vosveld kwam bij sommigen over als een wat 
nerveuzee man, die zijn ambitie niet altijd in de hand had. Die mening was on-
derr anderen Piet Vooren toegedaan. Vooren voelde zich naar eigen zeggen 
doorr "Vosveld met zijn elleboogtactiek" opzijgezet.255 Gevoegd bij de erva-
ringenn die Goulooze voor de oorlog had, doet het de vraag rijzen of de pro-
motiee van Vosveld tot belangrijkste verbindingsman van het driemanschap 
well  zo verstandig was. 

Datt het drietal van plan was zich terug te trekken, vernam Vosveld voor het 
eersteerst tijdens een ontmoeting met Dieters omstreeks de tweede helft van fe-
bruarii  1943 in het Apeldoornse restaurant De Poort van Cleeff. Dieters deel-
dee Vosveld mee dat een reserveleiding moest aantreden. Hij (Vosveld) zou de 
taakk van De Groot moeten overnemen en geassisteerd worden door Jaap 
Brandenburgg als nieuwe organisatiesecretaris en Gerrit van den Bosch als 
penningmeester.. Doorgaans verscheen Dieters alleen op besprekingen met 
Vosveld,, maar om het belang van de beslissing te benadrukken werd hij dit 
keerr vergezeld door Lou Jansen. De nieuwe leiding moest zelfstandig wer-
ken,, maar via Jan Dieters in contact blijven met het driemanschap,256 dat 
klaarblijkelijkk niets definitief uit handen wilde geven.257 

Vosveldd kreeg de opdracht te voorkomen dat de leiding in andere handen 
dann de vervangingsleiding viel, mocht het driemanschap onbereikbaar zijn of 
niett meer bestaan. In geen geval mocht Goulooze, Beuzemaker of Koejemans 
zichh van de leiding meester maken. Gebeurde zulks toch, dan moest Vosveld 
zichh in verbinding stellen met een adres dat door Dieters zorgvuldig opgebor-
genn in een luciferdoosje werd overhandigd. Dit adres was, volgens Dieters, de 
schakell  van de partij met de Comintern. In strijd met de instructie openge-
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maakt,, las Vosveld: "Nienhuis, Groenburgwal, Amsterdam." Het betrof de al 
eerderr genoemde architect, een lange, wat grauwe man die tot in de jaren vijf -
tigg een belangrijk contact van Moskou in de partij zou blijven. 

Pass op 30 en 31 maart kwamen de uitverkoren reserves voor het eerst bij-
eenn ten huize van de ouders van Vosveld in Soest, waar sinds januari 1943 
ookk Jaap Brandenburg zat ondergedoken. Vosvelds ouders dreven er een café. 
Hett tijdstip - ruim anderhalve maand nadat het driemanschap besloot terug 
tee treden - doet vermoeden dat de beoogde opvolgers twijfel hadden over de 
hunn opgedragen taak. Brandenburg zou zich openlijk afgevraagd hebben 
waaromm "een man als De Groot bewaard moest worden voor na de oorlog en 
hijj  goed genoeg werd geacht om als 'held' in de strijd te sneuvelen".258 Ger-
ritrit  van den Bosch en Vosveld waren het roerend met hem eens. 

Datt er harde noten zijn gekraakt, verhinderde niet dat de drie mannen na 
tweee dagen vergaderen hun taak aanvaardden. Wel kreeg Vosveld opdracht 
omm bij zijn verslag uitdrukkelijk aan Dieters mee te delen dat men met geen 
enkelee bemoeienis van de oude leiding genoegen nam. De ontmoeting met 
Dieterss zou plaatsvinden in café Ruimzicht te Apeldoorn, dat naast hotel De 
Wereldd in de Stationstraat en De Poort van Cleeff een van de gelegenheden 
was,, waar men op gezette tijden bijeenkwam. Vosveld zou nieuwe blanco per-
soonsbewijzen,, zegeltjes, stempels en inkt meebrengen. Het driemanschap 
organiseerdee zelf hun terugtreden zo dat niemand wist onder welke naam en 
opp welk adres zij zouden schuilgaan. 

OpOp 1 april, de dag na de tweedaagse conferentie in Soest, werd Vosveld 
'ss ochtends omstreeks 6 of 7 uur, door zeven SD-agenten van de Aussenstel-
lee Amsterdam in Beverwijk van zijn bed gelicht. Al in zijn eigen huis begon 
hett verhoor. Men was op zoek naar Jan ter Heide, wiens naam voorkwam in 
eenn brief van de in die nacht in Amsterdam op straat gearresteerde Zaanse in-
structeurr Henk Schönhagen. In het epistel werd gerept over sabotage op de 
munitiefabriekk De Hembrug en over parijs-groen, een chemische verbinding 
gebruiktt bij de vervaardiging van springstof. Overgebracht naar de Euterpe-
straatt en verhoord in de beruchte kamer 39 gaf Vosveld, de zenuwen niet 
meerr de baas, zijn afspraak met Dieters prijs. 

Dee volgende dag was de laatste kans om Dieters te ontmoeten, omdat de 
eerstee tref door de arrestatie niet doorging. Zo werd Vosveld op zaterdag 3 
aprill  onder begeleiding van de SD per auto naar Apeldoorn gebracht, waar 
Dieterss - na de ontmoeting met Vosveld in café Ruimzicht in de Loolaan -
werdd gearresteerd. De tref had maar kort geduurd, een halfuur hooguit. Niets-
vermoedendd had Dieters aan Vosveld gevraagd nog 's middags door te reizen 
naarr Enschede om bij een boswachter een nieuw onderduikadres voor De 
Groott te regelen. 
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Dee Groot was evenals Dieters in Apeldoorn ondergedoken, maar kon er niet 
langerr blijven. Uit Lochem was hij enkele weken eerder op de Welgelegen-
wegg ia bij mevrouw C. Post van de Linde-Albracht gebracht waar hij door-
gingg voor een Zeeuwse neef, van beroep leraar Frans.259 Het gezin Post van 
dee Linde, moeder en zoon, de vader, een Rozenkruiser was overleden, be-
woondee een vrijstaand huis met een tuin die uitkwam op het Apeldoorns-Die-
rensee kanaal. De Groot vergewiste zich altijd van een goede vluchtweg. Voor 
hett verzorgen van De Groot, over wie mevrouw Post van de Linde te horen 
kreegg dat hij een belangrijk verzetsman was, werd een behoorlijk bedrag be-
taald.. Er was bemiddeld door een christelijke verzetsgroep, waarschijnlijk via 
boerr AJ. Koeslag uit Lochem. 

Dee sfeer in huis was gespannen. De Groot was al weken over zijn toeren; 
inn iedere passant meende hij een verklikker te herkennen. Dat zal versterkt 
zijnn doordat in het huis nog een onderduiker verbleef, mejuffrouw Ro de Roo, 
verloofdee van de zoon des huizes en hoofdverpleegkundige van het joodse 
zwakzinnigengestichtt Het Apeldoornse Bos te Apeldoorn. In 'Het Bos' 
woondenn zo'n elfhonderd verpleegden, die in de nacht van 21 op 22 januari 
opp bevel van Eichmann door kampcommandant Gemmeker en Aus der Fün-
tenn weggesleept werden. Vanaf het station Amersfoort werden ze rechtstreeks 
doorgezondenn naar Auschwitz, waar allen onmiddellijk na aankomst werden 
vergast.2600 Slechts een honderdtal wist te ontkomen en onder te duiken, onder 
wiee mejuffrouw De Roo. De Groot moest weg, nu het in Apeldoorn voor 
jodenn nooit meer 'rustig' werd. 

Dieterss zou het nieuwe blanco persoonsbewijs dat Vosveld meebracht op 
straatt aan De Groot, niet ver van diens onderduikadres, overhandigen. Hij ver-
liett het café en ging met de fiets, gevolgd door de SD, op weg naar De Groot. 
Dieterss was vóór de ontmoeting zeer nerveus geweest. Tegen een kennis had 
hijj  de avond daarvoor verteld dat iemand niet op een afspraak was versche-
nen;; hij zou Apeldoorn onmiddellijk moeten verlaten als dat de volgende dag 
wederomm het geval was.26' Die dag was Dieters naar het station gegaan om te 
kijkenn of Vosveld om één uur 's middags met de laatst mogelijke trein zou ar-
riveren.riveren. Maar door bekenden even opgehouden, had hij niet alle uitgestapte 
reizigerss kunnen gadeslaan, zodat de mogelijkheid bestond dat Vosveld tot de 
eerstee passagiers had behoord. Dieters was naar Ruimzicht gereden en had 
Vosveldd daar getroffen. 

Misschienn was Dieters opgelucht dat alles goed was afgelopen, in ieder 
gevall  liet zijn oplettendheid hem in de steek. Na het gesprek met Vosveld 
begaff  hij zich op weg naar De Groot. Hij trof hem niet aan op de afgespro-
kenn plek: op straat aan de Welgelegenweg waar De Groot bij mevrouw Post 
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vann de Linde ondergedoken was. Dieters keerde nietsvermoedend zijn fiets 
enn reed regelrecht in de armen van vier SD-agenten die hem vastgrepen en 
boeiden.2622 De Groot,, die iets vertraagd was, zag van een afstand hoe zijn ka-
meraadd gepakt werd en maakte zich uit de voeten. De Groot raakte volledig 
inn paniek. Hij kon niet uitsluiten dat Dieters zich als lokaas had laten gebrui-
kenn en hem welbewust in handen van de SD had willen spelen. Hij keerde niet 
meerr naar zijn duikadres terug.263 

Inn Zutphen kwam Gerrit van Aalderen die zaterdagavond om tien uur thuis 
uitt zijn werk. Alles was donker en even vermoedde hij dat zijn vrouw en 
dochtertjee toch op familiebezoek waren gegaan, ofschoon de afspraak wegens 
ziektee van het kind was afgezegd. Toen hij de keuken binnenstapte, kreeg hij 
eenn gevoel dat er iemand binnen was en dacht onmiddellijk aan de Gestapo. 
Wee laten Van Aalderen aan het woord: "Ik knipte mijn zaklantaarn aan, duw-
dee de kamerdeur verder open, zwaaide mijn arm om de deur en scheen zo met 
dee lamp in het gezicht van De Groot, die daar in het donker door mijn vrouw 
geserveerdee broodjes zat te eten. Hij vertelde me dat hij ternauwernood aan 
arrestatiearrestatie was ontsnapt en dat hij uit vrees dat trein en bus gecontroleerd wer-
denn vanuit Apeldoorn was komen lopen en tot donker op een bankje achter 
hett kerkhof had gewacht om bij mij hulp te vragen. Mijn vrouw had hem ver-
teldd dat bij ons in februari 1943 een huiszoeking had plaatsgevonden en was 
opp zoek gegaan naar een veiliger adres. Zodoende was mijn vrouw niet thuis, 
dochh kwam even later met de machinist Pothoven en diens vrouw, die De 
Groott voor die nacht en de daaropvolgende dag in huis namen."264 

Dee Groot was de dans ontsprongen; minder geluk had het derde lid van het 
driemanschap,, Louis Jansen. Twee dagen na de arrestatie van Dieters werd 
Jansenn gegrepen. Op 5 april om ongeveer elf uur 's avonds arriveerde de SD 
bijj  de woning van Rita Versteeg in Eerbeek waar Jansens vrouw en vijf kin-
derenn al ruim twee maanden vertoefden.265 Jansen zelf woonde elders, maar 
moestt een nieuw onderkomen zoeken omdat zijn beschermers het te gevaar-
lij kk vonden. Die avond was Jansen bij zijn vrouw en kinderen in de vill a van 
Versteegg gekomen. Mevrouw Versteeg opende nietsvermoedend de deur. Ze 
dachtt dat het Paul de Groot was, die, zoals het haar na de oorlog nog goed 
voorr de geest stond, net van adres was veranderd en bij haar op bezoek zou 
komenn om Jansen te ontmoeten. Vij f mannen stormden er naar binnen, het 
huiss bleek omsingeld. Jansen probeerde nog via een zij raam te vluchten. In 
dee vensterbank zag hij het hopeloze van de situatie in: de bewaking sloot de 
vluchtroutee af. Na de oorlog vertelde de vrouw van Jansen dat een der SD'ers 
tegenn haar man zei: "Zo Paul, beken nu maar. Je bent een jood, je bent ons 
driemaall  te glad af geweest, maar dit is de laatste keer." Jansen reageerde met 
eenn ontkenning: "Ik ben Paul niet", en liet zijn persoonsbewijs zien, dat op 
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naamm stond van Jan Jansma. Aan elkaar geboeid werd het gezin Jansen om 
ongeveerr twee uur 's nachts per auto naar het huis van bewaring in Arnhem 
afgevoerd,, en vandaar ging het linea recta nog diezelfde nacht naar Amster-
dam.. Jansen werd ingesloten op de Weteringschans, zijn oudste zoon op de 
Amstelveenseweg,, waar hij enige tijd in dezelfde cel verbleef als de vader van 
Vosveld. . 

Vosveld,, die de SD behulpzaam was geweest bij de arrestatie van Jan Die-
ters,, bleek na mishandeling bereid verder te helpen de topleiding van de CPN 
aann te brengen. Goed betaald en beschermd door een bouvier en een pistool 
deedd hij zijn werk. Op zijn conduite prijkten, voorzover bekend, tweeëntwin-
tigg namen; de helft van die mensen werd gefusilleerd of kwam om in een con-
centratiekamp.266 6 

Dieterss en Jansen waren niet opgewassen tegen de druk van de verhoren. 
Beidenn bekenden hun aandeel in het illegale werk, informeerden de SD over de 
partijorganisatie,, inclusief de militaire groepen en het Goulooze-apparaat, en 
gavenn vele namen prijs. De met de bestrijding van de CPN belaste ss-Sturm-
scharführerr Wehner concludeerde triomfantelijk dat "nach 3jahrigem Beste-
henn es gelungen ist durch die Festnahme von Jansen, Dieters die inneren Zu-
sammenhangee dieser Organisation einwandfrei zu erklaren".267 Murw ge-
maaktt door de 'indringende' ondervraging en vertwijfeld door de talloze ar-
restatiess waren de twee topleiders aan angst en demoralisatie ten prooi. 
Jansenn distantieerde zich van zijn oude idealen en noemde het communisme 
"einerr falscher und gefahrlicher Weg". Net als Dieters voelde hij zich ge-
bruiktt door De Groot, omdat deze "es verstand uns zu immer scharferem 
Vorgehenn in der Parteiarbeit zu treiben, wahrend er sich dabei immer mehr in 
denn sicheren Hintergrund zurückzog".268 Op 24 augustus 1943 werden beide 
mannenn op een bijzondere zitting van de Duitse rechtbank ter dood veroor-
deeld.. Ondanks een drievoudig gratieverzoek kregen de gevangenen vroeg in 
dee ochtend van 9 oktober te horen dat Seyss-Inquart hun verzoek had afge-
wezen.. Die ochtend om halfacht schoot een Duits vuurpeloton hen dood. Een 
laatstee verzoek om te mogen roken en brieven te schrijven werd ingewilligd. 
Jansenn getuigde: "Ik heb steeds naar mijn overtuiging geleefd en mijn grote 
liefdee voor de arbeiders was steeds mijn richtsnoer."269 

VERDWENEN N 

"Di ee verreckte Jude" Paul de Groot was nog steeds niet gegrepen. Ook met 
behulpp van Vosveld zou het de SD niet lukken - zoals De Groot na de oorlog 
wildee doen geloven omdat Vosveld noch de andere leden van de leiding zijn 
adress kenden en hij vaste ontmoetingsplaatsen, zoals bij Rita Versteeg in Eer-
beek,, meed.270 De Groot voelde zich al sinds oktober 1942 niet meer veilig, 
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enn herhaaldelijk veranderde hij van adres. Drie pogingen tot arrestatie over-
leefdee hij. Hij raakte ervan overtuigd dat de SD diep in de organisatie was 
doorgedrongen. doorgedrongen. 

Terwijll  via Vosveld de jacht op hem voortging, werd op datzelfde ogenblik 
inn Twente, rond Enschede, waar hij na het besluit tot terugtreden zou onder-
duiken,, de plaatselijke partijtop door arrestaties getroffen. Opnieuw speelde 
eenn verklikker een rol. Eén van de leiders van de groep-Twente, een textiel-
baass die na 1942 instructeur werd in Groningen, bleek voor de SD te werken. 
Err vielen tientallen slachtoffers.27' 

Alleenn verraad leek nog invloed te hebben op de loop der dingen. De par-
tijj  was als centrale organisatie ingestort. In een uiterst nerveuze toestand en 
aann zichzelf overgelaten, meende De Groot dat terugtreden alleen niet vol-
doendee was om het vege lij f te redden. Hij weigerde verder contact en tracht-
tee te verdwijnen. 

Inn die dagen werd hij geholpen door Gerrit van Aalderen. Deze bracht hem 
vanuitvanuit Zutphen, waar hij enkele dagen de gastvrijheid van de familie Potho-
venn genoot, onder in Dieren, bij een zekere Lam, een overtuigd sociaal-de-
mocraatt met een kinderrijk gezin. Al na enkele dagen vertrok De Groot, die 
inn de aanwezigheid van de kinderen een gevaar zag voor zijn veiligheid, en 
kloptee elders in Dieren aan bij een oude partijgenoot, genaamd Van Eerten, 
eenn hoger geplaatste NS-ambtenaar die aan het kanaal naar Apeldoorn woon-
de.. Deze bracht hem onder bij De Leyzer, een metaalbewerker van de moto-
renfabriekk in De Steeg en sympathisant van de CPN, die enkele huizen ver-
deropp woonde. Daar "passeerde" De Groot - zoals hij het zelf uitdrukte -
"geïsoleerdd tien maanden lang op een klein bovenkamertje zonder gerucht, 
alleenn in het donker gelucht" de tijd.272 Overdag kon hij niet naar beneden 
wantt het driejarig dochtertje van het echtpaar mocht niets van zijn aanwezig-
heidd weten. Onder de naam Brinkman zocht Van Aalderen hem bijna weke-
lijk ss op om hem bonkaarten te brengen die hij voor vierendertig gulden van 
eenn collega kocht. Hij deed er zijn eigen tabakskaart bij, zodat De Groot kon 
roken.. Toen hij via De Leyzer door de plaatselijke ondergrondse van kaarten 
werdd voorzien, was dat niet meer nodig. De illegaliteit verschafte hem ook 
eenn betrouwbaar persoonsbewijs.273 Naast Van Aalderen bleken ook anderen 
vann zijn adres op de hoogte. Dat maken we tenminste op uit een brief van 
Dirkk van der Voort, handlanger van beroep en toentertijd leider van een sa-
botagegroepp in Arnhem. Van zijn voornemen om met De Groot contact te 
zoekenn kwam door zijn arrestatie in oktober 1943 niets terecht.274 

Toenn De Groot het op het kamertje niet langer uithield, werd hij terugge-
brachtt naar Zutphen. Zijn begeleiders achtten de grote straatweg niet veilig 
enn zetten hem met een roeiboot de Ussel over. Achter op een fiets met mas-
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sievee banden ging het op Zutphen aan. Ook het nieuwe onderduikadres vond 
Dee Groot niet veilig genoeg. Hij klopte wederom bij de Pothovens aan. Daar 
konn hij korte tijd blijven waarna Van Aalderen een oude, ongehuwde, chris-
telijkee tante in Zwolle bereid vond "een leraar die illegaal werk had gedaan" 
voorr enkele dagen op te nemen. De Groot bleef er een maand. Van hier wist 
hijj  onderdak te vinden bij de onderwijzer Hein Roorda, op de rustige Von-
delkadee even buiten het stadscentrum van Zwolle. Hij ging door voor meneer 
Hendriks,, een leraar uit Arnhem. Op de zondagmiddagen placht hij er poli-
tiekee scholing te geven aan de kinderen van Roorda, die voor de oorlog aan-
geslotenn was bij de OSP. 

Opp vrije dagen ontmoetten Van Aalderen en De Groot elkaar, onder ande-
ree bij Gerrits ouders thuis in de Walstraat. Paul stond er bekend als "ome Ko" 
enn Gerrit haalde hem er op om een wandeling te maken aan de oevers van de 
IJssel,, waar niemand hen stoorde.275 "Bi j een van de bezoeken aan Paul," 
schreeff  de spoorman later, "bleek hij erg bezorgd over de mogelijkheid van 
arrestatiee van mij, wat voor hem natuurlijk ook gevaarlijk kon zijn. Boven-
dienn begonnen de geallieerden intens op treinen en locomotieven te schieten. 
Hijj  ried mij aan de mogelijkheid tot onderduiken te onderzoeken. Volgens 
hemm werd de partij in Amsterdam steeds verder 'opgerold' wat ook conse-
quentiess kon hebben voor zijn en mijn positie." Van Aalderen, die door Yp 
dee Jong vanuit kamp Vught werd gewaarschuwd dat de SD hem zocht en te 
horenn kreeg dat ook Marten Henssen in Amsterdam was gearresteerd, dook 
beginn juni 1944 onder in Zwiep, een buurtschap nabij Lochem en ontmoette 
Dee Groot pas weer na de oorlog.276 

Wiee de onderduiker was die hij herbergde, wist Hein Roorda niet. Zijn 
broerr Gerrit des te beter. Gerrit Roorda, 'de rebel fan'e Tijnje', een om-
schrijvingg waar niet alleen ontzag, maar ook sympathie uit sprak, werd com-
munistt in 1920. Hij had toen al een bewogen leven achter de rug; hij had in 
Duitslandd en in de Verenigde Staten gewerkt, waar hij als antimilitarist in de 
gevangenisgevangenis geraakte. Het laatste dat De Groot van hem wist, was dat hij in 
junii  1941 bij het uitbreken van de Duits-Russische oorlog gepakt was en na 
vij ff  weken internering in Schoorl met tweehonderd andere Friese communis-
tenn onder het zingen van het Friese volkslied vrijkwam. Ze gaven de Duitsers 
dee belofte zich voortaan van politiek te onthouden. 

Toenn Gerrit in de herfst van 1943 op weg naar Amsterdam onverwacht bij 
zijnn broer binnenstapte, vertelde deze dat hij een onderduiker in huis had, 
"eenn zekere 'meneer X"'.277 Het bleek om De Groot te gaan die bij de aan-
blikk van Gerrit "haastig de hand op zijn mond legde" en hem beval stil te 
zijn.. Hein mocht niet weten wie hij was. "Nou, goed ik deed alsof ik hem niet 
kende.. Toen Hein even de kamer uit was, zei ik tegen hem: Kan ik ook een 
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boodschapp overbrengen naar Amsterdam." Geërgerd zou De Groot geant-
woordd hebben: "Nee. En niemand mag weten dat ik hier zit." Roorda heeft 
zichh niet aan de geheimhoudingsplicht van zijn ondergedoken partijleider ge-
houden.. In Amsterdam aangekomen, vertelde hij zijn verhaal aan partijgeno-
ten.. Binnen de kortste keren was ook de partijleiding op de hoogte. 

Eindd 1943 deed men een eerste poging om met De Groot in contact te tre-
den.. Op een zekere dag vervoegde zich een man met een zwarte bolhoed op 
bijj  Gerrit van Aalderen in Zutphen en vertelde hem dat men het adres van De 
Groott in Zwolle kende en het onbetrouwbaar achtte; en zo Van Aalderen geen 
beterr wist kon hij voor een veiliger onderkomen zorgen. Hij gaf Van Aalde-
renn een brief met het verzoek deze aan De Groot te overhandigen. Als hij ant-
woordd had, moest Van Aalderen naar Van Zuilen vragen of contact zoeken via 
eenn jong echtpaar waarvan de man, een zekere Bats, een kleine drukkerij be-
zatt en op hetzelfde pleintje Praebsterkamp woonde als hij. De Groot, die in 
dee man met bolhoed ene Noorderwier uit Haarlem meende te herkennen, 
vondd de gang van zaken te onbetrouwbaar en vroeg Van Aalderen de brief on-
geopendd terug te geven. Zo geschiedde. 

EENN NIEUW E LEIDIN G 

Opp de eerste mei van 1943 seinde Goulooze een lang telegram aan Dimitrov 
mett een nauwkeurige schets van de toestand in de partij. Hij sprak over de ar-
restatiee van Jan Janzen; dat deze was doorgeslagen en daardoor het drieman-
schapp in moeilijkheden had gebracht; dat een nieuw secretariaat met het werk 
wildee beginnen, maar door een nieuwe golf van arrestaties uit elkaar viel. 
"Parteii  ist jetzt ohne zentrale Führung und zentrale Zeitung." Goulooze deel-
dee mee contact te hebben gezocht met de Amsterdamse partij, omdat een cen-
trale,, landelijk opererende organisatie niet meer functioneerde. "Wir haben 
keinn Grund auf zu nehmen dass es einige Bedeutung hat. Wir glauben es ist 
amm besten vorlaufig Verbindung zu halten mit Amsterdam und abzuwarten 
wiee Zentral die Lage sich entwickelt."278 

Verwachttee Goulooze een snel antwoord, dan kwam hij bedrogen uit. De 
algemeenn secretaris van de Comintern had belangrijker dingen aan het hoofd. 
Stalinn had juist besloten de Comintern op te heffen. Pas na tien dagen re-
ageerdee Dimitrov door Clement in Brussel opdracht te geven een Belgische 
kameraadd naar Amsterdam te sturen om voorzichtig poolshoogte te nemen, 
maarr Goulooze er buiten te houden.279 Ook Goulooze zelf kreeg het advies 
zichh niet met de zaken te bemoeien. 

Eenn van zijn medewerkers, de achtentwintigjarige Amsterdammer Dick 
vann der Meer, die ondergedoken was in Baarn, raakte begin mei bij toeval be-
trokkenn bij de oprichting van de Raad van Verzet (RVV) en had verbinding 
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mett Vrij  Nederland.280 Van der Meer deelde Goulooze mee dat Vrij  Neder-
landland contact zocht met de CPN; hetzelfde was het geval met de Parool-groep. 
Omtrentt het een en ander vroeg Goulooze advies aan Dimitrov: "Da die Par-
teizentralee nicht da ist, wird Ausnutzung Schwierigkeiten mit sich bringen. 
Daa gegenüber steht dass in jetzige Situation Kontakt mit dieser Gruppe sehr 
wichtigg ist. Was ist Ihre Meinung? Mussen wir die Sache vorlaufig überneh-
men,, oder uns davon fern halten?"28' "Fern Halten!" was Dimitrovs devies. 
Hijj  verbood Goulooze contact op te nemen met Vrij  Nederland of mee te 
werkenn aan het herstel van het Waarheid-apparaat: "Die Arbeit die sie jetzt 
leitenn ist sehr wichtig und jede solche Verbindungen kann eure Stelle bedro-
hen....Allee Massnahmen fur Sicherung eurer Stelle sind zu treffen."282 

Dimitrovv stelde voor - zolang de situatie met de centrale leiding onduide-
lij kk bleef- het contact met Vrij  Nederland en de redactie van De Waarheid 
overr te laten aan de drie leidende kameraden van de Amsterdamse organisa-
tie.. Het ging om de ervaren en alom gerespecteerde typograaf en clichéteke-
naarr Jan Postma, die zich tot oktober 1942 vooral onderscheidde bij het ver-
vaardigenn van valse persoonsbewijzen; de veel jongere gemeenteambtenaar 
Fritss Reuter, die voor de oorlog politiek secretaris van de overheidsgroep was 
enn in 1941 een rol speelde in de Februaristaking, en de zesentwintigjarige 
Wimm Puister, die voor de oorlog actief was in de kantoorgroep en in de eer-
stee jaren van de bezetting het illegale werk buiten medeweten van zijn kame-
radenn combineerde met lucratieve zwarte handel.283 

Vann de centrale partijleiding waren alleen Brandenburg en De Groot nog 
over.. Het andere lid van de reserveleiding, Gerrit van den Bosch, was eind 
aprill  door Vosveld in handen van de SD gespeeld. De Groot en Brandenburg 
blevenn voor de dienst onvindbaar. Na de arrestatie van Vosveld week Bran-
denburgg onmiddellijk uit naar zijn oude adres in Brabant. Vandaar werd hij 
doorr de jonge Harry Verheij, die na de Februaristaking lid van de partij werd, 
ondergebrachtt in Driebergen bij een "christelijk echtpaar", dat een kruide-
nierswinkell  dreef en waarmee Verheij kennismaakte toen hij in 1939 als ge-
mobiliseerdd soldaat in die omgeving verbleef.284 

Ergenss in oktober 1943 liep Brandenburg Vosveld tegen het lij f op het sta-
tionn in Utrecht. Brandenburg dacht dat Vosveld het op hem gemunt had en 
Vosveldd meende op zijn beurt dat Brandenburg hem wilde liquideren. Bran-
denburgdenburg ging er meteen vandoor.285 Terug in Driebergen vroeg hij de vrouw 
bijj  wie hij ondergedoken zat, contact te zoeken met de in Amsterdam ver-
blijvendee Verheij. Ze reed op de fiets naar station Driebergen en raakte aan 
dee praat met de stallingbaas, die haar zijn verwondering toonde over wat het 
levenn aan merkwaardigheden bracht: hij was juist aangesproken door twee 
heren,, die op zoek waren naar een man (de stallingbaas beschreef het hem 
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voorgehoudenn signalement) in wie de vrouw Jaap Brandenburg herkende. De 
vrouww reisde niet verder, maar keerde onmiddellijk terug om Brandenburg in 
tee lichten. Deze vertrok spoorslag naar het zuiden, een verstandige beslissing 
naarr bleek, want de volgende dag stond de SD op de stoep. Brandenburg dook 
opnieuww onder in Tilburg, waar hij samen met Adri Verreijt de Rotterdamse 
uitgavee van De Waarheid verzorgde. 

Opp 21 juni zond Clement een verslag van de bevindingen van de Belgische 
koerierr naar Dimitrov. Hij onderstreepte dat de CPN-leiding - en hij had zon-
derr twijfel De Groot op het oog - weigerde rechtstreeks met hem in verbin-
dingg te treden. Clement stelde voor de hulp van Goulooze in te roepen bij de 
reconstructiee van de partijleiding en hem te belasten met de politieke contro-
le.2866 Over een antwoordtelegram aan Clement, alias Fried, beschikken we 
niet,, maar uit een telegram van Goulooze enkele dagen later, mogen we con-
cluderenn dat Goulooze inderdaad in die geest aan de slag ging: "Einige Ge-
nossenn von die alte kader versuchen jetzt Partei neu auf zu bauen. Mit ihnen 
habenn wir standige Verbindung und haben sie auch die Verbindungen mit an-
derenn Organisation gegeben."287 

Datt De Groot zich in 'veiligheid' had gesteld en zijn schuilplaats niet ver-
liet,, zelfs niet voor een afgezant van Clement, gaf al in 1943 voedsel aan ge-
ruchten,, die bij monde van Wim van Exter uitliepen op de beschuldiging van 
'desertie'.2888 De op dat moment achtendertigjarige metaalbewerker Van Exter 
bevondd zich vanaf januari 1943 in Limburg en werkte daar aan de wederop-
bouww van de partij, die door talrijke arrestaties in elkaar was gezakt. 

Bijj  de oudgedienden, waar Goulooze in zijn telegram over repte, bleek het 
tee gaan om Ko Beuzemaker, de oud-partij voorzitter en Cees Schalker, de 
vroegeree politiek secretaris, en iets later ook om Koejemans, die door De 
Groott in 1940 buiten de leiding waren gehouden. "Al s geschikte personen 
kondenn we niemand anders vinden, omdat een geschoolde politieke nach-
wuchss ontbrak," bekende Postma enkele maanden later aan zijn Duitse on-
dervragers.2899 Ook anderen had De Groot op een zijspoor gezet, maar die wa-
renn overleden (Wijnkoop) of zuchtten in concentratiekampen (A.S. de Leeuw, 
L.. de Visser). In feite herstelde Goulooze de situatie van voor 1938, toen De 
Groott het nog niet volledig voor het zeggen had. 

GOULOOZ EE EN CLEMEN T UITGESCHAKEL D 

Hett bericht over "die alte Kader" was een van de laatste die via het zendappa-
raatt van Goulooze Moskou bereikten. In de nacht van 1 op 2 juli sloeg de Ge-
stapoo ook in dit uiterst conspiratieve en tot nu toe ongeschonden deel van de 
partijj  toe. Na de operatie prijkten er twintig namen op de verzamelstaat van de 
SD,, waaronder die van Gouloozes plaatsvervanger en rechterhand Co Dankaart. 
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Tienn dagen later zond "Paul", naast "Vagar" een van de namen waarmee 
Dimitrovv zijn telegrammen ondertekende, een kort bericht aan Clement: 
"Depuiss Ie ier juillet nous n'avons pas de liaison avec Bernard. Prière d'en 
éclairerr les causes et de nous les faire connaïtre de toute urgence."290 Bernard 
wass de schuilnaam van Goulooze en de verontruste Dimitrov wist blijkbaar 
niett welk ongeluk de Goulooze-organisatie had getroffen. De arrestaties 
vloeidenn voort uit het oprollen van de illegale KPD-organisatie in Duitsland 
enn de arrestatie van Wilhelm Knöchel, communist sinds 1923 en, tot aan zijn 
vertrekk naar Berlijn in januari 1942, de verantwoordelijke KPD-man in Am-
sterdam.. Knöchel bezweek onder de even gruwelijke als geraffineerde ver-
hoormethodenn van de Gestapo en sleepte in zijn val ongeveer tweehonderd 
mensenn mee. Goulooze bleef op vrije voeten en via de enige zender die nog 
inn bedrijf was, bracht hij Dimitrov op de hoogte. Hij deelde mee dat hij uit de 
etherr ging en zijn groep ontbond.291 

Naa enige tijd wist hij contact te leggen met Dankaart, die bij zijn arresta-
tiee door twee kogels was getroffen en verpleegd werd in een bewaakte zaal 
vann het Haagse Zuidwalziekenhuis.292 Met hulp van de Gooise groep van de 
Raadd van Verzet onder leiding van "Wim met de kin" (Dick van der Meer) 
werdd zijn ontsnapping minutieus voorbereid.293 In een even riskante als op-
windendee actie slaagde een commando van zes man er half september in hem 
tee bevrijden. De ontsnapping werd pas twee dagen later door de SD opge-
merkt.2944 De Duitse politie was het niet gelukt de top van het Goulooze-ap-
paraatt te arresteren en daarmee bleef de schade beperkt. 

Well  gelukte het de Duitsers door te dringen tot de Comintern-top in Brus-
sel.. Het voordeel dat Clement van het Goulooze-apparaat had, werd hem nu 
doorr onvoldoende afscherming noodlottig.295 Clement voelde dat het net zich 
sloot.. Nog sterker dan de Nederlandse partij, was de Belgische door politie-
terreurr getroffen. Het jachttableau was indrukwekkend. De hele partijtop viel 
inn Duitse handen. Hitler zelf sprak er zijn voldoening over uit. Op 9 augus-
tuss seinde Clement aan Dimitrov: "A la suite du nombre croissant d'arresta-
tions,, plusieurs personnes ont étés arrêtées qui connaissent mon appareil ra-
dio.. C'est pourquoi je considère comme opportun de faire disparaïtre mes 
genss pendant cette période critique et je propose d'arrêter mon travail a par-
tirr du 10 aoüt. Je reprendrai mon travail Ie ier septembre. Restez sur la même 
longueurr d'onde afin que je puisse transmettre des informations pressantes. 
Pendantt cette période, vous pourrez faire transmettre par Yves [Duclos] des 
informationss pour moi. Si vous avez garde votre contact avec Bernard [Gou-
looze],, il serait opportun de changer notre chiffre parce que je 1'ai reen de 
Bernard."296 6 

Clementt wist dat het zendwerk zijn achilleshiel was, maar gaf niet aan 
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waarr het gevaar school. Had hij lucht gekregen van de arrestaties in het Gou-
looze-apparaat?? Van hier leidde inderdaad het spoor naar hem. Van de be-
kwamee marconist Guus van Proosdij, die in mei 1943 in Berlijn was gear-
resteerd,, vernam de SD een adres waar hij in augustus 1941 had verbleven en 
datt als brievenbus en aanloopadres voor Clement fungeerde.297 De bewoon-
sterr was inmiddels verhuisd, maar via het gemeentehuis gemakkelijk te ach-
terhalen.. De volgende dag, op 17 augustus 1943, omsingelde de Gestapo de 
woning,, waar Clement regelmatig gebruik van maakte. Toen deze het huis 
wildee binnengaan, ontstond er een vechtpartij. Terwijl de vrouw wist te ont-
komen,, werd Clement doodgeschoten. 

Eenn week later schreef Co Dankaart vanuit het ziekenhuis Zuidwal in een 
naarr buiten gesmokkeld briefje, waarin hij aan Goulooze verslag uitbracht 
vann wat de Gestapo over het apparaat wist, onder meer: "Guus bekende na 
vijff  weken in een Dauervernehmung van 70 uur. Guus is nu reeds 2 1/2 week 
inn Brussel om adressen aan te wijzen."298 De waarschuwing kwam te laat om 
hett leven van Eugen Fried, alias Clement, die drieënveertig jaar eerder in het 
Tsjecho-Slowaaksee Trnava werd geboren, te redden. In 1948 reisde Van 
Proosdijj  naar Brussel en ontmoette de koerierster voor wier woning Fried 
wass doodgeschoten. Louise Lambert, donkerblond en klein van stuk, dreef 
eenn japonnenatelier. Ze was ervan overtuigd dat Goulooze schuld droeg aan 
dee Gestapo-inval. Van Proosdij kon haar niet op andere gedachten brengen.299 

Kortt voor Goulooze gedwongen werd zijn organisatie te ontbinden, be-
sloott Stalin het bestaan van de Comintern, Gouloozes opdrachtgeefster, te 
doenn beëindigen. Op 22 mei 1943 overrompelde Radio Moskou iedere com-
munistt met de mededeling dat de organisatie, waarvoor grote, soms onbe-
schrijfelijkee offers waren gebracht, werd opgeheven. Twee dagen eerder was 
hett voorstel via radiografische weg bij de secties bekendgemaakt. Het drin-
gendee verzoek om een reactie kon niet verhullen dat een eenmaal in het 
Kremlinn genomen besluit onomkeerbaar was.300 De opdracht om de stem-
mingg onder het communistische kader te peilen was van elke realiteitszin 
ontbloot.. Het was eenvoudig uitgesloten dat Goulooze of Postma, gezien de 
chaotischee taferelen in de partij, een reëel beeld konden verschaffen van het 
effectt van de opheffing op het moreel van de kameraden. 

Minderr uitgesloten was dat men vermetel berichtte hoe men er zelf over 
dacht.. Maar zelfs in de diepste clandestiniteit en te midden van de grootste 
gevarenn bleek de bureaucratie haar wezen niet te verloochenen. Dat een vlei-
endd rapport meer op prijs werd gesteld dan een nuchter verslag was ook voor 
Postmaa en Goulooze een overweging toen ze Dimitrov seinden het besluit tot 
opheffingg toe te juichen. "Neue Formen entstehen, neue Gedanken brechen 
durch.. Es ist in der jetzigen Situation richtig dass die K.I. ihre angeschlosse-
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nenn organisationen von Verplichtungen enthoben hat..."301 Was getekend 
"Goulooze".. In het tonen van loyaliteit leek de nieuwe leiding niet onder te 
willenn doen voor De Groot. 

LANGZAA MM  HERSTEL 

Dee Groot hield zich nog steeds schuil in de Lïsselstreek. Zijn vrees dat de par-
tijj  of een deel daarvan gerund werd door de SD werd er niet minder op. Te-
genn Van Aalderen had hij gezegd dat de partij in Amsterdam steeds verder 
"opgerold""  werd en hij had hem aangeraden onder te duiken. Gebeurtenissen 
inn november 1943 wakkerden zijn angst verder aan. In juni of juli 1943 be-
reiktee Jaap Brandenburg het bericht over een uitgave van een illegaal blad, zo-
genaamdd niet van communisten uitgaande, maar waarvan communisten wel 
dee redactionele leiding moesten dragen. Het idee van een nieuw verzetsblad 
rondd de RVv had zijn oorsprong in het Gooi. Wagenaar en Dick van der Meer, 
dee twee partijgenoten in de R W , en Postma en Goulooze bemoeiden zich met 
dee voorbereiding. Aanvankelijk dacht men aan "Paraat" als naam voor de 
krant,, na enkele besprekingen werd het "Appèl". 

Jann Postma, Brandenburg en Wim Puister voerden hierover besprekingen, 
onderr andere op het adres in Driebergen waar Brandenburg eerder was on-
dergedoken.. "Achteraf is mij gebleken," aldus Brandenburg, "dat Jan Post-
maa zonder dat ik er iets van wist maatregelen had genomen om een redactie 
inn een bespreking bijeen te roepen."302 Voor de redactie nodigde hij Beuze-
maker,, Schalker en Sebald Rutgers uit. Op 14 november 1943 zou het ge-
sprekk van deze oudgedienden met Goulooze en Postma plaatshebben in 
Utrecht.. Rutgers, die in Groningen ondergedoken zat, zegde op het laatste 
momentt af. 

Vierr dagen eerder liep het plan stuk.303 In Leersum werden Beuzemaker en 
zijnn vrouw bij een persoonsbewijs-controle gearresteerd. Overgebracht naar 
Rotterdamm en intensief verhoord door de beruchte SD'er Hoffmann bleek 
Beuzemakerr bereid mee te werken mits zijn vrouw werd gespaard. Op zon-
dagochtendd reden drie Rotterdamse SD-agenten met een geboeide Beuzema-
kerr naar het gebouw van de Maatschappij Hollandse Sociëteit op dee Utrecht-
see Catherijnesingel waar de auto voor de deur werd geparkeerd. Om 11 uur 
passeerdenn Goulooze en Postma. Beuzemaker boog zich voorover en maakte 
kenbaarr dat de twee passanten de gezochten waren. Even later hield een man 
mett een baard en een paraplu bij de auto stil. Beuzemaker herkende Cees 
Schalkerr en knikte geruststellend. Ook met Schalker was het gedaan. Met de 
arrestatiee van de vijftigjarige verzekeringsagent Oene Jonker, die onder de 
schuilnaamm Van Dijk een ruimte in het gebouw van 'de Maatschappij' had ge-
reserveerd,, was de vangst compleet. De SD jubelde en berichtte de volgende 
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dagg aan Berlijn dat de nieuwe leiding van de CPN "restlos festgesetzt" was.304 

Postmaa en Goulooze werden overgebracht naar de Weteringschans in Am-
sterdam.. Beiden wisten briefjes de cel uit te smokkelen, Postma zelfs meer-
dere.. In een van de briefjes schreef de man die zich ondanks de zware on-
dervragingenn politiek en menselijk staande wist te houden: "Ko Beuzemaker 
gearr[esteerd].. Tref met Schalker, Daan Goulooze en mij doorgeslagen. 
14/111 alle drie te Utrecht gepakt. Volgen waarschijnlijk ook andere arresta-
tiess in Amsterdam. Ik weet niet wie en wat. We zijn minstens vanaf juni ge-
volgd.. All e trefpunten laten vervallen, ook al gebeurt er niets en ben ik te-
rechtgesteld.. Desnoods werk even stopzetten. Er lopen nog vrij die gevolgd 
wordenn - lokvogels. Voor Brandenburg is een val opgezet met "een flink stuk 
spek".. Heel voorzichtig zijn. Ze wisten wat ik deed. Heb Wim en Frans als 
medewerkerss genoemd. Weet gelukkig hun namen niet, want het verhoor was 
raak.. Er wordt gevraagd naar Piet Vis [Voorn]. [...] Daan Gjpulooze] zit ook 
hier."30* * 

Gouloozee vertelde tijdens een verhoor dat 124 uur duurde op enkele de-
tailss na precies wat de SD al wist uit de ondervragingen die Dankaart had 
moetenn verduren en wat Ko Beuzemaker over de recente activiteiten in ver-
bandd met de Raad van Verzet had doorgeslagen. Net als Postma hield Gou-
loozee zich voorbeeldig. Een levensteken uit de gevangenis eindigde hij met 
"Moedd houden tot het laatste. Ons werk was niet vergeefs. Spoedig zal het 
eindee daar zijn, met de overwinning aan 0ns."306 Op oudejaarsnacht werd een 
vergeefsee poging gedaan beide mannen uit de Weteringschans te halen. Een 
tienkoppigg commando van de R W moest het plan opgeven toen de auto 
waarmeee de bevrijdingspoging werd uitgevoerd, voortijdig de aandacht trok 
vann een Duitse patrouille.307 

Nuu Goulooze en Postma in handen van de Duitsers bleven, trad Jaap Bran-
denburgg als de centrale man naar voren. Hij vormde met Wim Puister een lei-
dingg waarvoor ook Frits Reuter en Gerben Wagenaar werden aangetrokken. 
Inn het laatste oorlogsjaar kwamen de twee oud-redacteuren van Het Volks-
dagbladdagblad Anton Koejemans en Friedl Baruch erbij om de redactie van De 
WaarheidWaarheid en de programmatische publicaties te verzorgen. De nieuwe lande-
lijk ee top hield het zonder verliezen tot aan de bevrijding vol en zag zijn aan-
hangg in het laatste jaar van de oorlog verveelvoudigen. De groei vloeide voort 
uitt de omslag in het politieke klimaat die ingeluid werd met de eclatante ne-
derlaagg van de Duitse legers voor Stalingrad en de verrassende stakingen 
eindd april, begin mei 1943 tegen het wegvoeren in gevangenschap van zo'n 
3000 000 Nederlandse mannen. De gebeurtenissen droegen bij aan de zich 
verdiependee politieke, morele en institutionele crisis van het bezettingsre-
giem.. Vanaf het voorjaar van 1943 breidde het 'nationale' verzet zich uit en 
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verbreeddee zich ook politiek naar de CPN, een partij die op dat ogenblik 
murww geslagen was door de terreur, maar desondanks een rol speelde in het 
totstandkomenn van de R v v, en die vanuit kringen rond Het Parool en Vrij  Ne-
derlandderland tot samenwerking werd genood. Haar werd een bijdrage gevraagd 
voorr de brochure Om Neêrlands Toekomst, waarin diverse politieke groepe-
ringenringen hun visie gaven op de bevrijding. 

Brandenburgg trachtte nog voor de nieuwe leiding volledig werd samenge-
steld,, de verbroken verbindingen te herstellen. Alleen met het Zaanse en 
Haarlemsee district bestond nog contact. Twee vrouwen droegen er de verant-
woording,, Rie Kogenhop-Huig, op het congres in 1938 als enige vrouw in het 
partijbestuurr gekozen en na de verwoesting die Vosveld in 1943 teweeg-
bracht,, belast met de wederopbouw van de Zaanstreek; en Annie Averink die 
inn het voorjaar van 1944 de opdracht kreeg om het illegale werk in het dis-
trictt Kennemerland opnieuw te organiseren. Ook daar waren alle kaders zo'n 
beetjee opgepakt. 

OpOp hemelvaartsdag 1944 hielp de eenendertigjarige Averink Ries man 
Fritss Kogenhop en Dirk Stolk uit Stompetoren, die als koks werkzaam waren 
inn de ss-keuken aan de Loonsebaan in Vught, te ontsnappen. Burgerkleren en 
eenn slaapmiddel waren in een kruideniersmand in de garage van de vill a waar 
dee mannen werkten, gedeponeerd. Een advocaat uit de buurt leverde een 
fiets.. Na de wisseling van de wacht moesten de soldaten eerst in slaap ge-
maaktt worden met beschuit met aardbeien. "Toen ze eindelijk kwamen, 
Kogenhop,, een wat pafferige man en Stolk, lang en wit, net de dood van Pier-
lala,, duwde Averink ze de fiets in de hand en zei: 'Je moet die man, daar vol-
gen.'""  Die man was Gerrit de Graaf, een trouw communist en een hoge 
beambtee van de PNEM, die tegenover het station in Vught woonde. Die dag 
werdenn er patrouilles met honden uitgezonden, huizen uitgekamd en moesten 
treinpassagierss hun hoofddeksel oplichten.308 

Dee knokploeg die aan de actie meewerkte was gedeeltelijk dezelfde die in 
februarii  1944 poogde Jan Postma uit Vught te bevrijden. Ook daarin speelde 
Anniee Klein, de schuilnaam van Averink, een sleutelrol en ook toen werd de 
ploegg ondergebracht bij de familie De Graaf.309 Met grote inventiviteit legde 
dee voormalige leerling van de Leninschool contact met een verzetskern on-
derr de Georgische krijgsgevangenen, die vanaf oktober 1943 eerst in de om-
gevingg van Zandvoort, en vanaf januari 1945 op Texel ingekwartierd waren. 
Timiditeitt was haar vreemd. Ze wist springstof te krijgen en kaarten van de 
mijnenveldenn in de duinen ten westen van Haarlem. Met An Vooren steunde 
zee de Georgiërs met het uitgeven van Elva, een gestencilde verzetskrant in de 
Georgischee taal en ze verzorgde met de Poolse communist Max Freibrun een 
Russischee editie van De Waarheid. Hun clandestiene contacten met de Geor-
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giërss werden Vooren en Averink bijna noodlottig, toen ze op een trefadres aan 
dee Zandvoortselaan in Heemstede door kolendampvergiftiging buiten be-
wustzijnn raakten. Omdat een derde persoon te laat kwam en de vrouwen be-
wustelooss aantrof, kon erger worden voorkomen. Elke week had ze een tref 
mett Jaap Brandenburg in Amsterdam, Rie Kogenhop was er dan ook. Het was 
twintigg kilometer heen en twintig kilometer terug fietsen. Haar energie raak-
tee op. Om de twee kilometer stopte ze om een hap brood te nemen. In de hon-
gerwinter,, rijdend achter een "lange Jan", sloeg ze over de kop. Opnieuw was 
zee buiten bewustzijn. Lichamelijk getekend - Annie versleet 28 onderduik-
adressenn - beleefde ze, rebels en idealistisch tegelijk, de bevrijding. 

Fietsen!!  Daar wist ook Geert van der Molen van mee te praten. De schip-
persdochter,, van wie in oktober 1940 de suggestie kwam de Groningse edi-
tiee van de illegale Waarheid de naam Het Noorderlicht te geven,310 had een 
jaarr verzet en anderhalfjaar Ravensbrück achter de rug voor ze na de spoor-
wegstakingg in 1944 als koerierster van Henk Goudkuil wekelijks van Gro-
ningenn naar Amsterdam en terug fietste. "Via familie van Rie Lips in Soest 
off  Hilversum - Rie was mijn hartsvriendin in Ravensbrück - kwam ik dan de 
volgendee morgen in Amsterdam op de Admiralengracht bij Jaap Branden-
burgg en zijn vrouw. Ik overnachtte er, dat was eenvoudiger, we konden dan 
meteenn wat praten. Ik was waarschijnlijk de enige koerier die ook instruc-
teurswerkk verrichtte. Maar Jaap vond dat niet goed. Koerier en instructeurs-
werk,, partij- en RW-werk moesten gescheiden blijven. Jaap vond ons een 
beetjee anarchistisch. Maar in Groningen deden wij wat wij voor Groningen 
goedd achtten. Je laat toch geen twee mensen het risico van zo'n lange fiets-
tochtt dragen. De IJsselbrug nabij Zwolle was nota bene afgesloten. Gerben 
Wagenaarr was minder streng, die zag beter dan Jaap de praktische conse-
quenties."3" " 

Hett herstel van de verbinding was beslist geen sinecure. Tot vier keer toe 
wass de partij in Groningen door verraad uit elkaar geslagen. De eerste keer 
inn maart 1941 toen vrijwel de hele groep van Het Noorderlicht, zo'n zestig 
mannenn en vrouwen, gearresteerd werd. Geert van der Molen kwam in okto-
berr 1942 uit Ravensbrück terug en ging opnieuw in het verzet. "De verbin-
dingg was toen stuk, De Waarheid verscheen niet meer en we hebben lang 
moetenn wachten voor men ons weer vertrouwde."3U 

Meerr dan eenjaar was er geen contact en dat terwijl het werk doorging. Er 
werdd zelfs regelmatig een blad uitgegeven. Verzet, zoals de krant heette, ver-
scheenn vijftien keer. Via het studentenverzetsblad De Vrije Katheder trachtte 
Geertt van der Molen contact te leggen met de landelijke leiding, maar dat 
mislukte.. Wel lukte het haar in Groningen met Hans Katan, "een vrolijke, 
charmante,, enigszins zorgeloze jongen", die deel uitmaakte van de verzets-

224 4 



DEE MOEILIJK E JAREN VAN DE OORLOG I94O-I945 

groepp cs 6 - een Vrije Katheder-groep op te richten. Ook met de Limburgse 
instructeurr Wim van Exter zocht Geert contact. Ze had bericht van zijn vrouw 
uitt Ravensbrück. Eind 1942, begin 1943 kwam hij naar het noorden, maar hij 
wass teleurgesteld dat Geert weinig over zijn vrouw kon vertellen. Ronduit 
verontwaardigdd reageerde hij op haar verzoek om Groningen weer bij de par-
tijj  te betrekken. De wat drammerige Van Exter vertrouwde de zaak niet.3'3 

Pass in het begin van 1944 werd de verbinding hersteld door Henk Goudkuil, 
diee door Brandenburg naar het Noorden was gestuurd. Bertus Brandsen ver-
vingg hem in Noord-Holland. Langzamerhand kreeg de CPN weer een lande-
lijkee structuur en een landelijk geredigeerde krant. 

VERGEEFSEE POGING TOT CONTACT 

Jaapp Brandenburg was geen man van grote woorden of brede gebaren, eerder 
gevoelig,, vaak onzeker, vooral waar het de eigen kwaliteiten aanging. Bran-
denburgg had zoveel zelfkritiek dat hij leed onder zijn rol. Hij had grote be-
wonderingg voor De Groot, vooral voor zijn pen en politiek inzicht. Aan Geert 
vann der Molen vroeg hij eens: "wat vinden julli e in Groningen eigenlijk van 
onzee kopij?" "Eerlijk gezegd keken we niet zo kritisch, maar reageerde ik: 
'wee zijn blij want zo leren we tenminste de juiste lijn kennen.' Brandenburg 
peinzend:: 'Iedereen denkt eigenlijk dat De Groot de teksten schrijft, maar dat 
iss niet zo. Ik schrijf ze, maar ik zou liever zien dat De Groot ze schreef." Zo 
hoordee Geert voor het eerst dat De Groot onvindbaar was. Brandenburg pol-
stee haar of men in Groningen iets over zijn verblijfplaats wist. Dat was niet 
hett geval. Enkele weken later vroeg hij Geert om op de terugtocht langs Hat-
temmerbroekk te fietsen, Daar, iets onder Zwolle, aan de rivier stonden kleine 
huisjes.. "Ik moest in een van die huisjes een heel klein briefje overhandigen 
enn een bepaalde zin zeggen. En zei Jaap: 'als ze nergens van willen weten, 
dann ga je zo snel mogelijk terug naar de weg.' Dat heb ik inderdaad gedaan 
wantt de vrouw die me te woord stond, schrok vreselijk en draaide zich on-
middellijkk om. Ik heb altijd het vermoeden gehad dat tussen die vrouw, dat 
adress en De Groot een verband was, alsof die vrouw vreesde dat De Groot 
gezochtt werd. De week daarna heb ik verslag gedaan. Jaap droeg me op er 
mett niemand over te praten. Daar heb ik me aan gehouden."3'4 

Hett bleef niet bij die ene poging om De Groot weer in het werk te betrek-
ken.. Volgens Wim van Exter vroeg Brandenburg hem eind 1943 of hij enig 
vermoedenn had waar De Groot zat.3'5 "Het moest in een provinciestad zijn bij 
dee broer van een bekende partijgenoot." Vermoedelijk had hij de informatie 
vann Gerrit Roorda of van Wim Puister die het weer wist van een Twentse par-
tijgenoott die De Groot er had gezien.3'6 "Ik adviseerde Jaap een adres aan de 
Vondelkadee te Zwolle. Ik bood aan hemzelf eventueel te bezoeken, omdat ik 
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opp het adres bekend was. Jaap wees het aanbod af." In de partijleiding is toen 
dee kwestie De Groot aan de orde geweest. Besloten werd een brief aan De 
Groott te richten in een gesloten enveloppe om af te geven, als een persoon-
lij kk contact niet mogelijk bleek. Vermoedelijk was het de brief die Noorder-
wier,, de man met de zwarte bolhoed, bij Van Aalderen bezorgde met het ver-
zoekk die verder te leiden. 

Apocrieff  is het na de oorlog gangbaar geworden verhaal dat Brandenburg 
zelff  de brief gebracht zou hebben. Ten huize van Roorda zou hij zelfs door 
eenn glazen tussendeur een glimp van De Groot hebben opgevangen. De Groot 
zouu niet te voorschijn hebben willen komen, al gaf Brandenburg hem door 
luidd praten de kans zijn karakteristieke, tamelijk hese stem te herkennen. 
Roordaa zou ontkend hebben dat De Groot bij hem in huis was, maar nam wel 
dee enveloppe in ontvangst. Hij vond het goed dat Brandenburg een week la-
terr terugkwam. Na een week zou hij de brief nog even gesloten hebben aan-
getroffenn als hij hem had afgegeven. 

Hett verhaal lijkt niet erg waarschijnlijk, alleen al omdat het in de illegali-
teitt geen gebruik was om ontmoetingen op onderduikadressen te ensceneren. 
Dezee vonden op straat plaats of op neutrale adresssen. Brandenburg was een 
zorgvuldigg man die deze regel nooit overtrad. Het rechtstreeks afgeven van 
eenn brief - nota bene gesloten - roept eveneens vragen op. Was de voor-
naamstee veiligheidsregel niet om niets of zo min mogelijk te noteren? 

Datt De Groot, alias meneer Hendriks, altijd tiptop gekleed en met een 
stropdass om, als ambtenaar op het Distributiekantoor op de Eekwal werkte, 
wijstt erop dat hij ook financieel de band met de partij had doorgesneden. 
Bonkaartenn ontving hij evenmin. De politiek had misschien niet voor hem af-
gedaan,, de partij, die "verraderlijke bende", waar "de verkeerden" aan de 
touwtjess trokken wel. 

Dee Groot vond het vermoedelijk te gevaarlijk worden, toen bleek dat zijn 
schuiladress bij partijgenoten bekend raakte. Na twee, drie maanden op de 
Vondelkadee gezeten te hebben, kreeg De Groot een nieuw onderdak bij Gijs 
Heersink,, alweer een spoorman en net als Roorda voor de oorlog lid van de 
OSP.. Beide mannen kenden elkaar en Heersink was bereid om De Groot, die 
doorgingg voor een leraar Frans, de helpende hand te bieden. Toen De Groot 
vernamm dat Heersink enige maanden in Vught gevangen had gezeten wegens 
hulpp aan joodse onderduikers, leek hem ook dit adres te gevaarlijk. Hij kon 
niett uitsluiten dat de bewoners nog steeds in de gaten werden gehouden. 

Heersinkk bracht hem in april 1944 onder bij mevrouw Zegeling die in de 
Assendorperstraat,, aan de rand van het centrum, een kantoorboekhandel 
dreef.. De zaak was opgezet door haar in 1936 overleden man, Andries Zege-
ling,, met wie ze kort daarvoor in het huwelijk was getreden. Eke Bouchina 
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Wilhelminaa de Jong, zoals haar volledige meisjesnaam luidde, werkte als 
verpleegsterr in het Sophiaziekenhuis waar ze Andries als tbc-patiënt leerde 
kennen.. Eke Zegeling had niet alleen de verantwoordelijkheid voor de win-
kel,, maar verzorgde ook haar inwonende moeder en haar enig kind, de ne-
genjarigee Huib. Al eerder was ze een onderduiker ter wille geweest en ook nu 
namm ze zonder veel bedenking de door Heersink gebrachte leraar die 'wei-
gerdee voor de Duitsers te werken' op. Pas enkele maanden later zou ze de 
echtee identiteit leren kennen van de wat korte, dikkige man, die zo aardig te-
kendee en knutselde en zich had voorgesteld als Hendrik de Vries. 

Hett adres leek tamelijk veilig met zijn kelder waar de onderduiker tussen 
dee schriften en potloden kon wegschuilen. Door de aanloop in de winkel kon 
hijj  onopvallend komen en gaan. Op 14 april 1945 werd Zwolle bevrijd en tot 
diee tijd bleef De Groot bij de familie Zegeling ondergedoken. Hij had een 
nieuwee baan gevonden, als ambtenaar op het Bureau voor de Voedselcom-
missariss voor Overijssel, eveneens in de Assendorperstraat. Directeur Patijn, 
diee na de oorlog een hoge functie bekleedde in de EEG, had hem gezegd: "Ik 
neemm u aan, maar het is voor uw eigen risico. Als de moffen hier binnen ko-
menn en ze pakken u, dan moet u het zelf weten. Ik weet van niks."3'7 De 
Groott hield zich ten behoeve van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed 
voorr Akker- en Weidebouw bezig met de distributie van pootaardappelen. 
Volgenss een door de Duitsers afgegeven verklaring mocht zijn fiets niet in 
beslagg worden genomen. Een hele geruststelling voor de man die nooit leer-
dee fietsen. Het Bureau was een veilige plek, niemand verwachtte er een on-
derduikerr en De Groot kon zich vrij bewegen. Zijn tochten in de omgeving 
loktenn geen argwaan. Nog op 6 maart 1945 werden onder zijn leiding vijfen-
veertigg kilo pootaardappelen vervoerd. 

Tochh kon De Groot ook het dekadres bij de familie Zegeling niet geheim-
houden.. Dick Lammes, schuilnaam 'Kees', en Ans van Eysden, schuilnaam 
'Lies',, waren in 1943 en 1944 instructeur en koerierster van de IJsselstreek 
enn Twente. Omstreeks augustus 1944 kregen zij het bericht door dat Paul de 
Groott niet in het werk betrokken mocht worden. De uit Edam afkomstige in-
strumentmakerr Lammes kon zich daar niet bij neerleggen. Hij respecteerde 
dee beslissing van De Groot om ondergedoken te blijven, maar keurde af dat 
hijj  niet voor de krant werkte. Op een van haar trefs in Amsterdam begin sep-
temberr 1944 besprak Lies de kwestie met Brandenburg. Daarna heeft Lam-
mess via Antoon Oude Oost uit Almelo De Groot een brief ter hand laten stel-
len.. De brief aannemende, zou De Groot gezegd hebben: "Als ik deze brief 
open,, moet ik hem beantwoorden, ik open hem niet." Ongeopend kreeg Lam-
mess het epistel geretourneerd. Hierop is hij op 11 december nog persoonlijk 
naarr Hattem gereisd om De Groot te spreken te krijgen en heeft er wederom 
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eenn schrijven achtergelaten. Was dit het adres waar ook Geert van der Molen 
moestt aanlopen? De volgende dag werden Kees en Lies in Terwolde door de 
landwachtt gearresteerd. Lammes werd door de communisten) ager Otto Lan-
ge,, die ook Herman Holstege toetakelde, bij zijn verhoor in het Deventer Ge-
stichtt Brinkgreve ernstig gemarteld.3'8 Op 8 maart 1945 schoot een vuurpe-
lotonn de vierendertigjarige instructeur dood als represaille voor de aanslag op 
Rauterr op de Woeste Hoeve. 

Anss van Eysden was vele jaren later haar verontwaardiging nog niet te bo-
ven.. "Terwijl de anderen in 1944 zwoegden om door de linies heen te komen 
enn zodoende te hooi en te gras de kopij voor De Waarheid moesten verzor-
gen,, bleef Paul de Groot in alle talen zwijgen."3'9 

Eenn van de drama's in de levensgeschiedenis van De Groot zijn de mythen 
diee hij en zijn politieke omgeving meenden te moeten weven rond zijn doen 
enn laten in de oorlog, gebeurtenissen die voortdurend aanleiding gaven tot 
discussiediscussie en die telkens opgerakeld werden als er weer eens twisten of con-
flictenn waren. Terwijl in de partij aan geen enkele andere episode trotser her-
inneringenn levend werden gehouden, bleef de positie van De Groot omstre-
den,, of het nu ging om zijn vermeende poging naar Moskou uit te wijken, het 
gebruikk van de term 'correct' in het juninummer van Politiek en Cultuur, of 
zijnn onderduik in het laatste anderhalfjaar van de oorlog. Wat de laatste emo-
tievollee en beladen gebeurtenis betreft, werd al snel na de oorlog gepoogd een 
vertekendd beeld ingang te doen vinden. In januari 1945 schreven Van Exter 
enn zijn tien jaar jongere rechterhand, de Zutphenaar Toon Nagtegaal, vanuit 
hett bevrijde Zuid-Nederland aan de illegale leiding dat ze met "belangrijke 
vriendenn gesproken hadden" en tot de slotsom waren gekomen dat "als het 
juistt is dat Paul op eigen gelegenheid is ondergedoken en geen verbinding 
heeftt onderhouden, hij als deserteur moet worden beschouwd".320 Om dit 
voorr De Groot pijnlijke en gevaarlijke dreigement te helpen neutraliseren, 
schotenn Jaap Brandenburg en Henk Goudkuil, moedige verzetsmensen en 
welhaastt de verpersoonlijking van de strijdbare communistische arbeider, 
hemm te hulp door het verhaal te vertellen dat De Groot met hun medeweten 
wass ondergedoken. 

Dee forse, koelbloedige Goudkuil had enerverende jaren achter de rug. Met 
Brandsenn had hij onder zijn op zandgrond gebouwde woning in Eindhoven 
eenn kelder uitgegraven, waar hij een stencilmachine en typemachine had ge-
plaatst.. Zo verzorgde hij het blad Vrede en Vrijheid en later De Waarheid. 
Goudkuill  wist overal een oplossing voor. Gebrek aan Wapens? "Ik weet nog 
datt ik een keer uit de trein kwam in Tilburg. Ik kom daar in de drukte van het 
volkk voor dat ene kleine uitgangetje. Ik zie een marechaussee in uniform met 
zijnn revolver achterop. Je was op zulke dingen verdacht. Ik dring achter die 
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ventt aan met nog iemand daartussen. Ik heb die klep losgemaakt en toen zat 
diee revolver opgepropt met een hele grote lap. Dus ik voorzichtig die lap eruit 
gehaald,, het moest gebeuren zonder dat iemand het doorhad. Achteraf is dat 
natuurlijkk stom gevaarlijk maar ja, wat was niet gevaarlijk."321 

Inn februari 1943 moest Goudkuil er een tijdje tussenuit. Vosveld verbleef 
mett de SD in Brabant en was hem op het spoor. Goudkuil en zijn vrouw do-
kenn onder in een zomerhuisje aan de Reeuwijkse plassen. Tot eind augustus 
1943,, toen nam hij weer contact op met Brandenburg; achter het Amstelsta-
tionn ontmoetten ze elkaar, liepen langs de Amstel naar Het Kalfje en dronken 
err een zeldzaam glas karnemelk. Afgesproken werd dat Goudkuil als in-
structeurr aan de slag ging in Noord-Holland. Vanaf maart 1944 werkte hij on-
derr de schuilnaam Van den Akker in Groningen, bouwde er langzaam de par-
tijj  weer op en organiseerde samen met Jan Roetink de plaatselijke RW. Met 
Geertt van der Molen als koerierster vormde hij een bijna legendarisch kop-
pel.. Geert van der Molen,, van dezelfde leeftijd, even romantisch en idealis-
tischh als haar chef, vertelde: "Hij was op zijn best in gevaarlijke situaties en 
raaktee nooit in paniek. Risico's konden hem niets schelen. Mij evenmin, ik 
wass anderhalfjaar in een concentratiekamp geweest en had alleen rust, als ik 
onderwegg was. Ik heb drie overvallen met hem gedaan, waaronder de overval 
bijj  de Lijnco-drukkerij. Die drukkerij kreeg alle Duitse opdrachten en was 
goedd geoutilleerd. We kregen van binnenuit de sleutels en op een dag dat ie-
dereenn vrij was zijn we met z'n vijven naar binnen gegaan. Het ging vooral 
omm drukkers- en zettersbenodigheden. Nadat we de fietsen opgeladen had-
den,, zei Henk tegen mij: 'Laten we nog even blijven, want ik zie nog van al-
les.'' Ik zeg: 'Henk' en dat heb ik echt gezegd want ik was dan wel even gek 
alss hij, maar iets voorzichtiger. Ik zeg: 'Henk, laten we wel zorgen dat we om 
zevenn uur weg zijn'. 'Nou, ze komen toch niet.' 'Henk, godverdomme.' We 
paktenn de fiets, gingen naar buiten en daar stond de NSB-directeur met een 
aantall  van zijn mensen, verstijfd aan de grond genageld. En dan is Henk op 
zijnn best. Hij zei: 'jij gaat vooruit'. Ik had het meeste materiaal op de fiets en 
Henkk sloot met zijn revolver de weg af. Hij had overwicht, was groot en oer-
sterkk en zei: 'wie zich verroert wordt neergeschoten. En wie zich binnen een 
halff  uur beweegt, moet er rekening mee houden dat hij morgen niet meer 
leeft.'' Dus ik op mijn rode sportfietsje ervandoor. Zo zijn we ontkomen."322 

Inn die jaren had Goudkuil een grote bewondering voor De Groot, die in het 
beginn van de bezetting een tijd bij hem onderdook. Goudkuil was pas kort lid 
toenn de oorlog uitbrak, had geen partij opleiding en zag op tegen de politieke 
ervaringg en eruditie van zijn chef. De Groot was ook wat ouder. Aan Geert 
vann der Molen vertelde Goudkuil enthousiaste verhalen over hem. 

Goudkuill  viel het blijkbaar niet moeilijk De Groot een alibi te verschaffen. 
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Hijj  zou hem, aldus een rapport uit de jaren vijftig , uit het oogpunt van vei-
ligheidd ontraden hebben contact met de leiding te zoeken. Dat de partijleiding 
slechtss één keer contact had gezocht, rechtvaardigde Brandenburg toen met 
tee zeggen dat ze op de hoogte was van zijn schuilplaats en dat ze hem voor 
dee toekomst wilde behouden.323 

Hett argument zou nog vaak herhaald worden: "hij moest gespaard worden 
voorr na de bevrijding." In 1958 vroeg De Groot aan Goudkuil hem opnieuw 
tegenn 'laster' in bescherming te nemen.324 Goudkuil ging nog een stap verder: 
vann de partij zou De Groot zelfs geen ondersteuning en geen bonkaarten 
meerr ontvangen hebben, ook al had hij herhaaldelijk met de leiding in con-
tactt willen treden. Goudkuil had zelf kunnen vaststellen dat na het drama van 
Gorssell  De Groot opnieuw had deelgenomen aan het verzet, zij het niet di-
rectt in partijverband.325 De wereld werd op zijn kop gezet. Niet De Groot was 
gedeserteerd,, maar de partijleiding had de verzetsstrijder De Groot in de 
steekk gelaten. Brandenburg was al eenjaar dood toen Goudkuil dit geschied-
beeldd boekstaafde. Enkele jaren later moest hij wegens een conflict met De 
Groott over zijn werkzaamheden in de vvsu de partij verlaten. 

230 0 



VII  Naar de bevrijding 

NIEUW EE EN OUDE GEDACHTE N 

Inn november 1944 verscheen in De Waarheid het door Baruch en Koejemans 
geschrevenn Volksprogram voor een Democratisch, Welvarend en Vrij Neder-
land.. De beide oud-redacteuren van Het Volksdagblad, werkend voor de ille-
galee Waarheid, tekenden in de nieuw gevormde landelijke leiding meestal 
voorr de programmatische publicaties. Een steun in de rug van Jaap Branden-
burg,, die zich niet voldoende competent achtte in het aangeven van politieke 
perspectieven. . 

Inn het Volksprogram werden nieuwe gedachten ontvouwd, die sinds de op-
heffingg van de Comintern in de partij leefden ten aanzien van onderwerpen 
alss vakorganisatie, parlementaire democratie, regeringsverantwoordelijkheid 
enn naoorlogse partij vorming. Over dat laatste schreef Jan Postma in de zomer 
vann 1943 in reactie op een memorandum betreffende de opheffing van de 
Cominternn van de historicus en oud-communist Jan Romein: "Wij zijn voor-
standerr van een zo breed mogelijke arbeiderspartij met een duidelijk socia-
listischh program waarin plaats is voor alle vooruitstrevende Nederlanders. Zo 
dezee partij tot stand mocht komen, willen wij graag onze zelfstandige partij 
prijsgeven."1 1 

Eenn gedachtegang die De Groot, weliswaar voorzichtiger, al in 1942 had 
latenn horen, en die Postma herhaalde in zijn bijdrage aan de brochure Om 
NeêrlandsNeêrlands Toekomst uit augustus 1943 en in het kort daarna verschenen Naar 
dede bevrijding!2 Wat de staatkundige prioriteiten betrof greep Postma even-
eenss terug op wat De Groot al begin 1942 had betoogd:3 dat het er "allereerst 
omm ging in nationale samenwerking de staatkundige verhoudingen van vóór 
100 mei 1940 te herstellen".4 Met deze bijdragen, die waarschijnlijk in over-
legg met Moskou totstandkwamen,5 trachtte Postma de CPN een profiel te ge-
venn in de discussie over de naoorlogse politieke verhoudingen; een debat dat 
onderr andere in het gijzelaarskamp St. Michielsgestel, waar vooraanstaande 
politicii  verbleven, intensief werd gevoerd, maar waar de partij tot dan toe bui-
tenn stond. 

Inn het Volksprogram werden de ideeën van Postma verder uitgewerkt, zij 
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hett dat men over een mogelijke opheffing van de partij nu voorzichtiger was. 
HiertoeHiertoe zal hebben bijgedragen dat in spraakmakende sociaal-democratische 
kringg afwerend gereageerd werd op een dialoog met communisten. Tekenend 
wass bijvoorbeeld de reactie van Evert Vermeer, die de CPN een "dictatuur-
partij""  bleef noemen, "waarvoor in het naoorlogse Nederland geen plaats 
was".6 6 

Doorr te beklemtonen dat de CPN bereid was zich op te heffen zou men, 
vreesdee Brandenburg, niet meer ernstig genomen worden in het debat over 
eenn eventuele communistische regeringsdeelname na de bevrijding. 

Desondankss leek de leiding zich te willen manifesteren als de aanvoerder 
vann wat, na 1943, was samengestroomd in en rond de organisatie en de le-
zerskringg van De Waarheid, waarin de kiemen rijpten voor een naoorlogse 
eenheidsarbeiderspartij.. Het belang van "De Waarheidbeweging" kon moei-
lij kk overschat worden. De samenwerking met andere verzetsorganisaties was 
gebaseerdd op de invloed van de krant, niet op die van de partij.7 Zo nam Bran-
denburgg namens De Waarheid - en niet namens de CPN - in juli 1944 deel 
aann besprekingen over een te vormen algemene overkoepelende organisatie 
vann het verzet, De Grote Adviescommissie van de Illegaliteit, tevens advies-
orgaann van de regering in Londen.8 

Hett vertrouwen in het welslagen van het eenheidsproject groeide toen er 
namenss de linkersectie van de Commissie, bestaande uit vrijwel alle grote il -
legalee bladen, in oktober 1944 een verklaring verscheen over de vernieuwing 
vann het politieke leven na de bevrijding. Frits Reuter, lid van de illegale lei-
ding,, herinnerde zich: "We beschouwden het als een belangrijke overwin-
ning.. Van een geïsoleerde positie was geen sprake meer."9 Het rapport zou 
nogg van belang worden, toen De Groot na de bevrijding op 10 mei 1945 een 
oproepp deed de partij op te heffen en het politieke leven in Nederland te ver-
nieuwen.. Om zijn oproep kracht bij te zetten wees hij op de verklaring van 
oktoberr 1944. 

Voorr de tallozen die niet al vóór 1940 deel uitmaakten van de CPN leek het 
instandhoudenn van de brede eenheidsbeweging het meest realistisch. Zo ook 
voorr communisten die in de traditie van Jan Postma dachten. Maar voor de 
watt oudere, in de geest van de Comintern denkende communisten strookte 
hett idee van opheffing van de CPN niet altijd met de eigen overtuiging. Piet 
Vooren,, die in het laatste oorlogsjaar deel uitmaakte van het illegale Amster-
damsee districtsbestuur herinnerde zich een ontmoeting met Jaap Branden-
burg,, "geruime tijd voor de bevrijding", in een restaurant op de Westermarkt, 
waarr deze meedeelde dat de landelijke leiding besloten had de CPN niet te la-
tenn terugkeren; "wij stonden in één woord perplex!" aldus Vooren, die met 
dee derde aanwezige, Barend Kieboom uit Rotterdam, van zijn ontgoocheling 
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blijkk gaf. Een ongebruikelijke reactie omdat "wi j als illegale partijfunctiona-
rissenn tijdens de bezetting gewend waren alle besluiten en opdrachten, die wij 
mett ons verstand konden bevatten, voetstoots uit te voeren." Vooren vroeg 
zichh tegenover een brommerige Brandenburg af waarom het nodig was de rol 
vann de partij in het verzet te miskennen: "iedereen wist toch dat van alle ver-
bodenn partijen de Communistische Partij Nederland de enige partij was, die 
ookk metterdaad in het gehele land actief tegen de Duitsfascistische overheer-
singg en zijn NSB-filiaal optrad."10 Ook Harry Kleuver, eveneens lid van het 
hoofdstedelijkee districtsbestuur, maakte gewag van Amsterdams verzet tegen 
eenn mogelijk opheffen van de partij. Hij herinnerde aan een bijeenkomst op 
dee Weesperzijde in het begin van 1945 met mensen uit verschillende centra 
enn enige kameraden van de landelijke leiding: Anton Koejemans, Jaap Bran-
denburg,, Janet Stofkoper, Frits Reuter, Harry Verheij, Rie Kogenhop en An-
niee Averink, waar in antwoord op de Amsterdamse kritiek betoogd werd dat 
alleenn in Amsterdam de partij nog als zodanig bestond, terwijl elders het werk 
brederr was georganiseerd." 

Misschienn gold dat voor het noorden en het oosten van het land, maar niet 
meerr voor het zuiden van Nederland dat tussen september en november 1944 
bevrijdd werd. Hier was na een aanvankelijke poging om tot één socialistische 
partijj  te komen, tijdens de kerstdagen van 1944 door Wim van Exter De 
Communistischee Partij in Bevrijd Nederlands Gebied opgericht. Van Exter 
zelff  werd voorzitter, de mijnwerker Huub Hermans, die voor de oorlog een 
populairr SDAP-wethouder was in Vaals, en tijdens de bezetting meewerkte 
aann het communistische blad GlückAuf, secretaris. 

Dee Amsterdamse metaalarbeider Van Exter had aan het begin van de be-
zettingg onder leiding van Anton Struik aan de organisatie van het Solidari-
teitsfondss gewerkt. Tot tweemaal toe wist Van Exter ternauwernood aan ar-
restatiee te ontkomen. Zijn vrouw Resi werd gepakt, waarna Van Exter de raad 
kreegg zich tot na de oorlog gedeisd te houden. Dat advies sloeg hij in de wind 
enn in januari 1943 vertrok hij onder de schuilnaam 'Willy ' naar Limburg, 
waarr de partij in brokstukken uiteen lag na de snel opeenvolgende arrestaties 
vann de instructeur Jaap Reek en diens vervanger, de Rotterdammer Janus Nas. 
Vann Exter slaagde erin nagenoeg uit het niets een nieuwe groep op te bouwen, 
voornamelijkk geworteld in de oostelijke mijnstreek, en een krant uit te geven 
diee - naar de bekende mijnwerkersgroet - Glück Auf werd gedoopt en door 
tweee Oostenrijkse mijnwerkers in een ongebruikt hondenhok werd gedrukt.12 

Eindd 1943 werd het blad omgevormd tot een nieuwe editie van De Waarheid. 
Omm het contact met de mijnwerkers niet te verliezen, riep Van Exter een 
nieuww blad in het leven, De Vakbond, dat intensief het idee van een een-
heidsvakbewegingg propageerde en waaraan ook sociaal-democraten mee-
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werkten.'33 Na overleg met Jaap Brandenburg reisde Van Exter het land door 
omm de partij instructie te geven over de ideeën omtrent de Eenheidsvakbewe-
gingg (EVB). 

Directt na de bevrijding van Limburg, die hij op zijn onderduikadres in 
Brunssumm afwachtte, nam Van Exter deel aan de oprichting van de eenheids-
bond,, de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM), die na de 
oorlogg zou uitgroeien tot de sterkste mijnwerkersbond en waarvan hij korte 
tijdd voorzitter was.'4 Daarnaast zette hij zich in voor de opbouw van de groe-
penn rond De Waarheid onder het motto "met De Waarheid, naar één socialis-
tischee partij", hierin mede tot uitdrukking brengend het besef dat de nieuw 
verworvenn aanhang van krant en vakbeweging niet vanzelf voor CPN en com-
munismee koos. Met grote vindingrijkheid wist hij op 7 oktober 1944 het eer-
stee legaal verschijnende, tevens gedrukte nummer van De Waarheid in 'vrij 
Nederland'' van de pers te krijgen.'5 Het nummer ter gelegenheid van de 
vieringg van de Oktoberrevolutie verscheen in een oplage van vijfentwintig-
duizendd exemplaren. Het lokte een felle reactie uit van het Militai r Gezag, het 
hoogstee bestuurlijke orgaan in bevrijd gebied, dat de krant een verschijnings-
verbodd oplegde van veertien dagen, zogenaamd omdat niet alle artikelen on-
dertekendd waren. Het was de ouverture van een tegen de communisten ge-
richterichte campagne, waarin laster en haat tot doel hadden hun groeiende invloed 
terugg te dringen. 

Verstokenn van overleg en beraad met de leidende kameraden elders in het 
land,, besloot Van Exter met de Belgische partij te overleggen. Op een gloed-
nieuwee fiets, die hij van de Amerikanen kreeg in ruil voor een op een Duits 
officierr buit gemaakte revolver, ging hij op Brussel aan. Even over de grens 
werdd hij door een militaire vrachtwagen aangereden. Op wat schaafwonden 
na,, mankeerde Van Exter niets. Met fiets en al werd hij achterin gehesen en 
dertigg kilometer voor zijn bestemming gedropt. In een Engelse jeep bereikte 
hijj  ten slotte Brussel waar hij een ontmoeting had met de Hongaar Andor Be-
reï.'6 6 

Andorr Bereï (schuilnamen Clavel, Pépé, Dennis of Victor) verbleef sinds 
19377 in België. Hij behoorde net als Eugen Fried tot het clandestiene Com-
intern-apparaatt en had voor en kort na de bezetting in de Belgische partij de 
teugelss in handen. In een café, vlak bij de Brusselse opera, ontmoette Van Ex-
terr de middelgrote, vijfenveertigjarige oud-instructeur van de Comintern die 
niett alleen gezaghebbend was, maar ook verrassend goed op de hoogte bleek 
vann de toestand in de partij. "De besprekingen waren vrij critisch," herinner-
dee Van Exter zich. Bereï, die om zijn zware hangende vochtige onderlip op 
z'nn Brussels "de Luppe" werd genoemd, meende dat de koers van de com-
munistenn in bevrijd gebied gewijzigd moest worden; in plaats van De Waar-
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heidbewegingg op te bouwen, diende onverwijld de Partij te worden heropge-
richt.richt.1717 Het zou niet bij deze ontmoeting blijven: een a twee keer per maand 
reisdee Van Exter naar Brussel en bracht rapport uit over de politieke situatie 
inn bezet en bevrijd gebied.'8 

Zoo Van Exter al bedenkingen koesterde tegen Bereï's adviezen, liet hij die 
vallenn toen bleek dat de sociaal-democraten voor samenwerking niets voel-
den,, overgingen tot de uitgave van Het Vrije Volk en de wederoprichting van 
dee SDAP aankondigden.19 Tijdens de kerstdagen van 1944 kwam het in een 
tweee dagen durende conferentie tot de oprichting van de partij, overigens 
zonderr noemenswaardige voorbereiding of discussie in de Waarheidgroepen. 
Inn een aangenomen manifest heette het: "Het is een hersenschim te geloven 
datt zonder een sterke communistische partij de politieke eenheid van de so-
cialistenn te verwezenlijken is."20 In een enkele afdeling, zoals Maastricht en 
Breda,, stuitte het onverhoedse besluit op bezwaren en zag een meerderheid 
vann lidmaatschap af.21 

Dee illegale leiding in het westen was slecht op de hoogte van de ontwik-
kelingenn in bevrijd gebied. Een poging om een radioverbinding tussen Am-
sterdamm en het zuiden tot stand te brengen mislukte.22 Dat gold ook voor de 
pogingg van Dankaart en later van het duo Brandenburg-Koejemans om via de 
Biesboschh het zuiden te bereiken. Daarin slaagde wel Jan 'Richard' van der 
Gaag,, voor de oorlog werkend als geoloog bij de Bataafsche Petroleum Maat-
schappij,, lid van de leiding van de RVV en vertrouwensman van de Neder-
landsee regering, die Van Exter op 30 januari 1945 in Brunssum opzocht, 
"mett de groeten van Gerben [Wagenaar] en Jaap [Brandenburg]", wist Van 
Exterr zich te herinneren. Van Exter gaf hem bij terugkeer naar het westen een 
inn de haast opgestelde brief mee voor de illegale leiding met een verslag van 
dee communistische activiteiten in bevrijd gebied. Van Exter maakte gewag 
vann de wederoprichting van de CPN en verzuimde niet de overwegingen die 
tott die stap leidden, gewicht te geven: "Heb met belangrijke vrienden ge-
sproken.. Waren zeer geïnteresseerd bij ontwikkeling." 

Dee leider van de zuidelijke communisten sprak met zijn Belgische vrien-
denn niet alleen over de partij maar ook over De Groot. Bereï moet op de hoog-
tee zijn geweest van de poging van Clement om - na het uiteenslaan van het 
driemanschapp in de zomer van 1943 - via een koerier in contact te komen 
mett De Groot. Clement had Dimitrov moeten berichten dat het niet gelukt 
was.. "Al s het juist is, dat Paul [de Groot] op eigen gelegenheid is onderge-
dokenn en geen verbinding heeft onderhouden, moet hij als deserteur worden 
beschouwd.. Er is ontevredenheid over de destijds gevoerde politiek!!"23 al-
duss Van Exter, die wellicht de kans schoon zag om zich van zijn mogelijke ri-
vaall  te ontdoen. 
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Dee landelijke leiding, via Gerben Wagenaar op de hoogte gebracht van de 
bevindingenn van Van der Gaag, kon met Van Exters kritiek niet uit de voeten. 
"Hett bericht over De Groots desertie werd in de leiding besproken, maar uit-
eindelijkk voor kennisgeving aangenomen." Volgens Frits Reuter hield Bran-
denburgg Van Exters oordeel voor niet objectief. Het was geen geheim dat Van 
Exterr en De Groot al voor de oorlog geen vrienden van elkaar waren. Daar-
voorr botsten hun karakters te zeer.24 Van Exters mededeling over de oprich-
tingg van 'de CPN in bevrijd gebied' wekte geen zichtbare beroering. Maar dat 
menn er niet mee ingenomen was, bleek uit het feit dat er in de krant geen 
ruchtbaarheidd aan werd gegeven. Na de oorlog zou Gerben Wagenaar noteren 
datt Van Exter van de illegale leiding uitdrukkelijk opdracht had de partij niet 
opp te richten,25 maar vast te houden aan de koers van het Volksprogram. 

Off  De Groot bekend was met de tweeslachtigheid in de politiek van de 
CPNN is niet zeker, stellig zal hij in het oosten via Van Aalderen van de voor-
genomenn opbouw en organisatie van De Waarheid-groepen vernomen heb-
ben.. Hij had zelf in 1942 een aanzet tot die koers gegeven. 

Dee Groots duikadres in Zwolle was veilig. Als ambtenaar had hij zich een 
redelijkk alibi verschaft en van zijn beschermster was bekend dat ze de illega-
liteitt al eerder ter will e was. Aan de bestrijding van het Zwolse communisme 
leekk voor de SD weinig eer te behalen. De CPN was in Zwolle weinig actief. 
Tochh was een toevalstreffer niet uitgesloten. Op zoek naar verzetsmensen, die 
zichh in het rooms-katholieke ziekenhuis nabij de Diezerpoort schuilhielden, 
werdd op een dag de omgeving van de kantoorboekwinkel afgegrendeld. Het 
krioeldee van de SD'ers. De Groot schrok zich lam, alles leek verloren. De ne-
genjarigee Huib wist raad en loodste hem via de brug over het Groot Weezen-
land,, de enig overgebleven uitweg, in veiligheid.26 

Inn de laatste maanden van de bezetting nam de activiteit van de Zwolse 
communistenn weer enigszins toe. De Groot kwam in contact met Huub van 
Lith,, een Amsterdamse beeldhouwer die in 1942 een tijd gevangenzat maar 
vrijgelatenn was omdat de Duitsers niets tegen hem konden aanvoeren. De 
Groott vroeg Van Lith "of het mogelijk was contact met Amsterdam te krij-
genn om zo mogelijk daarheen gehaald te worden".27 In een lang na de oorlog 
geschrevenn herinnering gaf Eke Zegeling, inmiddels De Groots echtgenote, 
aann waarom de poging mislukte: "het is geprobeerd, maar de centrale man 
werdd gepakt en daarna doodgemarteld." Volgens Eke "omdat hij niet zei, 
waarr Paul de Groot was. Hij kon dat niet want het was hem niet meegedeeld." 
Hett ging hier om de al eerder genoemde, vanaf het najaar van 1943 opere-
rendee instructeur Dick Lammes die in december 1944, op zoek naar De 
Groot,, gearresteerd werd. Deze verzetsman die afkomstig was van de NJF 
werdd niet, zoals Zegeling meende, doodgemarteld maar in maart 1945 te-
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rechtgesteldd als represaille voor de aanslag op de Duitse politiechef H.A. 
Rauter.288 De gebeurtenis bracht De Groot ertoe om haar zijn ware naam 
tee onthullen; ze kreeg, zo schreef ze, heel veel van hem te horen, over de eer-
stee oorlogsjaren, over Jan Dieters en Lou Jansen, over Vosveld en de arresta-
ties. . 

TERUGG NAAR AMSTERDA M 

Enkelee dagen nadat Zwolle op 14 april 1945 door de Canadezen werd be-
vrijd,, bereikte Wim van Exter op een motorrijwiel, merk Zündapp, in gezel-
schapp van de jonge Gerrit Jurriëns de Hanzestad, op zoek naar De Groot. Jur-
riënss was de aanvoerder van de Nijmeegse partij. Hun avontuurlijke reis leid-
dee via een ingewikkelde omweg, door Duitsland, langs Enschede en Gronin-
gen,, waar onder andere met Henk Goudkuil werd overlegd. In Zwolle 
hoordenn ze dat De Groot met Eke en haar zoon in Dalfsen verbleef, op een 
boerderij,, waar ze over een lapje grond voor eigen gebruik beschikten. De 
ontmoetingg met De Groot verliep verre van amicaal. Met veel aplomb zou De 
Groott Van Exter uitgedaagd hebben: "Wie hem het recht had gegeven om de 
communistischee partij weer op te richten."29 En passant vroeg hij vijfhonderd 
gulden:: "Je begrijpt ik heb wat schulden gemaakt." Van Exter overhandigde 
zonderr morren het geld.30 De Groot, aldus Van Exter, zou met hem en Jur-
riënss mee naar Eindhoven hebben willen reizen om als vertegenwoordiger 
vann de CPN bij het Militai r Gezag op te treden. Het drietal begaf zich op 16 
aprill  1945 naar de Britse autoriteiten in Zwolle maar deze weigerden De 
Groott reispapieren te geven.3' Twee dagen later ontving hij ze alsnog,32 maar 
toenn achtte hij de reis klaarblijkelijk niet meer opportuun. In elk geval zwij-
genn de bronnen over een verblijf van De Groot in het zuiden. 

Vann Exter en Jurriëns reisden door naar de IJsselstreek, naar Gorssel en 
vandaarr naar Zutphen. Werden hier de referenties van De Groot nagetrokken? 
Off  ging het Van Exter alleen om een lobby voor de politieke koers van het 
zuiden,, waarvoor hij zich enkele dagen eerder ook al in Enschede en Gro-
ningenn sterk had gemaakt? Geert van der Molen herinnert zich nog levendig 
-- "het was mooi weer en we zaten in de zon" - hoe hij eerst haar en vervol-
genss Henk Goudkuil apart nam in het gebouw van de Groningse Waarheid 
aann Het Lopende Diep om hen te bewegen de partij op te richten.33 

Inn de IJsselstreek, in Zutphen vooral, was men slecht over De Groot te 
spreken.. Dat hij zich in Zwolle had teruggetrokken, zette kwaad bloed, bij de 
Pothovenss bijvoorbeeld, bij wie hij na de bijna fatale tref met Dieters in april 
19433 enige dagen onderdook en die te berde brachten dat anderen toch ook 
hunn leven op het spel hadden gezet. Dat vond ook Lam uit Dieren, bij wie De 
Groott in 1943 enkele dagen onderdook. Lam haalde het voorbeeld aan van 
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"enigee joden die op een kamertje nog allerlei goed werk voor de partij had-
denn verricht", noteerde Van Aalderen in een rapportje, bestemd voor De 
Groot.. Ook Henk Koning, op dat moment hoofdredacteur van De Waarheid 
enn de politiek leider van de afdeling Zutphen, Jan Reversma,34 lieten weten 
vann mening te zijn dat De Groot terug had moeten komen. De jonge partij-
genotenn vonden dat De Groot niet bij het werk betrokken hoorde te worden 
zolangg hij zich niet in Amsterdam verantwoord had. Op een uitzondering na 
keerdee de stemming zich tegen De Groot, en op zijn vraag aan Van Aalderen 
off  er sprake van ophitsing was, berichtte deze dat dit "van generlei zijde het 
gevall  was".35 

Sindss de zomer van 1944 was Gerrit van Aalderen eerst alleen, na de 
spoorwegstakingg in september 1944 met vrouw en dochter, ondergedoken bij 
Nijenhuis,, een smid-rijwielhersteller, in het buurtschap Zwiep bij Lochem. 
Hierr bleef hij tot de bevrijding op 1 april 1945, waarna het gezin in Zutphen 
bijj  een vriendin van Annie van Aalderen introk. Enige tijd later kwam De 
Groott hen, achter op een motor, opzoeken.36 Bij die gelegenheid moet De 
Groott gevraagd hebben eens de stemming rond zijn persoon te peilen. Wel-
lichtt achtte hij Van Aalderens rapport zo alarmerend dat hij besloot om niet 
mett Van Exter en Jurriëns naar Eindhoven te reizen, maar alle energie te ge-
bruikenn om wrevel bij zijn partijgenoten weg te nemen. 

Directt na de bevrijding doken in vele plaatsen legale edities van De Waarheid 
op.. Met veel inzet en creativiteit was de krant door de donkere periode ge-
leid.. In Groningen, waar Henk Goudkuil vanaf maart 1944 de partij opbouw-
de,, dreigde begin 1945 een papiertekort. Goudkuil besloot tot een overval: 
"Bijj  Bührmann in de Kijk in 't Jatstraat hebben we drie ton papier wegge-
haald.. Op klaarlichte dag, met een man of zes. Gewoon op een platte wagen 
mett een paard ervoor. Ik ging als eerste naar binnen, de anderen zouden na 
vijff  minuten volgen. 'We komen papier halen!' 'Papier halen?', vroeg de ma-
gazijnbeheerder,, 'dat kan niet. Het is Wehrmachtpapier.' 'Dat doet er niet 
toe!'.""  Goudkuil trok zijn revolver. Op dat ogenblik stormden de anderen 
naarr binnen en draaiden het paard en de wagen achteruit de loods in, wat de 
nodigee voeten in de aarde had want niemand had verstand van paarden. Aan 
dee overkant keken twee voorbijgangers verbaasd toe. Goudkuil tegen de be-
heerder:: 'we nemen papier mee, je hoeft je geen zorgen te maken, het wordt 
allemaall  betaald.' Telefoon doorgesneden en geladen. De rollen papier vlogen 
overall  vandaan. En die man maar noteren, 'sla er maar een slag naar'. Goud-
kuill  wierp 1500 gulden op tafel: 'dat moet genoeg zijn'. "Enfin, wij probe-
renn weg te komen en moesten voor we buiten kwamen een verhoging nemen. 
Hett paard was oud, de touwen hadden hun beste tijd gehad. We openen de 
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deuren,, sporen het paard aan... knap zegt het touw. Het paard vloog naar bui-
ten,, de wagen achterlatend. We hebben het gevangen en opnieuw voor de wa-
genn gebracht. Het zat met zijn kont op de beugels. Ik zeg: 'Nou jongens, al-
lemaall  de schouders eronder.' Zo lukte het die drie ton naar buiten te krijgen. 
Wee hebben er nog papier van geleverd aan de partij in Amsterdam. Dat ging 
nogg gewoon via de Lemmerboot."37 

Opp de dag van de bevrijding, 16 april 1945, kwam de Groningse CPN met 
eenn krant in een oplage van 50.000 exemplaren op straat, gedrukt op de door 
Goudkuill  en de jongens van de RW geconfisqueerde persen van het Nieuws-
bladblad van het Noorden. Henk Goudkuil, commandant van de tweehonderd 
mann tellende R W, werd hoofdredacteur. Twee dagen later arriveerde De 
Groott in Groningen om de communisten ervan te weerhouden de partij op te 
richten.. Goudkuil, de man van de praktijk, liet zich ondanks een aanvankelij-
kee aarzeling geheel overtuigen.38 Met een aantal kameraden uit Twente en 
Groningenn werd een keer of drie, vier in de stad vergaderd, zelfs 's nachts. Ze 
kondenn over alle faciliteiten beschikken, ook over auto's, en haalden De Groot 
inn Zwolle op. Na afloop brachten ze hem weer terug.39 Op 27 april vond in 
Enschedee wederom een bijeenkomst plaats. Er werd besloten om een centra-
lee hoofdredactie te benoemen met plaatselijk verantwoordelijke redacteuren. 
Hoofdredacteurr werd Paul S. de Groot, directeur Arie van Vliet, pseudoniem 
vann Siegfried Horastra, die in 1941 was gearresteerd, ontsnapte en tot aan de 
bevrijdingg de CPN in Enschede leidde. Tot de redactie behoorde ook Wim Po-
lak,, de latere staatssecretaris van financiën in het kabinet-Den Uyl en burge-
meesterr van Amsterdam. Hij bewaarde slechte herinneringen aan De Groot 
diee hij in de eerste maanden van 1945 als een onsympathieke en autoritaire 
mann leerde kennen.40 

Naa twee jaar buitenspel gestaan te hebben, bekleedde De Groot wederom 
eenn toonaangevende positie. Voor Gerrit van Aalderen reden om zijn partij-
genoott per briefje geluk te wensen: "Inmiddels gehoord, datje wel weer aan-
genomenn bent geworden, als ik deze uitdrukking mag gebruiken. Gefelici-
teerd.. Je invloed omtrent het vormen van een partij op brede basis is, geloof 
ik,, al merkbaar."41 Het briefje laat zien dat in Enschede een begin werd ge-
maaktt met de discussie over het oprichten van een Vereniging Vrienden van 
Dee Waarheid; een discussie die enkele dagen later, op 4 mei, voortgezet werd 
opp de zogeheten Noord-Oostconferentie in Zwolle. Druk was het die middag 
niet,, slechts een enkeling druppelde omstreeks vier uur 's middags het in be-
slagg genomen gebouw binnen waar de conferentie plaatsvond. De bijeen-
komstt duurde tot laat in de avond en de acht a negen partijgenoten kregen tus-
sendoorr boerenkool met worst geserveerd. De Groot liet het zich goed sma-
ken. . 
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Geertt van der Molen was de enige vrouw onder de aanwezigen. Op 7 fe-
bruarii  1945 was ze voor de tweede keer gearresteerd. Ze had gevangengeze-
tenn in Westerbork en behoorde tot een groep 'Nacht und Nebel-Haftlinge', 
vrouwenn die in geen geval de oorlog mochten overleven. In de nacht van 15 
opp 16 april werd de groep van ruim honderd vrouwen door de bewakers in 
eenn stuk niemandsland bij Grijpskerk vrijgelaten. Lopend en in overall met 
dee 'S' van strafbarak erop bereikte ze Groningen dat ze van verre zag bran-
den;; ze sloot zich wederom bij het verzet aan. Met Henk Goudkuil en Jan 
Lammerss was ze bij de conferentie namens Groningen en Friesland. Arie van 
Vliett en Lou Coenen vertegenwoordigden Enschede; Sebald Rutgers, die met 
zijnn vrouw in Eelde verbleef, was er en Paul de Groot, en "een of twee uit 
Zutphen",, dacht Van der Molen, "maar ja, je kende elkaar natuurlijk niet".42 

Voorr Geert van der Molen klonk het voorstel van De Groot om met 'een Ver-
enigingg Vrienden van De Waarheid'' te beginnen vanzelfsprekend. Van der 
Molenn had De Groot nooit eerder ontmoet, maar Goudkuil veel over hem ho-
renn vertellen. Ze liet zich gemakkelijk overtuigen. Alleen de uit Arnhem af-
komstigee Jan Lammers, sinds eind 1943 instructeur van Friesland,43 maakte 
bezwaren;; hij kreeg geen voet aan de grond. Aan de hand van een achttal stel-
lingenn pleitte De Groot voor "het tot stand brengen van een 'democratische 
volksregering'".. De in de illegaliteit begonnen vernieuwing moest worden 
voortgezett en daartoe was de oprichting van een nieuwe partij gewenst, "een 
Democratischee Volkspartij of Volksunie", geen oppositiepartij, maar een re-
geringspartij,, "spil voor de volksregering van morgen", zoals De Groot het 
uitdrukte.44 4 

Dee CPN leek te hebben afgedaan. Over 'communisme', 'socialisme' of'ar-
beidersklasse'' werd met geen woord gerept. De Groot stond een regerings-
partijj  voor ogen en de nieuwe, in de illegaliteit ontstane beweging rond De 
Waarheid,Waarheid, moest er deel van uitmaken. Niet alleen bekleedde De Groot we-
deromm een belangrijke partijfunctie, hoofdredacteur van de in het noorden en 
oostenn verschijnende krant, maar hij had op de conferentie ook de meerder-
heidd achter zijn voorstel gekregen en daarmee Van Exter, die zich met Jur-
riënsriëns op 4 mei in Enschede ophield, afgetroefd. Het kwam er nu op aan snel 
naarr Amsterdam te gaan om ook de illegale landelijke leiding te overtuigen. 
Dee bezetter, zo ging het gerucht, zou de volgende dag capituleren. 

Laatt op de avond reed De Groot met Goudkuil in een jeep naar Groningen. 
Hijj  overnachtte in het partijgebouw aan Het Lopende Diep, waar Goudkuil 
woondee en ook Geert van der Molen een kamer had. De volgende ochtend 
vertrokkenn Goudkuil en De Groot in een grote, vierdeurs Chevrolet, met aan 
hethet stuur partijgenoot Wanders, - "een echte Groningse boer, een moordknul, 
diee een soort persoonlijke lijfwacht van mij was," vertelt Goudkuil een halve 
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eeuww later - naar het westen.45 Goudkuit zat voorin, met een pistoolmitrail-
leurr op de knieën. De Groot, "bloednerveus", naast Karel Gijssendorfer, di-
recteurr van de Groningse krant, en Goudkuils vrouw Betsy achterin. 

"Godverdommee Henk, wat doe je nou toch..." Voor de IJsselbrug in Zwol-
lee stond een kilometerslange file. De brug was kapot en er voer alleen een 
pont.. Goudkuil had Wanders opdracht gegeven de fil e voorbij te rijden. "Oh, 
datt is goud, goud, mien jong," Wanders scheurde er al langs, de Canadezen in 
dee rij  verbouwereerd achterlatend. Bij de pont aangekomen, hoorde Wanders 
Goudkuill  roepen: "gewoon erop rijden, doorrijden." Hij had het raam al open 
enn zwaaide naar de Britse officier met de 'permit' die hij die ochtend bij het 
Canadiann Civil Affairs Department in Groningen had geregeld. 

"Press,, we have to go to Amsterdam." 
"Britishh Press?" 
"Yes!" " 
"Allright !!  Good luck!" 
Naa een noodgedwongen verblijf in Apeldoorn, waar De Groot overnachtte 

bijj  Piet Clerkx, directeur van de plaatselijke krant, en de anderen bij een zus-
terr van Goudkuil, bereikte het gezelschap tegen de avond van 6 mei Amster-
dam.. De Groot had de hele rit in angst gezeten, hier en daar werd nog ge-
vochtenn en op sommige kruispunten regelden Duitsers het verkeer. In de stad 
wass het doodstil; die middag had een schietpartij plaats gevonden vanuit de 
sociëtiett 'De Groote Industrieele Club' op De Dam, waar doden en gewon-
denn bij waren gevallen. Goudkuil stopte voor een woning in de buurt van het 
Amstelstation,, waar aarzelend maar fier de vlag van De Waarheid uit het bo-
venraamm was gestoken. "Die mensen schrokken zich dood toen ik - mitrail-
leurr op mijn rug - naar boven liep om te vragen waar de partij zetelde. Het 
gebouww van het Handelsblad werd genoemd, maar de drukkerij bleek geslo-
ten.""  Uiteindelijk kwamen ze bij Jaap Brandenburg terecht, op de Admira-
lengracht.. Terwijl boven overlegd werd, vroeg Goudkuil Wanders even zijn 
pistoolmitrailleurr te halen, die hij onbeheerd op de voorbank van de Chevro-
lett had achtergelaten. "Wat er gebeurde weet ik niet, Wanders zal niet gewe-
tenn hebben hoe het apparaat precies werkte. Hij schoot in één keer, een heel 
magazijnn leeg, zestien kogels. Paniek in de buurt." 

Dee Groot bleef bij Brandenburg achter en Goudkuil logeerde die dagen bij 
Bertuss Brandsen in de Jacob van Lennepstraat. De volgende dag, maandag-
ochtend,, werkten De Groot en Baruch in het gebouw van het Handelsblad 
aann een verklaring waarin de illegale leiding bekend maakte dat de CPN niet 
meerr terugkeerde en dat daarvoor in de plaats De Vereniging van Vrienden 
vann De Waarheid werd opgericht. Goudkuil herinnert zich "er maar zo'n 
beetjee bijgezeten te hebben". Toen de tekst klaar was, vond Goudkuil het de 
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hoogstee tijd om afscheid te nemen en terug te keren naar Groningen. "Daar 
komtt niets van in, ji j moet hier blijven," gebood De Groot. Goudkuil was niet 
tee vermurwen: "Ik kon mijn mensen in Groningen toch niet in de steek laten. 
[...]]  Ik zei hem dat ik er weinig voor voelde om een baantje onder zijn pro-
tectiee aan te nemen." Dat was tegen het zere been, bemerkte Goudkuil later. 
Dee Groot voelde zich een vreemde eend in de bijt en wilde een kring eigen, 
vertrouwdee mensen om zich heen. Met de koelbloedige Goudkuil had hij zich 
vann de steun van een populaire en invloedrijke verzetsman willen verzekeren, 
bovendienn uit een provincie waar de communistische aanhang van oudsher 
sterkk was. Zijn weigering werd Goudkuil sneller dan verwacht ingepeperd. 
Eindd juli 1945 kwam Annie Averink naar Groningen om hem te vertellen dat 
hijj  naar Rotterdam moest. Om "de vuile was" te doen, een uitdrukking voor 
hett wegzuiveren van onwelgevallige lieden. Zijn invloed en vrienden in Gro-
ningenn raakte hij kwijt. 

Wiee meer oren had naar een baan onder de hoede van De Groot, was Ger-
ritrit  van Aalderen. In een briefje van 28 april liet hij weten: "Wanneer je me 
perséé voor het opknappen van je particuliere of andere zaken nodig hebt, zul 
jee moeten proberen me enige maanden vrij te maken."46 Twee dagen later 
gingg Van Aalderen dieper op de zaak in. De Groot had hem kennelijk op-
nieuww aangezocht. Van Aalderen: "En nu je brief; je bent nogal radicaal te 
werkk gegaan lees ik, hoewel de zaak niet zo eenvoudig is. Allereerst dit. We 
zijnn elkaar niets verplicht voor bewezen diensten of wat dan ook. Ik moet n.1. 
concluderenn dat er twee motieven voor je voorstel zijn; 1 e dankbaarheid, 2e 
datjee een vertrouwd persoon bij je wilt hebben. Het eerste wees ik reeds op, 
geldtt niet voor p.g. [partijgenoten] onder elkaar. Wat het 2e betreft meen ik 
datt er meer personen zijn die 100% zijn. Verder is het van het spoor niet de 
gewoontee lager personeel verlof zonder loon te geven. Vanmorgen heb ik de 
ingenieurr der tractie te Zwolle een brief gestuurd en hem voorgesteld mij drie 
maandenn verlof zonder loon te geven. Ik heb voorgegeven dat ik langen tijd 
dee enige verzorger was van een belangrijk persoon op journalistiek gebied en 
datt deze mij een betrekking aanbood op proeftijd. Verder bedenk wel dat mijn 
vrouww on-politiek is en vanzelfsprekend bezwaren heeft. Zij noemt o.a. het 
mett 2 personen overblijven wat bonnen aangaat, verder het vrij reizen en het 
pensioenn aan het spoor. Niettemin denk ik wel dat ik gedaan krijg indien de 
ingenieurr op mijn voorstel ingaat, om je dan gedurende drie maanden van 
dienstt te zijn."47 Gerrit van Aalderen werd secretaris van De Groot en zou 
hemm tot op hoge leeftijd toegewijd blijven, tot in de jaren tachtig aan hun 
vriendschapp een einde kwam tijdens een vakantie in Roemenië. 
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STRIJDD OM DE MACH T 

Voorr wie uit Duitse kampen terugkeerde, in jarenlange onderduik had ge-
leefd,, of de jacht van de SD had getrotseerd, bestond kort na de bezetting wei-
nigg aandacht. Het loswoelen van herinneringen werd niet gewaardeerd; men 
wildee liever aan de toekomst denken en vergeten hoe men in staat was ge-
weestt te midden van de gebeurtenissen overeind te blijven. De leiding ont-
moedigdee het achteromkijken, niet omdat het traumatisch was, maar omdat 
hett politiek onbruikbaar was. Veel partijgenoten die direct na de oorlog lid 
werden,, hadden geen verzetsverleden; menigeen had zelfs in Duitsland ge-
werkt.. De gedachtegang van De Groot en Brandenburg was om zo snel mo-
gelijkk een streep onder het verzet te trekken. Niemand mocht aangekeken 
wordenn op wat hij of zij in de oorlog nagelaten had. Er bestond geen behoef-
tee aan een verklaring, rechtvaardiging of veroordeling. Er waren andere, nij-
penderr vraagstukken die de aandacht vroegen. Er heerste een geweldige oor-
logsmoeheidd in de partij en alle bewuste krachten, allen die gezond en sterk 
waren,, had men nodig. De oorlog leek direct ver weg. 

Datt gold niet voor iedereen. Voor sommigen eindigde de oorlog nooit; 
mensenn die, zoals Annie Romein zei, de toekomst achter zich hadden; die te-
rugkerendd uit de kampen het brandende schuldgevoel niet kwijtraakten; men-
senn wier kwaliteiten in de illegaliteit het best tot hun recht kwamen, voor-
treffelijkee verzetsstrijders waren, maar zo verweesd van de burgerlijke maat-
schappijj  raakten dat ze de illegaliteit bleven zoeken en de strijd elders voort-
zetten.. In Griekenland bijvoorbeeld, waar men in de partizanenstrijd steun 
konn gebruiken. Maar dat waren enkelingen. 

Voorr de meerderheid van de nieuwe, jonge mensen, die met hooggespan-
nenn verwachting de plaats innamen van het zwaar beproefde oude kader, ging 
hett om de toekomst. Men had zich omwille van sociale rechtvaardigheid rond 
DeDe Waarheid geschaard en verwachtte een energieke aanpak van de sociale 
enn politieke problemen. 

Dee verbitterde strijd om de leiding, die direct na de bevrijding uitbrak, 
moett een domper hebben gezet op de hooggespannen verwachting. Het ge-
vechtt spitste zich toe op de vraag wie de nieuwe partijleider werd: Paul de 
Groott of Wim van Exter, de een leider van de partij in Oost- en Noord-Ne-
derland,, de ander de belangrijkste man beneden de rivieren. 

Terwijll  De Groot zich naar Amsterdam repte, reisden Van Exter en Jurriëns 
vann Enschede naar Groningen.48 Om te redden wat er te redden viel. Van Ex-
terr kreeg er de conceptverklaring van De Groot over de brede Waarheid-be-
wegingg te lezen, maar het lukte niet publicatie te verhinderen. Daarop spoed-
dee ook hij zich naar de hoofdstad, waar hij op 7 mei arriveerde.49 Die maan-
dagg was het een heksenketel. Terwijl De Groot en Baruch op de bovenste ver-
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diepingg van het Handelsblad-gebouw overlegden, waren andere leden van de 
illegalee leiding druk doende gebouwen te confisqueren en persen over te ne-
men.. Met behulp van de Raad van Verzet installeerde Gerben Wagenaar een 
eerderr bij de Wehrmacht verduisterd stroomaggregaat, waardoor de eerste le-
galee nummers van De Waarheid konden verschijnen; aan twee kanten be-
druktee velletjes, meer papier was er niet. 

Jaapp Brandenburg en Frits Reuter namen een pand in de Leidsestraat in be-
slag,, bedoeld voor uitgeverij Pegasus, vervolgens op de Keizersgracht tegen-
overr Felix Meritis een pand ten behoeve van de CPN en de Waarheidbeweging 
enn ten slotte hoek Vijzelstraat en Herengracht een gebouw waar het district 
Amsterdamm zijn intrek nam. De NSB had er gehuisd, en het droeg er alle spo-
renn van. In de kamers lagen stapels NSB-lectuur en portretten van Mussert. 
"Wee schoven de bende maar zo'n beetje aan de kant,"50 vertelde Koejemans 
overr de omstandigheden, waarin de voorheen illegale leiding op de avond van 
donderdagg 10 mei 1945 - precies vijfjaar na het begin van de bezetting -
voorr het eerst bijeenkwam, "bij kaarslicht want electriciteit was er niet". Een 
feestvergaderingg werd het allerminst, want er brak een conflict uit dat tien 
wekenn zou duren. De dag daarvoor hadden de communisten in eensgezind-
heidd met honderden rode vlaggen de bevrijdingsmanifestatie op de Dam op-
geluisterd.. Velen bleken, net als tallozen elders in het land, onkundig van de 
hoogoplopendee spanningen. 

Dee Groot verscheen in gezelschap van Jaap Brandenburg. Gerrit Jurriëns 
begeleiddee Wim van Exter. Het werd een avond vol verwijten over en weer, 
hardee woorden en vuistslagen op tafel. Brandenburg steunde De Groot in alle 
opzichten.. Bij hem moet het gevoel van opluchting eindelijk de zwaardruk-
kendee verantwoordelijkheid van zich af te kunnen werpen, overheerst heb-
ben.. Hij kon weer aanleunen tegen een sterker gewaande. Nog voor de ver-
gaderingg begon, stelde Van Exter de verwijdering van "de deserteur" De 
Groott aan de orde. Frits Reuter, die getuige was van de confrontatie, stonden 
langg na de oorlog de reacties nog helder voor ogen: "Wij , die De Groot niet 
kenden,, hadden natuurlijk onze reserves, maar we vonden het voorstel van 
Vann Exter toch wel ver gaan."5' Van Exter had de beschuldiging eerder geuit 
inn zijn rapport van januari 1945. Maar nu, vijf maanden verder, ging het nog 
steedss om een verdenking; bewijs ontbrak of was zo mager dat het voor par-
tijgenotenn in Oost- en Noord-Nederland geen beletsel had gevormd De Groot 
alss hun leidsman te aanvaarden. De aanwezigen besloten De Groot zijn ver-
haall  te laten doen. Jaap Brandenburg en Frits Reuter werden aangewezen om 
mett hem te praten. 

Dee Groot moest een verklaring geven voor zijn vermeende "desertie". Het 
wass logisch dat hij zou wijzen op de bij na-arrestaties; dat hij zou opperen dat 
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err verraad in het spel was. Koesterde De Groot een verdenking tegen iemand, 
wienss naam hij liever niet aan de openbaarheid prijsgaf? Maakte de persoon 
deell  uit van de leiding of deed het noemen van de naam zo'n afbreuk aan het 
communistischee verzet dat zwijgen verkiezelijker was? Eén gebeurtenis had 
Dee Groot nooit begrepen: het verschijnen van Jan Dieters met in zijn kielzog 
dee SD op hun 'tref' in Apeldoorn, april 1943. Hij was er zeker van dat Die-
terss als lokvogel werd gebruikt. Daarom besloot hij van het toneel te ver-
dwijnen. . 

Wee weten niet of het gesprek zo verliep, maar De Groots uitleg was blijk-
baarr zo overtuigend dat zijn beslissing om na de angstaanjagende tref onder 
tee duiken, begrip wekte.52 Brandenburg en Reuter oordeelden het overdreven 
omm voor zijn geval het woord desertie in de mond te nemen en hem uit de par-
tijj  te stoten. Met deze conclusie kwamen ze in de vergadering terug, en zelfs 
Vann Exter legde zich erbij neer.53 

Off  De Groot later overtuigd is geraakt van Dieters goeder trouw, heb ik niet 
mett zekerheid kunnen vaststellen. Dat erover gesproken is, blijkt indirect uit 
inlichtingenn die Dirkje Mandemaker, de vrouw met wie Dieters vanaf 1938 
hadd samengeleefd, verschafte. Op 10 december 1945 vroeg ze De Groot per 
brieff  om een dringend onderhoud, "hopende dat je daar nu eens gehoor aan 
zultt geven. Je kunt je er niet afmaken met te druk." Mandemaker had De 
Groott eerder benaderd, maar nooit antwoord ontvangen. Ze verwachtte nu zo 
spoedigg mogelijk bericht, "hopende datje nu nog eens een moment aan mij 
denktt als aan de vrouw van Jan Dieters en niet als aan een overbodig meu-
belstuk.. In de afscheidsbrief van Jan stond doe de groeten aan Peter en ik 
hoopp dat je in de toekomst zoo veel mogelijk steun zult ontvangen van 
hem."54 4 

Inn een daarop volgend gesprek moeten de gemoederen hoog zijn opgelo-
pen.. Verwijten en verdachtmakingen vlogen over en weer. Tegenover De 
Grootss verdenking jegens Dieters, uitte Mandemaker de beschuldiging dat hij 
Louu Jansen in de steek had gelaten, waardoor deze - niet op de hoogte van 
Dieters'' arrestatie - op 5 april 1943 in Eerbeek gearresteerd kon worden.55 

Well  of geen verraad, duidelijk was dat er behoefte bestond aan een ver-
klaringg voor De Groots verdwijnen die aan de verzetsreputatie van de partij 
enn de leiding geen afbreuk deed. Zo ontstond de mythe dat overeengekomen 
wass om De Groot tot de bevrijding in reserve te houden. Brandenburg zou 
ookk na 1943 contact met hem hebben onderhouden. Al bleef De Groot na de 
oorlogg achtervolgd worden door pijnlijke insinuaties over zijn oorlogsgedrag, 
hijj  heeft nooit willen onthullen wat hij - al of niet terecht - als toedracht van 
zijnn "desertie" beschouwde: het verraad van Dieters. Het zou een ontluiste-
rendd effect hebben gehad op de verzetsreputatie van de partij en haar leiding. 
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Hett is denkbaar dat Jaap Brandenburg op zijn sterfbed in 1956 het mede 
doorr hemzelf in omloop gebrachte verhaal heeft herroepen. Via Adri Verreijt 
wordtt dan in oppositionele kring een nieuwe verklaring gangbaar: volgens 
dezee versie zou De Groot elk gesprek met Brandenburg hebben geweigerd en 
zouu Brandenburg dat uit loyaliteit met de zwaar getroffen De Groot ontkend 
hebbenn en er bovenstaande draai aan hebben gegeven. Zeker is dat Verreijt de 
toedrachtt niet zelf uit de mond van Brandenburg heeft opgetekend. Zijn bron 
wass Brandsen of Wagenaar die toen in een hoogoplopend conflict met De 
Groott gewikkeld waren. Ze waren met het moeilijk te verifiëren, zo niet on-
waarschijnlijkee verhaal uit Berlijn teruggekomen, waar ze de doodzieke 
Brandenburgg bijstonden. 

Watt het waarheidsgehalte aangaat: volgens Reuter zou Brandenburg rond 
juni/julii  1944 bij Roorda op de stoep hebben gestaan en een glimp van De 
Groott hebben opgevangen, die op zijn herhaald roepen niet reageerde. Maar 
sindss maart 1944 was De Groot niet meer bij Roorda, in juni/juli verbleef hij 
all  bij het gezin Zegeling. Onwaarschijnlijk is het verhaal ook, omdat - zoals 
ikk al eerder heb opgemerkt - het in de illegaliteit ongebruikelijk was om een 
ontmoetingg te arrangeren op een schuiladres. Brandenburg was zeer voor-
zichtigg en maakte zich eens de grootste zorgen toen Geert van der Molen bij 
toevall  achter zijn adres kwam. Hij overwoog onmiddellijk te verhuizen. Het 
ligtt niet voor de hand dat hijzelf en dan met opzet zich schuldig zou maken 
aann het schenden van zo'n elementaire regel uit de illegaliteit. Dat het verhaal 
onwaarr is, laat onverlet dat door Brandenburg pogingen zijn gedaan om met 
Dee Groot in contact te treden, zoals eind 1943 toen hij via Noorderwier (de 
mann met de bolhoed) aan Gerrit van Aalderen een brief ter hand liet stellen 
mett het verzoek deze verder te leiden. Dat De Groot de brief niet heeft wil-
lenn beantwoorden, kon echter moeilijk opgevat worden als desertie. 

Hett vertrouwen in de koers van De Groot bleek door de beschuldiging niet 
aangetast.. Zijn politiek sloot aan bij de ideeën van de illegale leiding, zij het 
datt deze in zijn ogen niet ver genoeg ging. Terugkeer van de partij wees hij 
radicaall  af, want "de doden kunnen niet meer tot leven worden gewekt. Wat 
onderr de vlag van de oude partij formatie zou worden opgericht, kan niet an-
derss dan een bedorven restant zijn, van wat vroeger is geweest."56 De verga-
deringg eindigde met het aannemen van een verklaring waarin de voormalige 
illegalee leiding zich tegen terugkeer van de partij kantte. In haar plaats kwam 
dee Vereniging Vrienden van De Waarheid, een beweging die zich tot doel stel-
dee mee te werken aan het tot stand brengen van een 'democratische partij', 
dee kern van een toekomstige 'Volksregering'.57 Onder de verklaring die op 14 
meimei 1945 in De Waarheid werd gepubliceerd, prijkte als eerste de naam van 
Paull  de Groot. Van Exter en Jurriëns ondertekenden niet. 

246 6 



NAARR DE BEVRIJDIN G 

Hett gemak waarmee De Groot zich weer in het zadel hees, was verbluf-
fend.. Zijn tegenstanders maakten het hem niet moeilijk. Daan Goulooze, be-
terr dan wie ook op de hoogte met het optreden van het driemanschap aan het 
beginn van de bezetting, keerde pas op 11 juni 1945 uit Sachsenhausen terug. 
Daardoorr ontbeerde Van Exter lange tijd een mogelijk doorslaggevende steun 
bijj  zijn kritiek op De Groot. Zelf was Van Exter te bevooroordeeld, te eigen-
gereidd en te ongeduldig om een geloofwaardig alternatief te vormen. Boven-
dienn was hij in eigen kamp omstreden, gelet de wijze waarop de partij in het 
zuidenn totstandkwam. Van Exter had op eigen houtje, zo niet in strijd met de 
uitdrukkelijkee wens van de illegale leiding, geopereerd. Het verzwakte zijn 
kansenn aanzienlijk. Hoewel de invloed in het zuiden groeide, staken de wortels 
vann het Nederlandse communisme het diepst in het westen en in Groningen, 
gebiedenn waar De Groot wel, en Van Exter geen persoonlijke bindingen had. 

Naa de vergadering keerden Van Exter en Jurriëns ontgoocheld naar het zui-
denn terug, brachten verslag uit en besloten hangende consultatie van hun 
Brusselsee vrienden de partij in het zuiden intact te laten.58 Op 22 en 23 mei 
wass Van Exter in de Belgische hoofdstad om met de KPB, Andor Bereï en een 
vertegenwoordigerr van de PC F te overleggen. Zijn gesprekspartners sterkten 
Vann Exter in de gedachte dat het opheffen van de partij een politieke blunder 
wass en brachten hem op de hoogte van de lotgevallen van Earl Browder, de 
cheff  van de Amerikaanse communistische partij. Deze kwam net als De 
Groott tot het inzicht dat het in de huidige omstandigheden waarin "capita-
lismm and communism have begun to march together towards the peaceful so-
cietyy of tomorrow",59 onjuist was te streven naar een socialistische maat-
schappijj  en meende net als De Groot dat een partij geen functie meer had. 

Inn mei 1944 was de CP-USA ontbonden. Een voorbarige stap, zo bleek in 
februarii  1945 toen Stalin in Jalta aan Churchill en Roosevelt liet merken het 
onderr zijn invloed staande gebied in Oost-Europa niet te zullen prijsgeven; 
hierr splitsten zich de wegen van de tot dan toe allerhartelijkst optrekkende 
bondgenotenn en verdween 'the peaceful society of tomorrow' ver achter de 
horizon.. In de nieuwe context was de ontbinding van een communistische 
partijj  precies het verkeerde signaal. Op gezag van Stalin opende Jacques Du-
closs in april 1945 in Cahiers du Communisme de aanval op Browder en eis-
tee in plaats van ontbinding juist versterking van de partij. Eind juli 1945 werd 
dee CP-USA weer opgericht en Browder aan de kant gezet. 

"Browderisme",, met dit nieuwste pejoratief van de communistische be-
wegingg kleineerde de PCF-man De Groots politiek. Hij raadde Van Exter met 
klemm aan het artikel van Duclos te vertalen, te verspreiden en openlijk oppo-
sitiee te voeren. Van Exter waakte er echter voor het conflict met Amsterdam 
opp de spits te drijven.60 Slechts mondjesmaat werd het artikel verspreid. Wel 
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prikkeldee het Van Exter en Jurrièns in het gehele land contacten te leggen om 
tee komen tot een heroprichting van de partij. 

Intussenn zette De Groot met kracht zijn 'nationale' oriëntatie door. Veer-
tienn dagen na de bevrijding vond een grootse manifestatie plaats in het Am-
sterdamsee Concertgebouw. Wegens overweldigende belangstelling werd de 
bijeenkomstt vijf keer herhaald. Voorzitter Co Dankaart had het muziekcorps 
geïnstrueerdd om na zijn slotwoord de Internationale in te zetten. Zo ge-
schiedde.. Terwijl de Internationale dreunde beklom Leen Seegers aan het 
hoofdd van een groep uit het concentratiekamp bevrijde makkers het podium. 
Toenn Dankaart weer achter de presidiumtafel plaats nam, boog De Groot zich 
voorr Brandenburg langs en vroeg op afgebeten toon: "waarom laatje De In-
ternationalee spelen?" Verbouwereerd stelde Dankaart de wedervraag: "Had 
ikk dan het Wilhelmus moeten laten spelen?"6' Dat was inderdaad de bedoe-
ling.. Het paste zo goed bij De Groots woorden dat "thans de leuze van het 
socialismee aan te heffen ware demagogie was"; en dat "onze beweging vijf 
jaarr lang voldoende bewijs had gegeven van haar goeder trouw".62 Of zoals 
Brandenburgg het uitdrukte: "dat we in de illegaliteit als patriotten hadden ge-
streden.. En ons ware vaderlanders hadden getoond."63 Een maand later 
trachttee De Groot opnieuw het Wilhelmus "de populariteit terug te geven 
waarr het lied gezien zijn geschiedenis recht op had". In het Utrechtse Tivoli 
riepriep hij aan het slot van de bijeenkomst de voorzitter en de overige bestuurs-
ledenn op het Wilhelmus aan te heffen. Dezen voelden er niets voor, maar gin-
genn door de knieën, toen De Groot eiste dat zijn opdracht werd uitgevoerd. A 
contrecoeurr en schuchter zetten ze de eerste tonen in. Toen een deel van de 
zaall  mee begon te neuriën, zetten anderen de Internationale in.64 De bijeen-
komstt eindigde in opperste verwarring. Die week werden protestmoties aan-
genomen,, waarin de communistische beweging werd vergeleken met de 
Oranjepartij.. Op de partijraad later in de maand liet menigeen zijn afkeuring 
blijken.65 5 

Hett aanheffen van het Wilhelmus was geen spontane ingeving. Twee dagen 
voorr de bijeenkomst in Tivoli had De Groot het politiek bureau een beschou-
wingg voorgelegd onder de kop "Waarom wij het Wilhelmus zingen", onder-
tekendd met "Patriot" en met het verzoek om op- of aanmerkingen. In het voor 
ScholingScholing en Strijd bedoelde artikel hield hij een vurig pleidooi om de natio-
nalee hymne als 'vrijheidslied' terug te veroveren. Want: "Het zingen ervan is 
eenn demonstratie van het feit dat de communisten in zich het beste verenigen 
vann de marxistische arbeidersstrijd en het ware patriotisme, het volkspatrio-
tisme.""  Na op dee oorsprong te zijn ingegaan, besloot hij met te zeggen dat het 
liedd "een symbool van eenheid en vrijheidsdrang" is: "Al s wij het Wilhelmus 
zingenn denken wij aan de velen die hun bloed hebben gegeven voor de vrij -
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heid,, voor de liefde tot ons vaderland, de eenheid in onze strijd. Wij denken 
daarbijj  aan een trouwe en onbaatzuchtige leiding die de belangen van land en 
volkk boven alles stelt."66 

Inn zijn rede in Tivoli bekende De Groot de zorgen van het land te delen. 
Overr de golf van stakingen, die het westen overspoelde merkte hij op: "Wij 
betreurenn de onrust die er door een staking in het productieproces veroor-
zaaktt wordt, ten zeerste." Maar, voegde hij er veel betekenend aan toe: "de 
arbeiderss hebben geen volksvertegenwoordiging waarin zij hun stem kunnen 
latenn horen en hun vakvereniging wordt niet erkend."67 Enkele weken eerder 
wass een poging tot de regering door te dringen mislukt. Over een regerings-
programm was met Drees en Schermerhorn niet te praten geweest; het was slik-
kenn of stikken. Bovendien boden de formateurs slechts een ministerschap 
zonderr portefeuille, voor de vervulling waarvan ze de alom gerespecteerde 
oud-commandantt van de Raad van Verzet Gerben Wagenaar op het oog had-
den.. De Groot wilde echter Voedselvoorziening, en niet voor Wagenaar, maar 
voorr zichzelf. Drees noch Schermerhorn had er oren naar. Het stemde De 
Groott niet minder mild in zijn bejegening van wat hij de progressieve Drees-
Schermerhorn-vleugell  noemde. Hij bleef hoop koesteren op een kabinetsher-
vorming,, waarbij communisten alsnog een plaats kregen. Het leverde hem 
forsee kritiek op van Van Exter, die hem aanwreef "diplomatieke handighe-
den""  te verkiezen boven een "consequent en duidelijk optreden tegen deze 
regeringg van de trasten".68 

Vann Exter was half juni wederom in Brussel en besprak met Lalmand, de 
algemeenn secretaris van de PCB en Bereï de kansen op terugkeer van de par-
tijj  in Noord-Nederland. Enige weken later bezochten Lalmand en Bert van 
Hoorick,, lid van het Belgische politiek bureau, Amsterdam.69 De ontmoetin-
genn illustreerden dat er, de opheffing van de Comintern ten spijt, een inter-
nationaall  netwerk bestond, waarin de Belgische en vooral de Franse partij in-
vloedd uitoefenden op de Nederlandse communisten. Bereï overhandigde Van 
Exterr een uitnodiging voor het congres van de PCF dat eind juni in Parijs 
plaatsvond.. Ook De Groot en Wagenaar werden verwacht. Bovendien vroeg 
'dee internationale man' aan Van Exter om Goulooze op te sporen, "ein glan-
zenderr Kerl" - zo vertrouwde hij Van Exter toe -, "der ungeheuer viel Ar-
beit,, auch in internationalen! Maszstab versetzt hat, und seine Mittarbeiter 
mehrr schützte wie sich selber."70 Goulooze moest onverwijld naar Brussel 
komen. . 

Opp 20 juni verscheen Van Exter op een vergadering van het politiek bureau 
mett de uitnodiging voor het Franse partijcongres. Een kribbige De Groot, die 
niett begreep wat Van Exter in Parijs te zoeken had, wees erop dat Wagenaar 
enn hij onmogelijk het land konden verlaten vanwege de op handen zijnde ka-
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binetsformatie.. Daarop werd besloten om Van Exter door Reuter en Koeje-
manss te laten vergezellen. Op de valreep gaf De Groot een briefje mee voor 
Mauricee Thorez. Volgens Van Exter - over het origineel beschikken we niet -
luiddee de boodschap: "We hebben uw uitnodiging ontvangen door bemidde-
lingg van W. van Exter, die in het zuiden van het land een trotskystisch en 
scheuringbewerkstelligendd werk heeft verricht èn zich voelt alsof hij Voor-
zitterr van de Hollandse Communistische Partij' is. U bent zeker niet op de 
hoogtee van deze feiten, maar in ieder geval delen we u mede dat deze Van Ex-
terr in het geheel niet bevoegd is iets anders te vertegenwoordigen dan zich-
zelf."7' ' 

Ondertussenn was Goulooze half juni uit Duitsland teruggekeerd, naar Co 
Dankaartt zich herinnerde op de dag van de première van Vrij  Volk, met Jan 
Muschh in de hoofdrol. In de Amsterdamse Stadsschouwburg moest Dankaart 
wegenss Daans thuiskomst verstek laten gaan. Van Exter ontmoette Goulooze 
inn Blaricum, waar hij verbleef op het onderduikadres van zijn vrouw Nel van 
derr Plaat. Van Exter trof hem wandelend in korte broek, herstellende van de 
ontberingenn in kamp Sachsenhausen. 

Gouloozee werd eind april bevrijd, maar verbleef de maand mei in een la-
zarett van het Rode Leger te Grabov bij Wittstock vanwaar hij - tevergeefs -
inn contact probeerde te komen met Reesema, Dimitrov en Manoeilski.72 Gou-
loozee werd door Van Exter uitvoerig bijgepraat en was direct bereid om Be-
reïï te ontmoeten. In een oude Wolsley, in gezelschap van Theun de Vries die 
eenn paar Vlaamse schrijversvrienden wilde bezoeken, reisden Goulooze en 
Vann Exter naar Brussel, waar ze op 22 juni met Bereï spraken: vooral over 
zakenn uit de oorlog, herinnerde Van Exter zich, maar ook over de Nederland-
see toestanden. De volgende dag keerde Goulooze terug naar Nederland, waar 
hijj  onmiddellijk begon te ijveren voor de heroprichting van de CPN. 

Vann Exter bleef in Brussel achter en vertrok samen met Reuter en Koeje-
manss op maandag 25 juni naar Parijs. Bij een poging in de buurt van Rijssel 
illegaall  de grens te passeren, werd het drietal in de kraag gevat en enkele da-
genn in het cachot gehouden. Op 30 juni mochten ze doorreizen naar Parijs, 
waarr twee dagen later een bespreking plaatsvond met Duclos. De tweede man 
achterr Thorez overtuigde Koejemans en Reuter ervan dat de opheffing van de 
partijj  een onjuiste beslissing was geweest. Met een tevreden Van Exter keer-
denn ze terug. 

Inn Brussel werden ze opgevangen door een gealarmeerde De Groot, die in-
middelsmiddels vernomen had dat Bereï de heroprichting van de partij aan de orde 
hadd gesteld.73 Onverwijld vroeg De Groot bij R.H. Dijkstra, oud-redacteur 
vann De Groene Amsterdammer en hoofd voorlichting van het militair gezag 
toestemmingg om het land te verlaten. Op 30 juni 1945 kwam hij in de Belgi-
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schee hoofdstad aan.74 Niet alleen, want behalve chauffeur Arie Langenberg en 
eenn secretaresse reisde ook Berend Blokzijl mee, een jonge metaalbewerker 
uitt Hoogeveen, die kort na de bevrijding benoemd was tot voorzitter van de 
Eenheidsvakcentralee (EVC) en een warm pleitbezorger was van de brede 
Waarheidbeweging.. Blokzijl was afkomstig uit een arbeidersgezin dat actief 
deelnamm aan het communistische verzet. Via Rotterdam kwam hij in 1942 in 
Amsterdamm terecht. Hij was een uitgesproken tacticus en beschikte over agi-
tatorischee gaven, overtuigingskracht en moed.75 

Opp 4 juli vond een bijeenkomst plaats ten huize van Andor Bereï in de rue 
Edison,, waar verder aanwezig waren De Groot, Blokzijl, Koejemans, Reuter, 
Vann Exter en Edgar Lalmand, inmiddels minister van voedselvoorziening.76 

Ergg vredelievend ging het er niet aan toe. De Groot stak zijn minachting voor 
zijnn in Parijs bekeerde afgezanten niet onder stoelen of banken. Maar in een 
scherpee terechtwijzing veroordeelde Bereï De Groots politiek op alle fronten. 
"Dee Groot, zonder steun van onze kant," aldus Reuter in zijn memoires, 
"gingg tenslotte schoorvoetend 'om'".77 Het vijftal keerde in de auto van De 
Groott terug. Onderweg zou een aangeslagen De Groot verzucht hebben: 
"Nouu hier hebben julli e dan de partij, kunnen julli e zien wat je ervan 
maakt."788 Blokzijl beluisterde "een koehandel en allerlei gekonkel" waar hij 
weinigg van begreep.79 Was men het erover eens geworden te zwijgen over de 
meningsverschillenn en met één stem de terugkeer van de partij te verkondi-
gen? ? 

JULI-CONFERENTIE ,, DE CPN HEROPGERICH T 

Terugg in Nederland werd met de heroprichting der CPN begonnen. Een reeds 
uitgeschrevenn conferentie van groepen van De Waarheid werd omgezet in een 
conferentiee met als belangrijkste agendapunt de heroprichting van de CPN. 
Dee geveinsde eenstemmigheid hield niet lang stand, want overal in het land 
brachtenn de landelijke leiding en de door Van Exter en Goulooze geleide op-
positiee hun aanhang in beweging; taferelen die sommige kaderleden zo 
schoktenn dat ze het bijltj e erbij neergooiden; een onthutste Bertus Brandsen 
verklaardee ermee op te houden. Zijn trouwe vriend Jaap Brandenburg bracht 
hemm weer in het gareel. Vloekend: "kolere troep, partij opheffen, partij op-
richten,"richten," ging hij weer aan het werk.80 

Mensenn stonden elkaar soms naar het leven, zoals in Brabant waar Karel 
Geyzendorffer,, vertrouweling van De Groot, bij drukkerij Zwueste in Breda 
binnenstaptee en laconiek aankondigde dat hij tot directeur en hoofdredacteur 
vann de in Breda gedrukte Waarheid was benoemd. Het reeds ter perse gaan-
dee nummer werd opgehouden, door Geyzendorffer in 'politiek correcte zin' 
aangepastt en gedrukt als De Waarheid voor Noord-Brabant met als directeur, 
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redacteurredacteur en administrateur "den heer K.F.F. Geyzendorffer, gemachtigde 
voorr het Zuiden van de directie van De Waarheid te Amsterdam". De com-
munistenn in Brabant lieten het er niet bij zitten. Geyzendorffer werd verjaagd 
enn na een week verscheen de krant als vanouds onder de hoede van de re-
dactiee te Eindhoven.81 

Jaapp Voogd, de Eindhovenaar die in 1943 Om Neêrlands Toekomst redi-
geerde,, klaagde over de "grenzeloze verwarring" die De Groot zaaide. Vol-
genss Voogd waren er verschillende goede krachten opgeofferd. Allen waren 
dee dupe van een politiek die volkomen autoritair werd doorgevoerd.82 Onder-
tussenn bewerkten Goulooze en Dankaart functionarissen als Annie Averink, 
Theunn de Vries, Tho Sauer en Ben Polak. Met Van Exter bezocht Goulooze 
hett oosten en noorden van het land.*3 Het gevecht over de heroprichting van 
dee partij leek dan wel beslecht, dat over de leiding allerminst. 

Dee oprichtingsconferentie duurde drie dagen, van zaterdag 21 juli tot 
maandagg 23 juli 1945. Zo'n tweehonderd mensen kwamen bijeen in de Am-
sterdamsee Doelenzaal op de Kloveniersburgwal. Medestanders zaten aan een 
tafeltje,, tegenstanders, "vrienden met wie je door de donkerste dagen van de 
bezettingg was getrokken", aan een ander. "Vijandschap sloeg je tegemoet, 
waarr anders kameraadschap je omgaf," herinnerde Koejemans zich.84 Hij zat 
naastt Annie Averink en Bart Riezouw achter in de zaal, waar ook Daan Gou-
loozee en Albert Meilink hadden plaatsgenomen.85 

Aann de vooravond van de conferentie kwam de oppositie bijeen in de Jan 
Luykenstraatt bij Bart Riezouw. Onder de aanwezigen bevonden zich Theun 
dee Vries, Jaap Voogd, Roestam Effendi, Petra Eldering, Annie Averink en de 
ledenn van de Amsterdamse leiding. Van Exter hield een inleiding, Goulooze 
zatt voor. Gesproken werd over een door Goulooze en Koejemans geschreven 
beschouwingg die een krachtige veroordeling van De Groot bevatte. Hem 
werdd met het artikel "Vij f historische dagen" in Politiek en Cultuur van juni 
19400 een capitulantenpolitiek verweten. En allen waren het erover eens dat 
zijnn politiek "een schommeltactiek" was, een zigzaglijn die in feite in het 
kielzogg van de bourgeoisie voer en tot de opheffing van de partij had geleid.86 

Menn kwam overeen naar een nieuwe partijleiding te streven met aan het roer 
Vann Exter, Goulooze, Rutgers en Dankaart. Wim Puister, Bob Gilliéron, 
Brandenburgg en natuurlijk De Groot, "met zijn achterhoedepolitiek, immo-
relee praktijken en onbekwaamheid", zag men liever vandaag dan morgen ver-
dwijnen. . 

Bijj  de ingang van de conferentiezaal ontstond kortstondig tumult, toen 
Brandenburgg aan Knuttel de toegang weigerde. De Leidse neerlandicus werd 
voorr de voeten geworpen samen te werken met de geheime dienst.87 Van ge-
kozenn gedelegeerden was, een enkel district als Amsterdam en Groningen uit-
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gezonderd,, geen sprake. Met Chris Smit als hoofd van de controlecommissie 
beslistee in feite De Groot wie als deelnemer toegelaten werd.88 De aanwezi-
genn waren veelal afkomstig uit de vooroorlogse CPN, maar de situatie kon per 
districtt verschillen. In een enkel district was vrijwel iedereen dood of wegge-
vallen,, zoals in de Zaanstreek of in Groningen. Uit de Zaan kwamen jonge-
renn als Marcus Bakker en Cor Geugjes, veelal onbekend met de vooroorlog-
see vetes. "Ga maar op Paul af," raadde Rie Kogenhop de leden van de dele-
gatiee aan.89 Een voorspraak die ook Brandenburg en Wagenaar, oud-illegalen 
mett groot gezag, lieten horen. De even jonge als argeloze Geert van der Mo-
len,, die in een wrakkige auto naar Amsterdam was gereden, liet zich er graag 
doorr leiden. Ze wist niet wat haar overkwam: "de sfeer was vreselijk, vol ver-
dachtmakingen.""  Van wat ze toen zag als "een hetze tegen De Groot" be-
greepp ze niets. Aan eenzelfde verwarring viel Goudkuil ten prooi. Politiek 
wass hij weinig gewend.90 

Dee Groot leidde op zaterdagavond de conferentie in met een uiteenzetting 
diee ook voor zijn vertrouwde vooroorlogse gehoor opmerkelijke passages be-
vatte.. Hij constateerde dat uit "de gegroeide krachten van de Sovjet-Unie 
steedss grotere mogelijkheden voortvloeiden"91 en betoogde dat "ons land 
snell  een diepgaande economische crisis naderde"; maar, aldus De Groot, 
"daarr staat de felle in Nederland ongekende activiteit van de arbeidersklasse 
tegenover".. Communisten moeten de strijdlust aan wakkeren. Maar, waar-
schuwdee hij: dat houdt niet in dat er maar op los gestaakt wordt. Integendeel, 
waarr "het in het belang van ons land was" moest voor roekeloosheid gewaakt 
worden,, zoals voor het op de spits drijven van de stakingen in de Rotterdam-
see haven, die de voedselvoorziening in gevaar brachten. Deze acties waren 
niett juist, aldus De Groot.9i 

Ookk al was het ministerschap hem geweigerd, De Groots voorzichtigheid 
bleeff  ingegeven door hoop. Over de teleurstellend verlopen formatie deelde 
hijj  mee dat Schermerhorn verlangde dat de communisten een uitstel van de 
verkiezingenn voor een a anderhalfjaar aanvaardden en geen bezwaar maak-
tenn tegen het vrijlaten van NSB'ers. De Groot had het niet nodig geacht hier 
inn het openbaar stelling tegen te nemen, want "een serieuze partij kan geen 
actiee voeren tegen uitlatingen binnenskamers gedaan - taak is de regering op 
tee stuwen totdat ook wij zitting in het kabinet hebben".93 Met klem waar-
schuwdee hij tegen het "machteloze vooroorlogse sectarisme". Van Exter 
werdd in de schoenen geschoven met zijn heropgerichte CPN een politiek te 
voerenn als "uit de tijd der Tribune". Van diens pleidooi de regering naar huis 
tee sturen in plaats van te streven naar kabinetshervorming, liet hij geen spaan 
heel.. De Groot wijdde ook enige woorden aan de oorlog. Met stijgende ver-
bazingg beluisterden sommigen zijn verdediging van het omstreden nummer 
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vann Politiek en Cultuur uit juni 1940. De publicatie moest gezien worden als 
"camouflagee van de intussen ijverig begonnen organisatie van de illegale 
partijgroepen".944 En over zijn eigen rol na 1943 deelde hij terloops mee dat 
"doorr de partijleiding pogingen in het werk waren gesteld om verscheidene 
krachtenn uit de oude kaders te beveiligen en in reserve te houden voor na de 
oorlog". . 

Zijnn toespraak besloot hij met een onheilspellende waarschuwing: "iedere 
pogingg tot groepsvorming en splijting wordt met ondubbelzinnige scherpte 
dee kop ingedrukt." 

Naa de eerste avondzitting kwam de oppositie bijeen ten huize van Theun de 
Vries,, die niet ver van de vergaderzaal op de Kloveniersburgwal woonde. 
Hierr werd de lij n van de te voeren discussie vastgesteld.95 Nog voor Gerrit 
Roordaa op zondagmorgen de vergadering goed en wel heropend had, sprak 
eenn partijgenoot er schande van dat er geen erepresidium was ingesteld.96 In 
allerijll  werd alsnog een heiligengalerij afgeroepen van groten uit heden en 
verleden:: als eerste Stalin en Dimitrov, daarna de omgekomen Wijnkoop, De 
Visser,, Postma en Lou Jansen. Een opvallende afwezige: het derde lid van het 
driemanschap,, Jan Dieters. Een verklaring werd de conferentiegangers ont-
houden. . 

Inn zijn één uur durende betoog reageerde Koejemans namens de oppositie 
opp het dreigement waarmee De Groot zijn rede had besloten.97 Hij verzeker-
dee De Groot dat de oppositie geen scheuring wilde om de eenvoudige reden 
datt er al scheuring was, in het noorden een Waarheidbeweging, in het zuiden 
eenn partij. Maar, aldus de hoofdredacteur van De Waarheid, "dit is niet de 
kernn van het probleem. De kern is dat het bij De Groot aan zelfkritiek ont-
breekt;; en dat waar bij hem zelfrechtvaardiging vooropgaat, het historische 
beeldd onjuist wordt geschetst." Voor het eerst, aldus Koejemans, hoorde hij 
datt met de Waarheidbeweging gestreefd werd naar een "socialistische een-
heidspartij".. Steeds had hij van De Groot begrepen dat de Waarheidgroepen 
alss kern van "een democratische volkspartij" waren bedoeld. Koejemans wil-
dee dat er van fouten geleerd werd; daar bleek bij De Groot niets van. Over De 
Grootss verdediging van het alom gewraakte artikel "Vij f historische dagen", 
uitt juni 1940, schamperde hij: "camouflage, het is wat! Niet de nazi's zijn om 
dee tuin geleid maar wij! " 

Jaapp Brandenburg haastte zich De Groot in bescherming te nemen. Tot op-
heffenn van de partij zou al in februari 1945 door de illegale leiding besloten 
zijnn en over de bezettingstijd konden Goulooze, Koejemans en Polak niet 
oordelen,, want geen van drieën behoorde in die tijd tot de leiding. Over het 
artikell  in Politiek en Cultuur, aldus Brandenburg, was herhaaldelijk in de lei-
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dingg gediscussieerd, alleen Wagenaar was het er niet mee eens geweest. Koe-
jemanss daarentegen had het zelfs in de brochure De Communisten in de strijd 
omom de vrijheid nog verdedigd. "Hij begon pas na de discussie met de Belgi-
schee en Franse partijgenoten te protesteren."98 

Dee tussenkomst van Brandenburg wond Van Exter zichtbaar op. Maan-
denlangg was aan zijn oprechtheid getwijfeld, nu had hij de kans op revanche. 
Fell  keerde hij zich tegen De Groot, vroeg zich af waarom de voorwaarden van 
Schermerhornn nooit publiek waren gemaakt en lanceerde wederom zijn be-
schuldigingg van desertie. In de kring zijner vrienden werd met applaus gere-
ageerd. . 

Wiee op zondagavond het tumultueus verlopen debat overzag, kon zich niet 
indenkenn dat de partij in eenheid uiteen zou gaan, zo groot was de tegenstel-
lingg en zo bitter het onderlinge verwijt. Des te opvallender de toespraak waar-
meee Annie Averink, optredend onder haar schuilnaam Annie Klein, de vol-
gendee ochtend de congresgangers verraste. Een speech die de instemming 
bleekk te hebben van Koejemans en Goulooze99 èn de goedkeuring wegdroeg 
vann De Groot. Was er die zondagavond aan een compromis gewerkt? En wel-
kee Nederlandssprekende buitenlander had daarbij geassisteerd? In de na-
latenschapp van Averink bevindt zich een vergeeld kattebelletje, waarin karak-
teristiekee fouten in het lidwoord en de spelling van woorden als "Kongress" 
enn "Grup" onmiskenbaar een buitenlandse auteur verraadde. 

Inn een viertal punten was de lijn van Averinks betoog terug te vinden; de 
oprichtingg van de partij was te beschouwen als de bekroning van de Waar-
heidsbeweging;; gepleit werd voor een geleidelijke terugkeer van de partij, 
uiteindelijkk te besluiten op een congres in augustus of september; de leden 
moestenn door discussie overtuigd worden; en ten slotte moest de partij tijdens 
hett congres een nieuwe naam kiezen.100 Averink had ook een voorstel. Naar 
analogiee van de naam CPSU (bolsjewiki) kwam ze met de suggestie CPN 

(Waarheid).. Tot het eind van de jaren veertig zou de naam gebruikt worden. 
OpOp die maandag voerden nog vijftien sprekers het woord alvorens De 

Groott aan beantwoording toekwam. Het was voor niet ingewijden een ver-
warrendd schouwspel. De gewezen SDAP-wethouder Peeters uit Nijmegen 
constateerdee dat "de democratie in de partij ver te zoeken was en toondee zich 
verbijsterdd over De Groots pleidooi voor een positieve benadering van de RK-
geestelijkheid;; een geluid dat zelfs in de partij van P.J. Troelstra en Koos Vor-
rinkrink onbetamelijk was."10' Wiep van Apeldoorn, met vijfjaar van verzet, ar-
restatiee en ontvluchting achter de rug, vroeg zich vertwijfeld af waarom de 
Internationalee niet gezongen mocht worden en Leen Seegers en Roestam 
Effendii  uit de leiding waren verwijderd. Goulooze waarschuwde tegen De 
Grootss overrompelingstactiek die zich na de liquidatie nu ook bij de her-
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oprichtingg van de CPN aftekende en noemde het "camouflage"-argument een 
"uitvlucht".. Daar dacht Roestam Effendi net zo over. Het oud-lid van de 
Tweedee Kamer had zijn vertrouwen in de "wisselvallige en zigzaggende" De 
Groott verloren. Hij verwierp zijn analyse van de ontwikkelingen in Indone-
siëë en de oorlog tegen Japan, die - volgens de in Padang op Sumatra geboren 
onderwijzerr - een imperialistisch conflict was en geen vrijheidsoorlog. Al-
leenn voor de Indonesiërs nam het conflict het karakter van een vrijheidsstrijd 
aan.. Hij besloot zijn betoog met een oproep om een onderzoek te doen naar 
hett oorlogsverleden van De Groot. Als gebeten sprong Arie van Rijkom over-
eind.. De oud-voorzitter van de vooroorlogse werklozenvereniging EMM, riep 
uitt als "eenvoudige arbeider" de "geraffineerde beschuldiging over het oor-
logsverledenn van De Groot", eerst door Van Exter, nu door Effendi "minder-
waardigg te vinden".'02 De zaal raakte in rep en roer. Henk Goudkuil, op dat 
ogenblikk presidiumvoorzitter, trachtte de gemoederen te bedaren, maar kreeg 
dee schreeuwende partijgenoten niet op hun plaats.'03 Er zat niets anders op 
dann de vergadering enige tijd te schorsen. Wagenaar nam de voorzittershamer 
vann Goudkuil over en na een poosje, toen de rust was weergekeerd, gaf hij 
voorr de beantwoording het woord aan De Groot. 

"Immoreel",, "laf" en "dom" hadden ze hem genoemd. De Groot moet 
zichh door de aantijgingen gekwetst hebben gevoeld en koos de aanval. Te-
genoverr het hem aangewreven reformisme sprak hij van opposanten die het 
veell  bonter maakten, zoals Sebald Rutgers die beweerd had dat het bereiken 
vann het socialisme langs evolutionaire weg mogelijk was. Ook anderen, zoals 
Theunn de Vries en Leen Seegers verweet hij doordraverij: "Ze zijn rechts 
doorgehold,, zoals ze nu naar links doorhollen."104 Beiden keerden zich aan-
vankelijkk tegen de heroprichting van de partij, maar waren van mening ver-
anderd.. De Vries herinnerde zich jaren later nog precies hoe hij in het 'zon-
netje'' werd gezet. "De Groot, wapperend, met een epistel in de hand: 'Ja, nu 
zegtt Theun de Vries dat Paul de Groot de CPN wil opheffen en wat deed hij 
zelf.. Kijk ! Hier heb ik zijn brief en daarin zegt hij een schitterend idee die 
'Vriendenn van de Waarheid'. God beware me, wat was ik kwaad op hem."105 

Ookk Seegers kreeg ervan langs. Op sarcastische toon gooide De Groot hem 
voorr de voeten in Buchenwald met Han Pieck en de burgemeester van Den 
Helderr een memorandum aan de Koningin ondertekend te hebben, waarin een 
voornemenn tot opheffen van de CPN werd uitgesproken en begrip werd ge-
toondd voor uitstel van verkiezingen met het oog op de rust en orde vragende 
wederopbouw.1066 Waar Seegers' zelfkritiek bleef, wilde De Groot weten. 

Herhaaldelijkk viel De Groot Koejemans en Van Exter aan, die om een an-
deree leiding vroegen, een leiding zonder De Groot en Brandenburg: "Wij 
maaktenn dezelfde fouten als alle andere partijgenoten. Maar met Goulooze 

256 6 



NAARR DE BEVRIJDIN G 

willenn ze terug naar de leiding van vóór 1930. Koenen [Dries Koenen, se-
cretariss van de E VB] deelde me in het oosten mee dat van de landelijke lei-
dingg de partij niet terug mocht keren. Ik voel me verantwoordelijk voor alles 
watt er gebeurt. Maar ik voel me ook verplicht de partij te verdedigen tegen 
gelukzoekerss en avonturiers. Ik sluit me aan bij het voorstel Annie Klein. 
Maarr vraag niet te lang uitstel, want dat geeft deze heren gelegenheid hun 
splijtendee werk voort te zetten."I07 

Diee avond werd, overeenkomstig het voorstel van Annie Averink, een par-
tijraadd gekozen. De oppositie leed een nederlaag. Van Exter noch Goulooze 
werdd gekozen. Koejemans haalde het met de hakken over de sloot. De hele il-
legalee leiding had zich tegen hem gekeerd. Hij wekte de indruk een draaikont 
tee zijn, aldus Reuter: "vooral omdat hij gezegd had - tegen innerlijke afkeer 
inn - het artikel in Politiek en Cultuur te hebben verdedigd, zonder dat wij ooit 
ietss van die afkeer hebben gemerkt. Dat is bedrog".108 

Paull  de Groot vatte het ambivalente gevoel van de aanwezigen op zijn ei-
genn wijze samen, toen hij zijn slotwoord eindigde met: "Het eerste treffen zal 
geenn aangename indruk achtergelaten hebben. Toch is de conferentie leer-
zaamm geweest. De besluiten kunnen beslissend zijn voor het lot van het Ne-
derlandsee Volk." De Haarlemmer Tollenaar hief van achter de presidiumtafel 
mett opgeheven vuist de roep "Rood Front" aan en zette de Internationale in. 
Dee zaal zong uit volle borst mee. 

Gedurendee drie dagen was bijna alleen de oude garde aan het woord ge-
weest.. Wie niet tot de kring van de illegale leiding of de oppositie behoorde, 
wass het meeste ontgaan. De partijgeschiedenis was de nieuwe aanwas onbe-
kend;; van vooroorlogse vetes had ze geen weet. In het verzet hadden de le-
denn warmte en verbondenheid gevoeld, de verwachtingen bij de bevrijding 
warenn hooggespannen. Het was een onmogelijk zware tijd geweest, honder-
denn kameraden waren dood, en hun afwezigheid werd gevoeld. Des te stui-
tenderr de taferelen waarbij men op elkaars oorlogsverleden schimpte. Het 
wass maar goed dat velen in de partij niet op de hoogte waren van wat zich in 
Amsterdamm afspeelde. Hun vertrouwen bleef ongeschokt en ook in hun om-
gevingg bleef met respect over communisten gesproken worden. Dat veran-
derdee pas langzaam. 

BEVRIJDIN GG ZONDER FEESTVERTOON 

Aann het gevoelsleven van De Groot ging zijn omgeving gemakkelijk voorbij. 
Theunn de Vries had zelfs de indruk dat hij het verlies van vrouw en dochter 
heldhaftigg had verwerkt. Dat zijn cynisme en soms gemene agressiviteit met 
dee dood van zijn dierbaren te maken kon hebben, die gedachte kwam pas la-
terr op. 
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Dee illegaliteit en de vervolging hadden hem verwond, en net als bij ande-
ree oorlogsslachtoffers namen angst en verdriet toe met het klimmen der jaren. 
Maarr direct na de bevrijding won de politiek het nog van het gevoel, misschien 
mett uitzondering van de heftige woedeaanvallen wanneer hij over Duitsland 
sprak.. Zoals op de stampvolle i mei-meeting te Enschede waar hij uitriep dat 
"alless in Duitsland op kleine kinderen en honden na, vernietigd moest wor-
den""  en "dat hij nooit van zijn leven aan een conferentie met Duitse commu-
nistenn zou willen deelnemen".109 Overigens stond De Groot met zijn onver-
zoenlijkee bejegening van het Duitse volk niet alleen. In het Amerikaanse plan 
Morgentau,, 'program to prevent Germany from starting a world war in', werd 
voorgesteldd Duitsland vergaand op te delen. Twintig jaar lang mocht er alleen 
landbouww worden bedreven. De nieuwe burgemeester van Amsterdam, Feike 
dee Boer, afkomstig uit havenkringen, deelde bij zijn aantreden mee dat op 
middelbaree scholen geen Duits meer gedoceerd zou worden. 

Toenn De Groot, sterk vermagerd, in mei 1945 van Zwolle naar Amsterdam 
kwam,, bezat hij helemaal niets meer. Voor hij in de zomer van 1940 onder-
dook,, waren zijn spulletjes opgeslagen, een deel bij bovenburen op de Mara-
thonweg,, de rest bij partijgenoten. Maar dat was vijfjaar geleden. Veel was 
err niet van over. Wat over was, waren zijn afscheidsbrieven aan Sally en Rosa. . 
Hijj  koesterde nog hoop met hen herenigd te worden. 

Harryy Verheij bood hulp bij het vinden van onderkomen. Hij bracht hem 
inn contact met zijn schoonmoeder Marie Scheeres, die in de Concertge-
bouwbuurtt een dubbel bovenhuis in de Banstraat bewoonde. Paul kon er eni-
gee maanden logeren. Als een van de weinigen van de Amsterdamse delegatie 
steundee Scheeres hem op de juliconferentie. Niet alleen De Groot maakte van 
haarr gastvrijheid gebruik. Iets later kwam ook de herenigde familie Freibrun 
err op verhaal. De kinderen, Miri en Emi, keerden terug uit Dedemsvaart, 
waarr ze door een streng christelijk gezin, een contact van Marie Scheeres, op-
gevangenn waren. Hun ouders hadden zich verborgen gehouden bij een tante 
vann Chris Smit en bij de ouders van Cor Fels, toentertijd nog de echtgenoot 
vann Annie Averink. 

Mett vereende krachten was het Averink gelukt de familie Freibrun de oor-
logsjarenn door te slepen. De dag van de bevrijding maakte voor haar naast 
vreugdee over de veilige terugkeer van haar vrienden ook het verlangen los 
eindelijkk zonder complicaties de man te beminnen die ze in 1943 in het ver-
zett had ontmoet, de eenendertig) arige Eep van Ommeren, lang en blond, een 
verdienstelijkk hardloper en voetballer, esperantist en natuurminnaar. Al voor 
dee oorlog was hij actiefin de hulp aan Spanje, hij ging direct in het verzet en 
werdd in 1942 partijlid. In een briefje, kort na de bevrijding, vertelde Annie 
hemm over de opschudding die hun verhouding teweegbracht: "Al s ji j weer be-
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terr bent zal ik je eens vertellen van: 'Annie Klein heeft een vriendje' en de 
consternatiee en reacties die het verwekte. 'T is wel leuk!".110 

Averinkk zou lange tijd de vertrouweling van De Groot zijn. Toen De Groot 
inn de nazomer van 1946 naar Moskou vertrok om met Michael Soeslov, het 
pass benoemde lid van het partijsecretariaat van de CPSU, de ontwikkelingen 
inn Indonesië te bespreken, polste hij haar over een post als partij vertegen-
woordigerr in Moskou. Dat het niet doorging, lag niet aan haar. Averink had 
err wel oren naar, haar geliefde kon ze meenemen."1 

Nett als De Groot was ze allerminst een zorgeloze natuur. De eerste tijd na 
dee bevrijding voelde ze zich bevroren, lichamelijk maar ook geestelijk moe 
vann de oorlog. Haar herinneringen kon ze moeilijk opzijzetten. En toch moest 
datt want "anders missen wij in Nederland onze kansen terwijl de hele wereld 
onss voorbijstreeft". "2 Ze kende De Groot van voor de oorlog en was toen al 
opp hem gesteld geraakt. Als zij in 1934 en 1935 in Moskou de Leninschool 
bezoekt,, stimuleert hij haar zich in Indonesië te verdiepen."3 Ze ontmoette er 
dee na de opstand van 1926 uit Indonesië gevluchte leiders als Moesso, Had-
jidd en Alimin, die nog een poos aan de kant van de Chinese revolutionairen 
inn Kanton vocht. Sebald Rutgers en Reesema maakten haar tijdens bijeen-
komstenn in Hotel Lux vertrouwd met de principes van de koloniale landbouw 
enn van de latere PKi-leider Tan Ling Djie, die aan de Universiteit der Ooster-
see Volken studeerde, leerde ze Maleis."4 Ze had de kleine, stille, bijna porse-
leinachtigee figuur al eerder in Indonesische kring in Nederland ontmoet, 
maarr niet echt leren kennen. Toen Tan in Moskou een longontsteking opliep 
enn Averink met zijn verzorging werd belast, lukte dat beter."5 Tan keerde nog 
voorr de wereldoorlog naar Indonesië terug. 

Vann 1934 tot 1936 beleefde het stalinisme zijn bloedigste jaren. Aan de 
zuiveringenn en de rituele veroordelingen van het trotskisme kwam geen eind. 
Ookk Averink leerde zich aan de Warowskaja, waar de studenten in het voor-
maligg verblijf van de tsaristische vorst Sergej Gagarin waren gehuisvest, wa-
penenn tegen overal opdoemende spionnen. Contacten buiten school, zelfs met 
thuis,, waren verboden. Waakzaamheid, opoffering en discipline stonden cen-
traal.. Het plan rijpte om zich door een huwelijk met een Indonesiër (Tan Ling 
Djie,, wellicht) in de kolonie te vestigen en mee te helpen aan de opbouw van 
hett Indonesische communisme. Onder de dreiging van de oorlog werd het 
plann nooit uitgevoerd. Na de bevrijding werd Averink lid van de Haarlemse 
gemeenteraad,, en steeg snel in de partijhiërarchie. Jarenlang was ze lid van 
hett dagelijks bestuur en ze leidde de controlecommissie die waakte over de 
beveiligingg van de partij, verantwoordelijke posities die haar nauw met De 
Groott in contact brachten, zoals ook het door haar geleide geheime werk in 
Chinaa en Indonesië. Ze was de eerste met wie Indonesische communisten 
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inn Nederland te maken kregen. In haar eentje herstelde ze in 1948 na de 
Madioen-affaire,, waarbij door militair ingrijpen op gezag van Soekarno en 
Hattaa duizenden communisten het leven lieten, het contact met de PKI. 

Maarr hoe dicht Averink ook bij De Groot stond, over zieleroerselen werd 
niett gepraat. Ze waren 'doeners' die een afkeer hadden van beschouwen en 
reflecteren.. Twijfel, schaamte, spijt was voor de zwakken, de afvalligen, de 
gedemoraliseerden,, niet voor communisten die leefden te midden van vijan-
denn die ze het liefste wilden verslaan, of tenminste een slag toebrengen. De 
bevrijdingg lieten ze zonder feestvertoon aan zich voorbij gaan. Terwijl De 
Groott naar Amsterdam trok, fietste Averink op 5 mei ongeduldig uit de 
hoofdstadd naar Haarlem, "... een grote hossende menigte door de straten. Je 
wass toch niet zo in de stemming. Daar deed je niet aan mee. Je ging meteen 
overr tot de orde van de dag. Er was zoveel te doen.""6 Voor De Groot en voor 
Averinkk gold wat ook de onrustige Geert van der Molen bewoog: "De be-
vrijdingg kwam onverhoeds en was een breuk. Opeens waren er andere vraag-
stukkenn en er was geen reden meer om met die oorlog bezig te blijven.""7 

Kortt na de juliconferentie verhuisde De Groot van de Banstraat naar een 
souterrainn in de Jan Luykenstraat 29, schuin tegenover de Cornelis Vrij -
school,, waar Eke en Huib zich weldra bij hem voegden. De Groot moest er-
vann overtuigd zijn geraakt dat Sally en Rosa niet zouden terugkeren. De Jan 
Luykenstraatt was het voorlopige, slechts magere resultaat van veelvuldig 
aankloppenn bij de gemeente om passende woonruimte. Zelfs Henk van Rand-
wijk,, hoofdredacteur van Vrij  Nederland, was voor hem in de bres gespron-
gen.. Namens het Amsterddtmsche Werkcomité van de Gezamenlijke Onder-
grondschee Bewegingen deed hij een beroep op 'betrokken instanties' De 
Groott een woning toe te wijzen, eraan herinnerend dat "HJ. de Vries (Saul 
dee Groot) gedurende de bezettingstijd een vooraanstaand plaats had ingeno-
menn in het verzet, en dat zijn papieren, woning en meubels door de Duit-
scherss geroofd waren"."8 De Groot, in augustus 1945 door de partijraad tot 
algemeenn secretaris herkozen, leider van een partij met 50.000 leden en een 
krantt met honderdduizenden abonnees, weggestopt in een souterrain, zo'n 
evidentt gebrek aan respect voor wie bovendien een geacht lid van de Natio-
nalee Adviescommissie heette, het belangrijkste raadgevende college van de 
regering,, kon slechts gevoed zijn door 'anticommunistische pesterij'. 

Inn een nijdige brief aan de socialistische wethouder van volkshuisvesting 
J.. Bommer beklaagde De Groot zich over de gang van zaken. Weliswaar was 
hemm tweemaal een woning toegewezen, maar de een was "totaal onbewoon-
baarr en vol ongedierte", de ander "te klein voor mijn gezin en bovendien 
leeggestolen".. "Ik ben niet langer van plan mij deze behandeling te laten 
welgevallen.""  Een afschrift ging naar de Raad der Illegaliteit, de Stichting 
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1940-19455 en de voorzitters van de fracties van de Amsterdamse gemeente-
raad."99 Veertien dagen later kreeg hij een etage toegewezen in de Gaaspstraat 
46,, één hoog, een kleine vierkamerwoning met aan de achterzijde een veran-
da,, uitkijkend op door huizen omsloten tuinen.120 Op zolder bevonden zich 
nogg twee kleine kamers die de bewoners als opslag dienden. De woning was 
inn de oorlog bewoond geweest door joden. Na hun deportatie legde de be-
ruchtee firma Puls er voor een van zijn medewerkers beslag op. Pas in de-
cemberr was de woning, die in slechte staat verkeerde, teruggevorderd.12' 
Meubelss mocht De Groot kiezen uit van NSB'ers geconfisqueerde inboedels. 

Dee Gaaspstraat lag in de keurige Rivierenbuurt, waar voor de oorlog veel 
jodenn woonden. De buurt kende een rijker gedeelte en een bescheidener, aan 
dee kant van de Amstel, waar de Gaaspstraat toe behoorde. De straat kwam uit 
opp de Lekstraat, aan de ene kant begrensd door de synagoge en aan de ande-
ree kant door de remise 'Lekstraat', waarvan zo'n belangrijke impuls tot de 
Februaristakingg uitging. Alvorens in de Lekstraat te komen, passeerde men 
dee speeltuin, die tijdens de bezetting door de Duitsers aangewezen was als 
marktplaatss voor joodse handelaren. Alleen daar mochten joden kopen. Na de 
oorlogg vonden er ieder jaar de 5 mei-festiviteiten plaats, en was het plein be-
ginn en einde van de optocht van gekostumeerde buurtkinderen. Aan de rand 
stondd een parochiehuis en het verhaal ging dat De Groot hier terecht kon als 
hijj  een bezoeker ongestoord wilde spreken.122 Om verschoond te blijven van 
ongewenstee belangstelling nodigde De Groot de gasten ook wel uit voor een 
wandelingg langs zijn geliefde Amstel. Belangrijke zaken konden er bespro-
kenn worden buiten het bereik van BVD-microfoons. 

Inn de Gaaspstraat en directe omgeving woonden meer communisten: Jan 
Hakenn op de hoek van de Lekstraat, de weduwe van Ko Beuzemaker aan het 
anderee einde van de straat op de hoek van de Uiterwaardenstraat, waar ook 
dee Duits-joodse immigrante Irene With met haar twee zoons André en Joop 
woonden.. André With was medewerker van De Waarheid. Voor de oorlog was 
Irenee With getrouwd geweest met de componist Kurt Weill en - nog voor ze 
bijj  het aan de macht komen van Hitler Duitsland ontvluchtte - hertrouwd met 
dee kunsthistoricus en hoogleraar Karl With, die zich later in Amerika zou ves-
tigen.. Ze organiseerde maandelijks zangavonden waar een partijgenoot-ar-
beiderr liederen van Schubert ten gehore bracht. De Groot raakte erg op de 
Withss gesteld. Huib kon er meestal terecht als zijn ouders niet thuis waren.'23 

Toenn een uitwijzing van het gezin With dreigde, werd een campagne op touw 
gezett om dat te voorkomen. Op aanraden van De Groot werd een schijnhu-
welijkk geregeld met een oudere arbeider van de Amsterdamse eilanden. Toen 
zijnn gezondheid een gang naar het stadhuis onverwachts verhinderde, bleek 
eenn ambtenaar bereid het huwelijk bij de man thuis te sluiten.'24 
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Abb Veltman, lid van de controlecommissie, had zijn woning om de hoek in 
dee Trompenburgstraat. Als hij zijn fiets in de stalling zette, naast de hout-
handell  van Boerlijst die De Waarheid las, kon hij zo de flat van Paul binnen-
kijkenn en hem in hemdsmouwen in het zijkamertje aan het werk zien. Daar 
prijktee aan een muur een geschilderd portret van Jozef Stalin. 

Dee tienjarige Huib ging niet in de buurt op school; gelegenheid genoeg, 
maarr zijn moeder en stiefvader hielden hem liever op de Nicolaas Maes-
schooll  in de buurt van het Concertgebouw, waar hij al lessen volgde toen het 
gezinn nog in de Jan Luykenstraat woonde. De wat stille, verlegen jongen die, 
zoalss het hoofd van de lagere school in Zwolle aan een informant van de BVD 
rapporteerde,, "een opvallend goede leerling" was, zat er de laatste anderhalf 
jaarr met Miri Freibrun in de klas. Later gingen ook de kinderen van Verheij 
err op school. De Groot kende Max en Mali Freibrun al voor de oorlog. Huib 
logeerdee regelmatig bij de Freibruns in de Bestevaerstraat in de Admiralen-
buurtt en telde er bij de eerste verkiezingen in 1946 met Miri fervent de eer-
stee uitslagen.125 

Inn september 1947 mocht Huib, die als schoolkampioen schaken de aan-
dachtt trok, zijn opleiding voortzetten aan het Vossiusgymnasium. "Van poli-
tiek,""  noteerde de BVD-informant ijverig, "heeft de uitblinkende leerling niet 
dee minste notie." Uit het BVD-dossier blijkt dat de dienst bij het vergaren van 
inlichtingenn over zijn studievorderingen en persoonlijke ontwikkeling steeds 
opp royale medewerking van leraren en rectoren kon rekenen.126 Toen Huib in 
dee derde klas van het Vossius bleef zitten, vernam men dat er "iets mis ging 
mett de puberteit, hetzij door huiselijke omstandigheden, hetzij anderszins". 

Dee Groot en zijn gezin werden permanent door de BVD geobserveerd. 
Eindjarenn vijfti g wist de dienst in zijn woning in te breken en microfoons te 
plaatsen.. Vijfentwintig jaar lang werden de gesprekken in huize De Groot ge-
registreerd,, uitgetypt en onderzocht, overigens zonder conspiratieve zaken op 
hett spoor te komen. "Moesten die besproken worden," zo signaleerde de 
dienst,, "dan verliet De Groot met zijn gesprekspartner de woning voor een 
wandelingetje."127 7 

Natuurlijkk wist De Groot dat de woning niet 'safe' was; Hij mocht aanne-
menn dat er afgeluisterd en afgetapt werd. De Groot kon er waarschijnlijk wei-
nigg aan veranderen; de microfoons verwijderen, bood, net als het wieden van 
onkruid,, maar korte tijd soelaas. Dat hij intensief bespied werd, moet De 
Groott verder getraumatiseerd hebben. Zijn voorzichtigheid en achterdocht 
werdenn erdoor versterkt. Niets ergerde hem meer dan te grote nieuwsgierig-
heid.. Wanneer de familie naar de Sovjet-Unie reisde, werd daar het diepste 
stilzwijgenn over bewaard. Zelfs Huib werd in onzekerheid gelaten over de 
reisbestemming.. De vrees het land niet te kunnen verlaten, omdat Duitsland 
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off  België hem de doortocht weigerde, was niet alleen denkbeeldig. In 1957 
werdd hij op het vliegveld van Brussel, op doorreis van Praag naar Amster-
dam,, aangehouden. Hem werd te verstaan gegeven dat dit gebeurde vanwege 
hett in 1923 genomen kabinetsbesluit tot "uitwijzing wegens samenzwering 
tegenn de staat".128 

Dee Groot voelde een voortdurende dreiging en wist zich door onzichtbare 
vijandenn omringd, in dat opzicht was zijn oorlog niet geëindigd. Over de te-
lefoonn sprak hij niet. Twee of drie keer aanbellen was de code, anders werd 
niett opengedaan. Zelfs de secretaris van onderdistrict Zuid 2, waar de Gaasp-
straatt onder viel, kwam niet verder dan de voordeur.'29 Een maatregel die nie-
mandd belette het pand te betreden. Het gezin woonde op een trap met boven 
henn een weduwe; iedereen kon voorbijlopen. Op een ochtend bleek Huibs 
fiets,, die altijd op de overloop stond, verdwenen; naar later bleek was hij ont-
vreemdd door de zoon van de bovenbuurvrouw, die wel meer op zijn kerfstok 
had.. Veilig was de Gaaspstraat niet. De Groot sliep met een ploertendoder in 
zijnn nachtkastje en liep ook op latere leeftijd altijd dicht langs de huizen. De 
angstt voor een aanslag was zo indringend dat hij om speciale beveiliging 
vroeg.. Willem van Plateringen, een veertigjarige Amsterdammer uit de 
Spaarndammerbuurtt stond bekend als de man met het leren jack. Hij was een 
goedd judoka en fungeerde vele jaren als De Groots persoonlijke lijfwacht. Op 
manifestatiess en sprekerspodia zorgde een aantal partijgenoten, indien nodig, 
voorr bijstand. Simon de Wilde had vroeger geworsteld, Piet Schabracq had 
gebokstt en Willem Klomp, een Februaristaker, kon er ook wat van.130 Ze 
vormdenn een vaste ploeg om Paul te beschermen. Chris Smit of Ab Veltman 
droegenn de verantwoordelijkheid. Dat die hun taak ernstig hadden te nemen, 
werdd benadrukt door de aanslag op Palmiro Togliatti, die op 14 juli 1948 door 
eenn SiciHaan uit rechtse verzetskringen ernstig werd verwond. De aanslag 
wass de eerste in een reeks waarvan communistische leiders het slachtoffer 
werden.. Op 18 augusutus 1950 werd de Belgische senator Julien Lahaut in 
Seraingg vermoord. Hij was een van de oprichters van de KPB en in 1923 had 
Dee Groot met hem in Brussel enige uren in het cachot doorgebracht. Omdat 
menn beducht was voor terroristische actie van de anticommunistische onder-
wereldd werden de veiligheidsmaatregelen, ook in de CPN, aangescherpt. 
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VIII  Terug in het zadel 1946-1950 

DEE KOLONIAL E OORLOG 

Toenn de partij in het voorjaar van 1945 in de legaliteit terugkeerde, bestond 
naarr buiten toe een ongekend goede verstandhouding tussen communisten en 
politiekk andersdenkenden. "Het Parool: blijf Trouw aan De Waarheid in Vrij 
Nederland",, de eenheidsroep van de bekende Amsterdamse predikant ds. J.J. 
Buskes,, vond allerwegen gehoor. Maar het gestegen prestige van de CPN had 
nauwelijkss of geen invloed op de Westerse veiligheidsdiensten, die meenden 
zichh zonder terughoudenheid te moeten blijven informeren omtrent de CPN 
enn haar leiders. Oorzaak: het van oudsher diep verankerde anticommunisme 
enn de even opvallende als dwarse opstelling van de communisten in het con-
flictflict  met de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Republiek Indonesië. Bij een 
groeiendee communistische invloed kon en wilde het imperialisme zich niet 
neerleggen. . 

Inn zijn inleiding op het eerste naoorlogse partijcongres in januari 1946 be-
toogdee De Groot dat "het brandpunt van de politieke ontwikkeling de ver-
houdingg tot Indonesië was"; dat "de zelfstandigheid van Indonesië niet meer 
eenn wens, doch een feit geworden was, zoals partijgenoot Koejemans schreef, 
niett meer weg te redeneren en niet meer weg te bombarderen!"' 

"Hett plan, om dit vastberaden broedervolk door een nieuwe Atjeh-oorlog 
tee onderwerpen is niet alleen misdadig, het is ook tot mislukken gedoemd," 
waarschuwdee De Groot en riep de regering op "een eerlijke en rechtvaardige 
oplossing""  te zoeken, welke "niet anders kan inhouden dan de erkenning van 
dee regering Sjahrir, de erkenning van de zelfstandigheid van het Indonesische 
volkk en de stopzetting van elk oorlogsgeweld". Desiderata waarmee hij aan-
sloott bij een juist verschenen manifest van de "Vereniging Nederland-Indo-
nesië",, dat ondertekend was door een schare van prominente figuren van ver-
schillendee politieke kleur.2 

Dee Groot pleitte voor een oplossing waarin aan het nationale belang, zo-
well  van Indonesië als van Nederland "recht" werd gedaan; hij stond op een 
samengaann in gemenebestverband, een regeling die ook door andere commu-
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nistischee partijen als de wenselijke staatkundige relatie tussen moederland en 
voormaligee kolonie werd beschouwd. De Groot had de Franse partijleider 
Ducloss geraadpleegd en zich, aangespoord door diens opstelling in Indo-Chi-
na,, krachtig uitgesproken voor "het behoud van een band tussen Nederland 
enn Indonesië".3 

All  voor de oorlog gaf De Groot van zijn affiniteit met het 'koloniale vraag-
stuk'' blijk, zowel met betrekking tot China als tot Indonesië. In zijn memoi-
ress deed hij in enige scherp getekende waarnemingen verslag van het gere-
geldee bezoek dat hij, middenjaren dertig, op Katendrecht bracht aan de bond 
vann Chinese zeelieden, met wie sinds 1925 door communisten contact werd 
onderhouden.4 4 

Inn de logementen annex eethuisjes verbleven dicht opeengepakt honderden 
Chinesee en Javaanse zeelieden die het moment afwachtten van nieuwe aan-
monsteringg op een der schepen van de Maatschappij Nederland of de Rotter-
damsee Lloyd. Er heersten schrikbarende toestanden, bemerkte De Groot toen 
hijj  door de groezelige straatjes van de Kaap, zoals de wijk om haar grillige 
vormm werd genoemd, slenterde op weg naar zijn contactman, "een jonge, wat 
corpulentee Chinees, in een grof linnen, maar kraakhelder pak, onder wiens 
dichte,, als zwarte lak glanzende haardos een knap, regelmatig gevormd ge-
laatt met een paar ogen als kooltjes vuur oplichtte". Hij noemde zich Li, een 
naamm die - zo wist De Groot - "bij Chinezen even veelvuldig voorkomt als 
bijj  ons Jansen".5 

Li ,, wiens werkelijke naam Liao Dzheng-zhi luidde, was een vindingrijke, 
pass drieëntwintigjarige communist. Hij werd in Japan geboren en groeide op 
alss zoon van een hoge Chinese ambtenaar. Zijn moeder maakte deel uit van 
dee nationalistische Kwomintang-beweging die streefde naar een onafhanke-
lij kk China, vrij van buitenlandse overheersing. Hij had in Berlijn gestudeerd 
enn werkte, sinds hij in 1933 uit Duitsland naar Rotterdam vluchtte, voor de 
Chinesee zeeliedenbond die met hulp van de CPN de als paria's behandelde 
zeelieden,, meest stokers en oliemannen, poogde te organiseren en te verde-
digen.. Daarmee hield het werk niet op. Want door communistische leden van 
dee bond werd ook contact gelegd met zeelieden die in het geheim verbinding 
onderhieldenn met de verboden communistische partij in Indonesië. Met hun 
hulpp werden regelmatig berichten, geld en in het Maleis vertaalde brochures 
overgebracht.6 6 

Toenn Annie Averink in de zomer van 1935 terugkeerde van de Lenin-
school,, waar ze met het 'koloniale vraagstuk' vertrouwd was gemaakt, nam 
zee het ondergrondse werk van De Groot over. Ze ging wonen in Rotterdam en 
huurdee samen met Hans Polak en de nog jonge verpleegster Trudel de Vries 
eenn flatje in Blijdorp.77 Met haar kregen de Indonesische communisten niet al-

266 6 



TERUGG IN HET ZADEL I946-I95O 

leenn een energiek pleitbezorger maar ook een koelbloedige organisator van 
materiëlee steun. Ze werd de belangrijkste intermediair tussen De Groot en de 
Indonesiërs,, omdat - zoals Esther Teeboom, bewonderaarster van De Groot 
haarr eens toevoegde - "Er eigenlijk maar één is die hij vertrouwt en dat ben 
jij! " " 

Ookk in de oorlog bleef Averink in contact met Indonesiërs, van wie het 
gross deel uitmaakte van de in 1908 door studenten opgerichte Perhimpoenan 
Indonesiaa (PI). Aanvankelijk koesterden ze in navolging van hun landgenoten 
overzeee het ideaal van onafhankelijkheid, "Indonesia Merdeka", maar in de 
tweedee helft van de jaren dertig lieten ze onder invloed van het zevende we-
reldcongress het non-coöperatiebeginsel los en zochten met het oog op het 
fascismee de samenwerking met "democratisch Nederland". 

Tijdenss de bezetting sloten leden van de PI zich aan bij het ondergrondse 
verzet,, gaven een blad uit, Bevrijding, en vormden zelfs een gewapende 
groep,, "Irawan", genoemd naar een van haar leden, de door de Duitse bezet-
terr vermoorde zoon van de eerste Indonesische minister in de Nederlandse re-
geringg in Londen, Irawan Soerjono.8 Bij een van haar Indonesische vrienden, 
Rachmadd Kusumobroto, afkomstig uit een oude feodale familie, bracht An-
niee Averink in 1942 de aan haar toevertrouwde kinderen Emi en Miri Frei-
brunn onder.9 Ook andere Indonesische partijgenoten, zoals Loeti Soesilo, bij 
wiee Averink in 1942 in de Amsterdamse Euterpestraat was ondergedoken, 
bodenn hulp bij het onderbrengen van de kinderen. 

Inn een hecht bondgenootschap kwamen de Nederlandse en Indonesische 
communistenn uit de oorlog. Dat het contact nauw was, verried ook hun eens-
luidendee reactie op de proclamatie van de Republiek. Aanvankelijk vreesde 
menn een door "Japan geïnspireerd onafhankelijk Indonesië", hetgeen een 
dramatischh conflict in het vooruitzicht stelde omdat de CPN en de PI oprie-
penn tot voortzetting van de oorlog tegen Japan. Vervolgens verdacht men En-
gelandd ervan de hand te willen leggen op de archipel. Het riep wantrouwen 
opp tegenover het Indonesisch onafhankelijkheidsstreven, hetgeen uitdrukking 
vondd in de waarschuwende zinsnede: "Indonesië los van Holland betekent 
vastt aan Engeland."10 Blijkbaar verkoos men een Nederlands imperialisme 
bovenn dat van Engeland of de Verenigde Staten. 

Hoewell  angst en wantrouwen allengs minder werden, bleef gebrek aan in-
formatiee over de toestand in Indonesië bestaan. Zo sprak De Groot in zijn 
congresredee van januari 1946 juichend over de PKI "onder leiding van Dr. 
Mohammedd Joesoef"," terwijl deze vanwege zijn steun aan de van trotskis-
mee beschuldigde Tan Malaka door de Indonesische communisten allang niet 
meerr werd erkend.12 Zijn plaats was ingenomen door de uit Australië terug-
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gekeerdee Sardjono die in 1926 voorzitter van de PKI was geweest.'3 De Groot 
wass kennelijk nog niet bekend met de broederstrijd. 

Hijj  trachtte het gebrek aan informatie goed te maken door te rade te gaan 
bijj  beter geïnformeerde buitenlandse vrienden. In het najaar van 1945 raad-
pleegdee hij Jacques Duclos en zond Annie Averink naar Londen om te over-
leggenn met Arthur Clegg, een Britse Chinakenner, lid van de communistische 
partijj  en getrouwd met een Nederlandse geestverwante. De reis ging per boot 
enn Averink omzeilde de strenge deviezenbepaling door geld in de openge-
torndee mouw van haar mantel te naaien.'4 

Dee Groot vond de Britse houding in het koloniale conflict zo cruciaal dat 
hijj  in februari 1947 zelf naar Londen ging, waar de verkiezingen Labour aan 
dee macht brachten. Hij woonde er het congres van de communistische partij 
bijj  en sprak de congresgangers, volgens de rapportage van de veiligheids-
dienst,, in het Engels toe.'5 De Britse communisten pleitten voor de erkenning 
vann de regering Sjahrir.'6 Enkele maanden later, na de eerste aanval van Ne-
derlandsee troepen op de Republiek, reisde De Groot wederom naar Londen 
waarr hij in het Claridge Hotel een ontmoeting had met dr. Soebandrio, de ver-
tegenwoordigerr van de Republiek in Groot-Brittannië.'7 Wellicht hoopte hij 
ookk Sjahrir te kunnen spreken, die als afgezant van president Soekarno de 
republikeinsee zaak bepleitte voor de Veiligheidsraad in New York. Sutan 
Sjahrir,, de gematigde sociaal-democraat die door onverzoenlijk Nederlands 
optredenn het veld moest ruimen, was op 20 september 1947 in Londen aan-
gekomen;'88 Sjahrir achtte het niet uitgesloten dat alsnog overeenstemming 
werdd bereikt. Daarom voelde hij weinig voor een ontmoeting met De Groot, 
diee door de Nederlandse regering als compromitterend kon worden be-
schouwd. . 

Voorr het kabinet waren De Groot en de CPN de aanstichters van het verzet 
tegenn de troepenuitzendingen. Het leidde al in september 1946 tot een wei-
geringg zich in te schepen - op de eerste avond na afloop van het insche-
pingsverloff  ontbrak 38 procent van de manschappen - en tot demonstraties 
enn stakingen in de havens en bedrijven van Amsterdam en daarbuiten, tot in 
Groningenn en Twente toe. 's Avonds trokken duizenden naar de Apollohal, 
waarr ze De Groot Koos Vorrink hoorden aanklagen: "Wie beweert, dat tege-
lij kk troepen en een commissie-generaal [een onderhandelingsdelegatie onder 
leidingg van Schermerhorn] kunnen worden uitgezonden, is een bewuste mis-
leiderr van het Nederlandse volk." Volgens De Groot leek de regeringspolitiek 
opp die "van de bandiet Goering". Ook die koos "liever kanonnen dan bo-
ter".'99 In Het Vrije Volk commentarieerde Vorrink de volgende dag dat "er 
nooitt een koloniale oorlog zou worden gevoerd door een regering, die steunt 
opp de PVDA".20 
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Toenn de oorlog - ondanks de geruststellende woorden van Vorrink - op uit-
brekenn stond, organiseerde de Vereniging Nederland-Indonesië op 18 juni 
19477 een door 15.000 mensen bezochte meeting in de Amsterdamse RAI, 
waarr naast de PVDA'er G.J. van Heuven Goedhart ook de communistische 
wethouderr Ben Polak, de uit Londen overgekomen mevrouw Soebandrio en 
Henriettee Roland Holst het woord voerden. Roland Holst stelde bewogen dat 
"hett feit dat wij vanavond onze geschillen het zwijgen hebben opgelegd, deze 
avondd tot een feest maakt. Leden van de Partij van de Arbeid, communisten 
enn syndicalisten, leden van N W en EVC, protestanten en democratische ka-
tholiekenn zijn bij elkaar gekomen, en al hun geschillen zijn overbrugd door 
hethet besef dat zij socialisten zijn en dat zij strijdend voor de onafhankelijkheid 
vann Indonesië, ook voor het socialisme strijden!"21 Toen de zaal haar hulde 
wildee brengen, maande ze tot stilte: "Kameraden! Bewaar uw applaus voor 
dee dag, waarop wij hier weer samen komen om het totstandkomen van een 
eervollee vrede met Indonesië te vieren." De hartenkreet van Roland Holst 
stierff  weg zonder in de leiding van de PVDA gehoor te hebben gevonden. Een 
verzoekk de manifestatie te helpen organiseren was door het PVDA-bestuur 
hooghartigg afgewezen met als reden dat eenzelfde verzoek aan de CPN was 
gedaan.. "De PVDA wil met deze groepering geen eensgezindheid suggere-
ren,""  schreef PVDA-secretaris Kees Woudenberg. Bovendien liet hij weten 
geenn voorstander te zijn van demonstraties die "vertroebeling te weeg kon-
denn brengen".22 Duizenden zegden het lidmaatschap van de PVDA op. 

Dee oppositie tegen het kabinet-Beel, en dat gold ook voor de CPN, had niet 
meerr dan een vreedzame regeling van het conflict gewild. Omwille van de 
vredee steunden de communisten 'het accoord van Linggadjati', dat in de drei-
gendee slagschaduw van Nederlandse militaire acties totstandkwam. In het 
bergdorp,, vlak bij Cheribon, aan de noordkust van midden-Java sloten in no-
vemberr 1946 Nederlandse en Indonesische delegaties een voorlopige over-
eenkomstt over een federatieve staat Indonesië in een 'Unie met Nederland' 
verbonden;; een vergelijk dat voor vele nationalisten aanvoelde als een dou-
chee op het vuur van de revolutie. 

Nietteminn weigerden de KVP en een deel van de PVDA het verdrag te aan-
vaardenn en eisten zij ruimere concessies van de Republiek. In de Kamer dien-
denn Romme en Van der Goes van Naters een motie in die, behalve de over-
eenkomst,, ook de door de regering afgelegde verklaring van toepassing 
maakte.. Deze behelsde dat het Nederlandse gezag tot aan de soevereiniteits-
overdrachtt gehandhaafd bleef en dat een speciale status werd verleend aan 
eenn aantal Indonesische gebieden. Dat twee partijen een akkoord sloten en de 
enee daar onaangekondigd allerlei bepalingen aan toevoegde, weerhield De 
Groott niet er zijn stem aan te geven. 
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Hett besluit vóór "Linggadjati" en vóór de "motie" te stemmen nam De 
Groott op het allerlaatste moment, aldus Anton Koejemans, toentertijd naast 
hoofdredacteurr ook lid van de Eerste Kamer. Volgens hem was afgesproken 
tegenn te stemmen, 's Avonds had hij op de redactie een toelichtend hoofdar-
tikell  geschreven. Tot Koejemans' verbijstering kwamen de volgende ochtend 
dee kranten met het bericht dat de communisten vóór hadden gestemd. De 
Groott had het, memoreerde Koejemans, "tenslotte toch maar beter gevon-
den".233 Een onverhoedse aanwijzing uit Moskou, wellicht via de ambassade, 
hadd zijn uitwerking niet gemist. Er bestond bovendien vrees voor een groei-
endd isolement dat de hoop op een ministerspost dreigde te verpulveren. De 
Groott had geen zin ook nog eens een gebrek aan patriottisme of constitutio-
nalismee in de schoenen geschoven te krijgen. 

Eenn week later zag De Groot zich genoopt op de zaak terug te komen. Hier 
enn daar was met ongeloof en woede gereageerd: Indonesië los van Holland, 
Nu!!  "Simpele lieden" hadden te overtuigd vijfjaar lang tegen fascisme en 
onderdrukkingg gevochten om zich te laten paaien door dooddoeners als: "Ne-
derlandd kan niet zonder Indonesië, Indonesië niet zonder Nederland" (See-
gers)) of: "Als we Indië verliezen daalt het levenspeil en dat kunnen we ons 
alss grote partij niet veroorloven" (De Groot).24 Met individuen wist De Groot 
well  raad, desnoods werden ze ervan beticht "agent" te zijn, maar een op-
standigee stemming vroeg om een zorgvuldiger aanpak. In een hoofdartikel 
'Nabeschouwing'' concludeerde De Groot dat het debat over Linggadjati was 
geëindigdd "in een resultaat dat terecht alle Nederlanders die de vrede en vrij-
heidd lief hebben, verheugt". Linggadjati wegstemmen zou de oorlogsdrei-
gingg hebben versterkt. "De communistische fractie begreep dat in deze situ-
atiee het resultaat van de stemming boven de tekst ging. Hoe verontwaardigd 
ookk over de manoeuvres van Romme en de slapheid van de PVDA, achtte zij 
hett haar plicht tegenover ons volk, en tegenover het Indonesische volk, de 
overeenkomstt voor een morele nederlaag te behoeden. Daarom gaven ook de 
communistenn hun stem aan de motie."25 

Dee directe oorlogsdreiging was weliswaar afgewend, opgelost was het con-
flictt allerminst. De druk op de Republiek hield aan. En toen Sjahrir bereid 
leekk overstag te gaan, werd hij door zijn partij en de oppositie gedwongen 
zijnn functie neer te leggen. Maar ook Sjahrirs opponenten bogen het hoofd. 
"Nogg geen negentien uur na het aftreden van Sjahrir," zo berichtte een Ame-
rikaanserikaanse waarnemer, "kwam de linkse oppositie die hem ten val bracht tot in-
keerr en verklaarde zijn politiek te steunen."26 De veertigjarige voormalige 
ministerr van defensie Amir Sjarifoeddin, al sinds 1935 lid van de illegale 
PKI,, werd de nieuwe eerste minister. Volgens insiders omdat Soekarno en 
Hattaa hem nodig hadden voor verdere onderhandeling met Nederland.27 De 
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inn Batavia opgeleide jurist van Sumatraanse afkomst was net als Sjahrir be-
reidd tot vergaande concessies. Hij sloot een voorlopig vredesverdrag met Ne-
derlandd dat in een gemeenschappelijke gendarmerie voorzag. Nederlandse 
troepenn in de soevereine Republiek, dat was onaanvaardbaar. Sjarifoeddin 
stuittee op zo'n weerstand dat hij ijlings op zijn schreden terugkeerde. Oorlog 
bleekk niet meer te voorkomen. Op 20 juli 1947 gaf Beel opdracht de aanval 
opp de Republiek te openen. 

Dee leidraad van de communisten in Nederland en Indonesië was het zoeken 
naarr een compromis met de 'nationale, democratische krachten'. Hiermee 
werdd Dimitrovs volksfrontpolitiek, die na het intermezzo van het Molotov-
Vonn Ribbentrop-pact vanaf 1943 wederom de koers bepaalde, voortgezet. 
Doorr hun verdediging van de gemenebestgedachte behoorden de communis-
tenn tot de toegewijde hoeders van de natie. Om te bewijzen dat een vrede vol-
genss communistisch recept in het belang van Indonesië en Nederland was, 
ondertekendenn De Groot en de PK 1-leiders, Soeripno en Moesso, op 4 mei 
19488 in Praag een overeenkomst. Hierin kreeg Nederland, indien het de In-
donesischee onafhankelijkheid erkende, de status van meest begunstigde na-
tie.288 Een wonderlijk document dat zich tot in de jaren tachtig onopgemerkt 
inn het archief 'Drees' bevond. Het kwam daar terecht nadat een infiltrant bin-
nenn de PKI het in september 1948 in handen speelde van de Nederlands-In-
dischee militaire inlichtingendienst. 

Wellichtt had De Groot zich laten inspireren door de soepele manier waar-
opp de Verenigde Staten zich uit de Filippijnen terugtrokken; de Amerikanen 
stuurdenn aan op een blijvende economische band. Door zo'n band met Indo-
nesiëë te vormen, zou Nederland bovendien kunnen voorkomen dat de Ver-
enigdee Staten zich ook hier tussen wrong. Met het oog op de zich verscher-
pendee Sovjet-Amerikaanse tegenstellingen in het Verre Oosten moet De 
Groott dat een aantrekkelijke gedachte hebben gevonden. 

Bijj  het zoeken naar nationale overeenstemming hield De Groot zich verre 
vann al te enthousiaste supporters van de Indonesische onafhankelijkheid. Met 
steunn aan 'wilde' acties liep de CPN de kans haar geloofwaardigheid als po-
tentiëlee regeringspartij te verliezen. De EVC kreeg de taak zich tegen sponta-
nee stakingen te weer te stellen. Lidia Plekker, wier vader voor de oorlog met 
Dee Groot De Rode Diamantbewerker colporteerde, en die al op zesjarige 
leeftijdd lid werd van de "rode pioniers", herinnert zich hoe ze met een hand-
voll  kameraden oproepen tegen de troepenzendingen verspreidde bij de Ne-
derlandsee Droogdok Maatschappij, waar het transportschip Jan Evertsen in 
dokk lag. Het kostte weinig moeite een staking van de grond te krijgen. "De 
EVCC kreeg de staking zo in de schoot geworpen," aldus Plekker.29 
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Dee reactie van H. Hennink, hoofdredacteur van Werkend Nederland, het 
bladd van de EVC, loog er niet om: "Maar zo gaat het natuurlijk niet. Wij heb-
benn geen stakingsmakers nodig. Als wij in gevallen als deze een staking no-
digg achten, proclameren wij die zelf. Op grond van alle overwegingen die bij 
zo'nn belangrijk besluit in acht genomen moeten worden. En in dit onderha-
vigee geval zijn we niet alleen niet vóór, maar zelfs, zeer sterk tégen een sta-
king."30 0 

Dee dag erna, 24 september 1946, was het protest tegen de troepenzending 
uitgegroeidd tot een massale stakingsactie die de Amsterdamse haven en tal 
vann bedrijven platlegde. Het ging er hard aan toe. 

Ookk tijdens de in april uitgebroken Rotterdamse Zeelieden- en Havensta-
kingg met als inzet de erkenning van de EVC, de grootste stakingsbeweging in 
Nederlandd sinds 1903, liet De Groot merken arbeidersstrijd en het streven 
naarr regeringszetels moeilijk te kunnen combineren. Naarmate de verkiezin-
genn in het voorjaar van 1946 naderden, ging hij zich indringender met de sta-
kingg bezighouden. Hij wond er geen doekjes om dat met het oog op de ver-
wachtee stemmenwinst en het reële uitzicht op ministerzetels het raadzaam 
wass "de uitzichtloze en impopulaire" stakingen op te heffen.3' Ondanks het 
gunstigee resultaat, de CPN behaalde met 502.935 stemmen (10,67 procent) 
eenn historisch record, in Amsterdam en Rotterdam kreeg ze respectievelijk 
129.1833 (30 procent) en 62.042 stemmen (18 procent), kwam de partij niet 
inn de regering. De stakingen duurden nog een maand voort. De jonge Berend 
Blokzijl,, wiens partij lidmaatschap zorgvuldig verborgen werd gehouden, 
kwamm met Drees tot geheime onderhandelingen. Zonder één van de eisen te 
zienn ingewilligd, hervatten de stakers op 3 juli het werk. Doorstaken had niet 
meerr opgeleverd dan langer hongerlijden. 

WERKK  EN ONTSPANNING 

Inn die maand brachten De Groot, Eke en Huib in gezelschap van Jan en Meta 
Schalkerr hun vakantie door in de Sovjet-Unie.32 De Groot en Jan Schalker 
warenn vooruit gegaan. Ze vlogen per Aeroflot-toestel vanaf Schiphol naar 
Praagg en vandaar naar Moskou. Huib, Eke en Meta kwamen later en verble-
venn nog even in Praag, alvorens met een tot hospitaaltoestel omgebouwd mi-
litairr vliegtuig door te vliegen. In Praag meende Eke in alle onschuld voor 
proviandd te moeten zorgen, niet vermoedend dat hun een voorkeursbehande-
lingg te wachten stond. Aan een stalletje kocht ze broodjes; dat dacht ze ten-
minstee maar toen ze tegen de wand van het toestel gezeten de broodjes wilde 
klaarmaken,, bleken deze van kaas en niet van deeg te zijn. 

Naa enige dagen in hotel Moskva aan het Manegeplein te hebben verbleven, 
vertrokk het gezelschap naar Sotsji aan de Zwarte Zee. Op deze paradijselijke 
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plekk aan de voet van de Kaukasus had de tsaar een van zijn buitenverblijven 
latenn bouwen. Er werd van gezegd dat het de lievelingsplaats van Stalin was 
enn dat er geen weg werd aangelegd en geen huis gebouwd zonder dat hij per-
soonlijkk de plannen had goedgekeurd. Er bevonden zich tal van 'rusthuizen' 
waarr op voorspraak van partij of vakbond functionarissen een gezondheids-
kuurr ondergingen. De familie verbleef drie weken - van 16 augustus tot 5 
september-- in het sanatorium Primoryie, een uit wit marmer opgetrokken pa-
leisachtig,, neoclassicistisch gebouw, gelegen in een park met uitzicht op zee. 
Zee hadden een ruime suite met balkon tot hun beschikking. Huib sliep in een 
kamerr apart. De wind was er zoel en de lucht vol vreemde bloemengeuren. 
Communistenn waren altijd doende met de partij en de politiek; het gezinsle-
venn werd eraan opgeofferd, zonder er veel over te spreken. In het land van 
melkk en honing, onder palmen, in de baden en aan de stranden met tussen de 
rotsenn het ragfijne witte zand kwamen de partijfunctionarissen tot rust. Men 
wass er onderworpen aan het regiem van doktoren en verpleegsters. Zij schre-
venn voor welke kuur gevolgd moest worden. Volgens zijn sanatoriumboekje 
ondergingg De Groot een kuur van baden, modderbaden en speciale massages 
mett spuitstralen. Hij mocht acht tot dertig minuten zonnebaden, vijf minuten 
inn zee baden en een tot twee uur luchtbaden.33 Om te zwemmen ofte zonne-
badenn moest hij vanuit het besloten park via een trap naar beneden, naar een 
gereserveerdd strand, mannen links, vrouwen rechts. Er werd naakt gezond, de 
bedoelingg was te genezen. 

Dee kuren werden afgewisseld met rust en maaltijden, niet naar believen 
maarr volgens dieet; voor De Groot volgens dieet nr. 8 dat rekening hield met 
zijnn gewicht, 's Avonds was er tijd voor ontspanning. De Groot las de kranten 
off  haalde een boek uit de bibliotheek. Later op de avond bezocht hij een film-
voorstellingg of een concert. In zijn eentje eropuit om in het labyrint van smal-
lee straatjes achter de fraaie boulevards wat rond te zwerven kwam niet in 
Frage.. Men werd zorgvuldig van de buitenwereld afgeschermd en was vrij-
well  nooit alleen. Vanwege de zee viel er in Sotsji meer te doen dan in kuur-
oordenn als Kislovodsk, in de bergen nabij Mineralnoje Vodi, waar het gezin 
ookk enkele keren vertoefde. De Groot werd met alle egards behandeld die bij 
eenn secretaris-generaal pasten. 

Off  hij in Sotsji, Kislovodsk of elders de vakantie doorbracht, bepaalde De 
Groott niet zelf. Daar werd in Moskou over beslist. Voor het vertrek onder-
gingenn de gezinsleden eerst een uitgebreid medisch onderzoek in een specia-
lee polikliniek van het Kremlinziekenhuis, bestemd voor hoge partijfunctio-
narissenn en belangrijke buitenlandse gasten.34 De polikliniek, die in een straat 
parallell  aan de Arbat was gehuisvest, was zonder begeleiding en een speciaal 
pasjee niet te betreden. Afhankelijk van de diagnose werd een verblijf aan zee 
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off  hoog in de bergen voorgeschreven. Dat was ook het geval in de zomer van 
1946. . 

Dee Groot en Schalker konden het goed met elkaar vinden, al was De Groot 
vijftienn jaar ouder en had hij met Schalkers vader voor de oorlog de heftigste 
conflictenn uitgevochten. De in Delft geboren Schalker was op het januari-
congress van 1946 in het partijbestuur gekozen en werd lid van het politiek 
bureauu en het secretariaat. De oorlog was een loodzware tijd geweest. Bij de 
Duitsee aanval op de Sovjet-Unie werd hij gearresteerd en naar Buchenwald 
gedeporteerd.35 5 

Inn Moskou hernieuwde De Groot het contact met Nederlanders die hij 
sindss de oorlog niet meer ontmoet had; met Jan Wijnkoop, de zoon van Da-
vidd Wijnkoop die op 7 mei 1941 op vijfenzestigjarige leeftijd in Amsterdam 
wass gestorven. Jan had voor de oorlog in Amsterdam op de MTS werktuig-
bouww gedaan en ging voor praktijkscholing naar de Sovjet-Unie. Daar bleef 
hijj  hangen en trouwde er in 1938.36 Ook hernieuwde De Groot de kennis-
makingg met Us en Frieda Schilp, wier donkere communaalwoning aan de 
Arbatt hij al voor de oorlog als zijn Moskouse pied-a-terre beschouwde. Us 
Schilp,, die in 1935 naar Moskou vertrok, werkte voor de Nederlandse redac-
tiee van Radio Moskou aan het Poesjkinplein. Radiobezitters hoorden hem in 
februarii  1941 met trillende, deftige, ouderwetse stem over de Amsterdamse 
stakingg tegen de jodenvervolging spreken. "Hartverwarmend dat ze zó ver 
wegg op de hoogte waren."37 

Voorr men naar de Zwarte Zee vertrok, moest er eerst gewerkt worden. Er 
vondenn gesprekken plaats met Michael Soeslov, de rijzende ster van het cen-
traall  comité die enkele maanden later lid werd van het vijf man tellende par-
tijsecretariaat.. Soeslov wilde alles over Indonesië weten en nodigde bij de be-
sprekingenn ook Manoevar Moesso uit, de leider van de Indonesische com-
munisten.38 8 

Moessoo woonde vanaf 1938 met tussenpozen in een pension in Brussel. 
Daarr werd hij in 1939 gearresteerd en na de Duitse inval werd hij met Belgi-
schee communisten naar een concentratiekamp in Saint-Cyprien (Zuid-Frank-
rijk)rijk)  vervoerd. Onder de arrestanten bevond zich ook Andor Bereï.39 De com-
munistischee advocaat Jean Fonteyne, die eerder Thorez bijstond bij zijn ver-
trekk naar Moskou, kreeg van Clement de opdracht Moesso vrij te krijgen. Op 
166 juli arriveerde hij in het kamp, waar Fonteyne de politieprefect erop wees 
datt hij met vuur speelde door een Russisch staatsburger gevangen te houden. 
"Maarr Sovjet-burgers zijn toch blank," was het naïeve commentaar. Fontey-
nee hield een verhandeling over de Aziatische republieken en legde uit dat de 
gevangenee uit Mongolië afkomstig was. Weldra was Moesso, die het postuur 
hadd van een robuuste dokwerker, vrij man. 
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Dee Groot had de één jaar oudere op Java geboren Moesso in 1930 leren 
kennenn tijdens een internationaal vakbondscongres in Moskou.40 Hij ont-
moettee hem opnieuw in 1934 toen hij een tijd in Moskou verbleef.4' Moesso 
woondee toen net als De Groot in hotel Lux, het gesloten partijhotel aan de 
Gorkistraat.Gorkistraat. Hij had De Groot ingelicht dat hij illegaal naar Indonesië zou 
vertrekkenn om de na 1926 uiteengevallen PKI te doen herleven. Behalve 
Moessoo zou ook Tamzil, student rechten in Nederland en lid van de PI, aan 
dee opbouw meewerken. 

Dee reis van Moesso en Tamzil werd georganiseerd door Daan Goulooze. 
Tamzill  keerde als student legaal, zogenaamd "met ziekteverlof", in Indone-
siëë terug.42 Moesso arriveerde via Nederland en Brits-Borneo met een Au-
stralischh paspoort in juni 1935 in Soerabaja. Daar verbleef hij eenjaar in het 
diepstee geheim. In mei 1936 werd hij teruggeroepen omdat, zoals Goulooze 
inn een codebericht aan Struik in Moskou liet weten: "Ui t brieven was komen 
vastt te staan dat de politiek van Moesso nog volkomen op de oude manier 
werdd doorgezet."43 Van het volksfront leek hij niets te willen weten.44 Moes-
soo ging zich te buiten aan wat Goulooze "sectarisch en voorbarig optreden" 
noemde.. Buitengewoon alarmerend vond hij Moesso's verzoek om "pifpafs" 
tee leveren. Terug in Moskou voerde Moesso aan dat hem de besluiten van het 
zevendee wereldcongres pas kort voor vertrek bereikt hadden.45 Ze waren pas 
laterr in het Indonesisch vertaald en in het geheim, in busjes Purol-poeder, na-
gezonden:: " Wenn ich Dummheiten gemacht habe, geschah es wegen Unwis-
senkeit,""  schreef hij schuldbewust in zijn laatste brief uit Soerabaja.46 

Wee beschikken niet over een verslag van het gesprek tussen Moesso, Soes-
lovv en De Groot in de late zomer van 1946. Maar dat herinneringen werden 
opgehaaldd aan Moesso's toenmalige 'draufgangerische' houding lijk t niet al-
leenn denkbeeldig. Wellicht hield men er rekening mee dat een radicaal optre-
denn snel opnieuw actueel kon worden. In dat geval was gelet op zijn per-
soonlijkheidd een leidinggevende rol de tot de verbeelding sprekende Moesso 
opp het lij f geschreven. 

Voorlopigg bleef de politieke lij n nog ongewijzigd, ook al bereidde Neder-
landd zich voor op een koloniale oorlog en bezorgde de CPN met zijn coöpe-
ratievee opstelling vele leden een teleurstelling. Internationaal bestond er nog 
geenn reden voor een andere koers. Dat werd anders, een jaar later, toen het 
eindee van de grote in de oorlog geboren alliantie in zicht kwam. Een nieuwe 
confrontatiee diende zich aan. 

MADIOE N N 
Inn september 1947 werd door de CPSU en zes andere regerende communis-
tischee partijen in Oost- en Midden-Europa en met de Franse en Italiaanse 
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communistischee partijen, in Szklarska-Poreba (Polen), het zogeheten Com-
munistischh Informatiebureau (Cominform) opgericht. Van de invloedrijke se-
cretarissenn van de voormalige Comintern was buiten de Rus Andrej Zjdanov 
niemandd aanwezig. Ze waren dood, verdwenen of uit de gratie. De achttien 
gedelegeerdenn verbleven in een magnifieke villa, omringd door dicht ber-
kenboss en bewaakt door een legertje veiligheidsagenten. Driemaal daags zet-
tee men zich aan de rijk besprenkelde dis, acht tot tien gangen - de kaviaar, de 
fraaiee en verfijnde hors d'oeuvres en de exotische vruchten buiten beschou-
wingg gelaten. Een onmetelijke afstand scheidde de gebeurtenis van die, een 
kwarteeuww eerder, waarbij een handvol enthousiaste gedelegeerden de Com-
internn oprichtte en door de gerant van Hotel Lux een onbeduidend stukje 
vleess geserveerd kreeg. 

Aann de oprichting van de Cominform lag een gewijzigde beoordeling van 
dee internationale situatie ten grondslag. Volgens de tweede man in de Sovjet-
hiërarchie,, Zjdanov, sloeg de balans door naar het socialisme. De verzwakte 
kapitalistischee landen waren satellieten geworden van de Verenigde Staten, 
wierr koers herinnerde aan die van het agressieve fascisme: "Ze doen zich 
voorr als schild tegen het communisme, geroepen om de zwaksten te helpen, 
maarr aarzelen niet de reactionairste krachten tegen de Sovjet-Unie op te zet-
ten.""  Het gesloten partijsysteem in de zogeheten volksdemocratieën be-
schouwdee Zjdanov als legitieme verdediging tegen de Amerikaanse dreiging. 
Zjdanovv concludeerde dat er in de politieke arena nog maar twee spelers op-
traden:: aan de ene kant het imperialistische blok onder leiding van Amerika 
datt aanstuurde op een nieuwe oorlog en overging tot de herbewapening van 
Duitsland;; aan de andere kant de vredelievende Sovjet-Unie en haar bondge-
noten,, de nieuwe volksdemocratieën, Vietnam, India, Indonesië en de com-
munistischee partijen. Met een schuin oog op tekenen van Chinese en Joego-
slavischee eigenzinnigheid, benadrukte hij dat hun belangen ondergeschikt 
warenn aan die van de Sovjet-Unie.47 Omdat de sociaal-democratie zich ge-
droegg als agentuur van het Amerikaanse imperialisme en omdat "het belang-
rijksterijkste gevaar van de arbeidersklasse bestond uit het onderschatten van de ei-
genn kracht en het overschatten van die van de tegenstander"48 - een formule 
diee tot in den treure herhaald werd -, moesten de communisten voortaan de 
confrontatiee zoeken. 

All  behoorde De Groot evenmin als leiders van andere kleine partijen tot 
dee genodigden, het uit Polen afkomstige geluid was kraakhelder: het kondig-
dee een nieuwe gecentraliseerde communistische beweging aan. Weldra riep 
Dee Groot op "een einde te maken aan de wanordelijke toestand, dat iedere 
communistischee partij op eigen houtje opereert".49 Hij hekelde de lankmoe-
digheidd jegens de sociaal-democratie en zocht eerherstel voor het concept 
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vann De Waarheidbeweging, dat op de juliconferentie, anderhalfjaar eerder, 
schipbreukk had geleden. Hij betoogde dat te veel naar de Franse partij was 
geluisterd,, die streefde naar een "alliantie aan de top". Volkomen verkeerd, 
volgenss De Groot, "omdat daarmee de ontaarding van de sociaal-democratie 
volledigg miskend was". Daartegenover prees hij Joegoslavië, waar wel met 
eenn eigen beweging was gewerkt, op een minimumprogramma met de com-
munistenn aan het hoofd. Het had, aldus de Groot, tot goede resultaten geleid. 
Datt de Joegoslaven enkele maanden later buiten de internationale commu-
nistischee gemeenschap gestoten zouden worden, kon De Groot niet bevroe-
den. . 

Inn de Cominform-politiek paste een krachtdadiger rol van de PKI in het te-
gengaann van Amerikaanse invloed in de Indonesische archipel. De Renville-
overeenkomst,, die totstandkwam onder auspiciën van de Verenigde Staten, 
dwongg de Republiek veel van haar soevereiniteit prijs te geven. Tijdens de on-
derhandelingg op het Amerikaanse oorlogsschip Renville dienden de Indone-
siërss te aanvaarden dat alleen West- en Centraal-Java onder hun gezag kwam. 
Inn het door de Nederlandse militairen veroverde gebied zou een plebisciet 
overr de toekomst beslissen. Het leidde in januari 1948 tot de val van de re-
geringg Sjarifoeddin. 

Opp 1 augustus 1948 keerde Manoevar Moesso in een militair transport-
toestell  via New Dehli en Sumatra terug in Jogjakarta.50 Hij kwam uit Praag 
enn maakte de reis als secretaris van Soeripno, lid van de PKI en oud-voorzit-
terr van de PI. Soeripno was getrouwd met Loeti Soesilo, de vrouw die aan 
Anniee Averink in de oorlogsjaren enige tijd een schuilplaats bood.51 In Praag 
werktee Soeripno als vertegenwoordiger bij de Internationale Unie van Stu-
dentenn (IUS) en beheerde er van augustus 1947 tot augustus 1948 het Indo-
nesiaa Office, de voorlichtingsdienst van de Republiek. De jonge in Leiden 
opgeleidee Soeripno, van aristocratische komaf en een geschoold Javaans dan-
ser,522 sloot eind 1947 een geheime overeenkomst met de Sovjet-Unie voor de 
uitwisselingg van consulaire ambtenaren. Mohammad Hatta, de nieuwe kabi-
netschef,, weigerde de overeenkomst te ratificeren onder druk van Nederland 
diee het als een inbreuk beschouwde op het akkoord van Renville. In mei 1948 
brachtt de Sovjet-Unie eenzijdig het geheime consulaire verdrag in de open-
baarheid.. In verband hiermee werd Soeripno naar Indonesië teruggeroepen. 
Voorr hij vertrok had hij eerst nog een opmerkelijke ontmoeting met De 
Groot. . 

Opp 3 mei 1948 kwam deze per vliegtuig uit Brussel in Praag aan, de stad 
diee de veiligheidsdienst niet ten onrechte beschouwde als "het schakelsta-
tion""  tussen Moskou en Amsterdam.53 De volgende dag had De Groot in het 
diepstee geheim een bijeenkomst met Soeripno en Moesso, waarbij het reeds 
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genoemdee document werd getekend, waarin Nederland bij het erkennen van 
dee Indonesische onafhankelijkheid de positie van "meest begunstigde natie" 
werdd verleend.54 In een korte verklaring werd een koerswijziging aangekon-
digdd die een zelfkritiek op de instemming met 'Lingadjatti' en 'Renville' be-
helsde.. Bovendien werd niet langer aangedrongen op het handhaven van een 
staatkundigg verband, in de vorm van een "Gemenebest" of een "Gemeen-
schappelijkee Unie". Een relatie met het door de Sovjets in de openbaarheid 
brengenn van het met Soeripno gesloten geheime consulaire verdrag was een-
voudigg te leggen. Voortaan kwamen de communisten weer klip en klaar, zo-
alss De Groot placht te zeggen, op voor de volledige en onvoorwaardelijke on-
afhankelijkheidd van Indonesië. 

Niett alleen De Groot bevond zich die dagen in Praag, ook de hoogzwan-
geree Annie Averink. De dokter had haar speciaal toestemming gegeven om te 
reizen.. Ze bracht een paspoort mee voor Moesso en trok enkele dagen met 
hemm op. Bij nader inzien vond Moesso het Nederlandse paspoort niet be-
trouwbaarr genoeg en viel weer terug op zijn oude Australische reisdocument. 
Anniee Averink verklaarde later nooit geweten te hebben van een overeen-
komstt tussen De Groot, Soeripno en Moesso.55 

Naastt zijn ontmoeting met Moesso bracht De Groot ook een bezoek aan de 
Tsjecho-Slowaaksee partijleider Klement Gottwald,56 die eind jaren dertig in 
hett secretariaat van de Comintern verantwoordelijk was voor instructies aan 
dee CPN. In 1934 had De Groot hem voor het eerst ontmoet, toen hij, voor hij 
naarr Hotel Lux verhuisde, enige tijd een kamer bewoonde in hotel Sojoesnaja 
aann de Twerskaja, de latere Gorkistraat. Gottwald had een kamer naast hem. 

Eindd februari 1948, drie maanden eerder, was Gottwald tot eerste minister 
benoemd,, bekroning van de communistische machtsgreep in Tsjecho-Slowa-
kije,, een land met een parlementaire traditie. De CPN maakte er geen geheim 
vann dat zij zich deelgenoot voelde van wat zij beschouwde als de successen 
vann partijgenoten in Oost-Europa. Het dagelijks bestuur sprak zijn vreugde 
uitt over "de schitterende overwinning op de reactie" en sommigen keken 
reikhalzendd uit naar de voor de deur staande verkiezingen. Evc-bestuurder 
Driess Koenen hoopte dat de arbeiders in Nederland dan hun stem gaven aan 
dee CPN, "opdat men hier net zo zou kunnen handelen als in Tsjechoslowa-
kijee was gebeurd".57 Een wekroep naar het hart van De Groot die in kleine 
kringg liet horen in het geval van Tsjecho-Slowakije slechts de kleuren zwart 
enn wit te kennen, "de kleur grijs is die van ezels".58 

Toenn Moesso in augustus 1948 in Indonesië terugkeerde, bracht hij een in-
grijpendee wijziging aan in de politiek van de PKI. In een door het politiek bu-
reauu half augustus aangenomen resolutie, Djalan Baru untuk Republik Indo-
nesianesia (Nieuwe Weg voor de Republiek Indonesië), werd een koers uitgestip-
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peldd die terug te vinden was in de overeenkomst van Moesso, Soeripno en De 
Groot:: "Het doel van de PKI is de vorming van een Indonesische Republiek, 
gegrondvestt op een volksdemocratie, die het gehele Indonesische grondge-
biedd omvat, vrij van de invloed van het imperialisme en zijn legermacht."59 

Moessoo zelf sprak van een "Gottwald-plan" voor Indonesië.60 

Moessoo trok fel van leer tegen iedere afwijking van wat hij als de officië-
lee Sovjet-koers beschouwde; binnen de partij, waar het volgens jongeren als 
Njotoo en Aidit tot in het politiek bureau een chaos was en discipline noch or-
ganisatiee heersten,6' maar ook daarbuiten. Tito, die in juni 1948 door de 
Cominformm was veroordeeld, bestempelde hij als een ordinaire contrarevolu-
tionairr en de aanhangers van Tan Malaka als "trotskistische provocateurs". 

Halff  september 1948 leidde hoog opgelopen spanning tussen het linkse 
frontt rond Moesso en wat de Soekarno-Hatta-kliek heette, tot gewapende 
schermutselingen,, waarbij pro-Moesso-eenheden de provinciestad Madioen 
opp Oost-Java bezetten. Soekarno verklaarde voor de radio dat een commu-
nistischee coup dreigde en riep de bevolking op te kiezen voor "Moesso en 
zijnn communistische partij of voor Soekarno-Hatta".6ï Een verraste Moesso 
gingg op de uitdaging in en vroeg de bevolking in opstand te komen tegen "de 
Japansee Quislings".63 De opstand bleef uit; op 30 september trokken rege-
ringstroepenringstroepen Madioen binnen en in de daaropvolgende weken vonden dui-
zendenn communisten de dood. Moesso sneuvelde in een vuurgevecht en elf 
gevangenn PKi-leiders, onder wie Sjarifoeddin en Soeripno werden een voor 
eenn doodgeschoten. De executies vonden plaats op 19 december 1948, de dag 
datt de tweede Nederlandse koloniale oorlog begon. 

Inn Nederland begroette de CPN de gebeurtenissen in Madioen aanvankelijk 
alss een authentieke, bewust door communisten geleide opstand. De Waarheid 
koptee "Sovjet uitgeroepen in Indonesië" en hield dat enkele dagen vol.64 Ver-
antwoordelijkk was de redacteur buitenland Friedl Baruch, die zich weinig 
aantrokk van de voorzichtige waarschuwing van mederedacteur Djajeng Pra-
tomo,, een Indonesiër die als student naar Nederland kwam, deelnam aan het 
verzett en in Dachau gevangen had gezeten.65 Joop Wolff, die als parlementair 
redacteurr de Indonesië-debatten volgde, herinnert zich uit zijn vel gespron-
genn te zijn: "Hoe haalde Baruch het in zijn hoofd om zoiets te schrijven, ter-
wij ll  hij van niets wist."66 

Err heerste een sfeer van "voor of tegen". Wim Wertheim, toentertijd voor-
zitterr van de Vereniging Nederland-Indonesië, verzette zich tegen de com-
munistenn in zijn bestuur - Wim Klinkenberg en Sebald Rutgers - die vonden 
datdat "de Vereniging overeenkomstig de Zjdanov-lijn partij moest kiezen voor 
dee opstandelingen".67 
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Dee Groot was op dat ogenblik niet in het land. In gezelschap van Eke en 
Huibb en het echtpaar Wagenaar hield hij vanaf eind augustus vakantie aan het 
Machowoo Jezero, een zonovergoten Tsjechisch meer, in Stare Splavy nabij 
Doksyy in Noordwest-Tsjechië. Wagenaar was eind juni uit het ziekenhuis 
ontslagen,, waar hij met hartklachten was opgenomen. De doktoren hadden 
hemm aangeraden een maand vakantie te nemen. Ook De Groot begonnen de 
spanningenn van de bezetting op te breken. Hij leed al enige tijd aan te lage 
bloeddruk,bloeddruk, zenuwaandoeningen en nachtmerries. Hij was geprikkeld, vooral 
tegenoverr Eke en kon onredelijk boos worden over de kleinste dingen. Alleen 
Huib,, die bij hem geen kwaad kon doen, wist de spanningen dan weg te ne-
men. . 

Hett gezelschap was van plan lang weg te blijven en ook de Sovjet-Unie te 
bezoeken.. Huib had van school toestemming gekregen later van vakantie te-
rugg te komen. De conrector had ermee ingestemd, omdat "niet iedereen ie-
deree dag naar Rusland op vakantie ging."58 

Inn Tsjechië verbleef het gezelschap in een chique hotel, dat na de machts-
wisselingg in handen van de staat was gevallen. Als gewoonlijk werd het ge-
zelschapp begeleid door iemand van de afdeling buitenland van de Tsjecho-
Slowaaksee partij, in dit geval Jozef Frank, van wie de wereld nog zou horen 
toenn hij in november 1952 in het proces tegen Rudolf Slansky ter dood werd 
veroordeeld.. Bij het meer werd gewandeld en naar Huib zich herinnert gevist, 
voorall  door Wagenaar, die naast een liefhebber van voetbal een verwoed hen-
gelaarr was. In Karlovy Vary werd een filmfestival bezocht. 

Gerbenn Wagenaar, vijfendertig jaar oud, groeide op in de Amsterdamse 
Jordaan.. Zijn vader - een Fries van geboorte - was lid van de SD AP.69 Wage-
naar,, die opgeleid was tot elektricien-instrumentmaker wilde in 1945 eigen-
lij kk geen partij loopbaan. Prins Bernard vroeg hem voor zijn staf in de rang 
vann majoor, gedecoreerd met de Legion of Merit. Wagenaar wilde wel, maar 
Dee Groot deed hem ervan afzien. Bijna dertien jaar zou de man die in 1935 
doorr zijn communistische schoonfamilie bij de partij kwam, het boegbeeld 
vann de partij zijn. Na de bevrijding trad hij op als landelijk voorzitter en lijst-
aanvoerder.. Wagenaar en De Groot konden het toen nog goed met elkaar vin-
den.. Menigmaal ging het gezin De Groot bij de Wagenaars op bezoek in hun 
zomerhuisjee in de duinen bij Groet. 

Bijj  de eerste berichten over wat De Waarheid "de bevrijding van Ma-
dioen""  noemde, vertrok het gezelschap naar Moskou, waar men, net als in 
Amsterdam,, in onzekerheid leefde over wat er in Indonesië gaande was. De 
Groott sprak er wederom met Michael Soeslov. Als secretariaatslid gaf hij 
inmiddelss leiding aan het "ideologische werk" in de Sovjet-Unie, waar 
menn verrukt was over de resultaten van de "proletarische wetenschap", van 
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Lysenko'ss erfelijkheidsleer in het bijzonder. Maar het hoofd van De Groot, 
nochh dat van Wagenaar stond naar biologie. Ze wilden betrouwbare inlich-
tingenn over Indonesië. Zolang die er niet waren, hielden ze zich doof voor de 
allesbeheersendee vraag uit Amsterdam: welk standpunt in te nemen tegenover 
dee gebeurtenissen? 

Inn de dagelijkse leiding vroeg Jaap Brandenburg zich later openlijk af 
"waaromm twee belangrijke partijgenoten tegelijk weg moesten. Was dit wel 
verantwoord?? Was het niet mogelijk contact te houden?"70 Ook Friedl Baruch 
enn Fred Schoonenberg, de laatste volgde in juli De Groot op als hoofdredac-
teurr van De Waarheid, klaagden over het uitblijven van instructies. "Het con-
tactt met het secretariaat heeft twee maanden stil gestaan. We zaten steeds te 
wachtenn met de gedachte, ze kunnen iedere dag terugkomen," vertolkte 
Schoonenbergg de onvrede. Het was tekenend voor de overheersende rol van 
Dee Groot dat niemand buiten hem om politieke verantwoordelijkheid durfde 
tee nemen. Men leek verlamd door de angst fouten te maken. De Madioen-af-
fairee was niet het enige voorval waarop die weken in verwarring gereageerd 
werd.. Datzelfde gold de plechtigheden ter gelegenheid van de troonsafstand 
vann koningin Wilhelmina en de kroning van prinses Juliana in september 
1948.. Over de vraag of en hoe de CPN hieraan deelnam, bestond grote on-
duidelijkheid.711 Ook de als urgent ervaren vraag wat de partij zou doen bij 
eenn nieuwe wereldoorlog, werd angstvallig ontlopen. "Wegens afwezigheid 
vann Paul," aldus een schuldbewuste Friedl Baruch, heeft "de redactie geaar-
zeld""  net als de Franse en Belgische partij een verklaring af te leggen dat 
geenn enkele arbeider tegen de Sovjet-Unie zal vechten.72 

Toenn het lot van de Madioen-revolte bezegeld leek, besloten De Groot en het 
echtpaarr Wagenaar hun vakantie voort te zetten. Enkele dagen eerder had De 
Groott in Moskou een aanzienlijk bedrag aan financiële steun toegezegd ge-
kregen.. Het hield verband met de situatie in Indonesië waar de PKI harde sla-
genn te verduren had en in de illegaliteit was gedreven. De PKI weer opbou-
wenn kostte tijd, moeite, en vooral geld. Volgens de veiligheidsdienst had De 
Groott het bedrag niet zomaar gekregen, maar een verzoek tot steun moeten 
indienenn bij Stalin zelf. Het resultaat was een bedrag van honderdduizend 
dollar,, volgens de toenmalige koers bijna vierhonderdduizend gulden. Het 
werdd na enige tijd via diplomatieke kanalen naar Nederland overgebracht, 
waarr het door een vertegenwoordiger van de ambassade van de USSR aan De 
Groott werd overhandigd tijdens een heimelijke ontmoeting in de omgeving 
vann Leiden. De dollars werden geleidelijk in kleinere coupures omgewisseld, 
niett door De Groot zelf, maar door vertrouwelingen als Yp de Jong en Ger-
benn Wagenaar, die ook meehielp de Russische donatie ordelijk in de boeken 
tee verwerken.73 
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Vanuitt Moskou reisde het gezelschap per vliegtuig naar Kislovodsk in de 
Kaukasus,, waar men in de zuivere berglucht gelegenheid vond om verder op 
krachtenn te komen. Het kloosterachtige sanatorium bevond zich in het stads-
parkk en net als in Sotsji werd ook hier alles voor de gasten geregeld. De 'Kul-
turnik'' zorgde voor de ontspanning, excursies in de bergen en de kaartjes 
voorr concert, circus of theater. In het operatheater woonde het gezelschap een 
opvoeringg van Aïda bij, een onvergetelijke gebeurtenis, niet het minst omdat 
tijdenss de voorstelling brand uitbrak en de zaal ontruimd moest worden.74 Die 
vakantiee weet Huib Zegeling zich om nog een reden goed te herinneren. Toen 
hett gezin in oktober in Amsterdam terugkeerde, zaten zijn klasgenoten op het 
Vossiusgymnasiumm alweer een maand in de schoolbanken. "Engels begon in 
hett tweedejaar op het gymnasium, ik had meteen een achterstand."75 

Nauwelijkss een week terug uit de Kaukasus, sprak De Groot de Tweede 
Kamerr toe over Madioen. Het begrip "authentieke opstand" had in het com-
munistischh discours plaatsgemaakt voor de even twijfelachtige formulering 
"eenn moedwillige provocatie". Hatta zou een persoonlijke dictatuur ingesteld 
hebbenn en poogde "de staatsgreep op de bekende manier van alle fascisten te 
camouflerenn door het voorwenden van een communistische opstand. Deze 
opstandd is van a tot z verzonnen," aldus De Groot. 

Zijnn gevoel voor dramatiek liet hem niet in de steek toen hij onder gejoel 
enn "hamerroffel" van de voorzitter "de opstand" vergeleek met "de Rijks-
dagbrand".. De rol van Van der Lubbe werd, zo hield hij zijn gehoor voor, ge-
speeldd door "de trotskisten van Tan Malaka en Roestam Effendi". Met stem-
verheffingg verzekerde hij dat "Hatta in opdracht van Amerikaanse adviseurs 
handelde!"76 6 

Inn Indonesië had de terreur de PKI ernstig ontregeld. De leiding was ge-
decimeerd,, duizenden leden vonden de dood. Ghondo Pratomo, de leider van 
dee bond van spoorwegmannen, berichtte Berend Blokzijl dat hij "ternauwer-
noodd er door heen was geglipt. Het waren er maar enkelen."77 Met honderden 
medestrijderss zat Ghondo gevangen in de gevangenis van Jogjakarta. Gene-
raall  Kata Sobroto, die de elf communistische leiders had laten doodschieten, 
kreegg van Hatta opdracht de communisten in de gevangenis van Jogja te li-
quideren.. Een bombardement van een Nederlands vliegtuig slechtte ongewild 
dee muren van de gevangenis. Een aantal communisten wist te ontvluchten, 
ookk Ghondo ontsprong de dans. 

Anniee Averink lukte het de verbindingen te herstellen, al werden de in-
spanningenn bemoeilijkt door het begin van de tweede koloniale oorlog. Ze 
kreegg contact met Ghondo Pratomo en enkele Nederlandse dienstplichtigen 
zochtenn in Jakarta Indonesiërs op, die bekend waren bij de PI. Ze brachten er 
materiaal,, waaronder ook in Amsterdam op rijstpapier gedrukte exemplaren 
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vann de resolutie Djalan Bant, (Nieuwe Weg). Deze werden clandestien in 
doorr arbeiders bij Verblifa op gewicht gebrachte en als appelmoes gecamou-
fleerdee blikken verstuurd.78 

Eenn bijzondere rol in het herstellen van het contact speelde Tan Ling Dj ie, 
dee Indonesiër van Chinese afkomst die Averink en De Groot al in de jaren 
dertigg hadden leren kennen. Als een van de weinigen had de vierenveertigja-
rigerige Tan Ling Djie Madioen overleefd. De hergroepering van de PKI vond on-
derr zijn leiding plaats. Contact met hem onderhield onder andere de jonge 
Haarlemmerr George Makkelie. Averink kende hem uit de oorlog en had hem 
opdrachtt gegeven als zeeman aan te monsteren. Al in januari 1949 arriveer-
dee hij in Indonesië.79 Makkelie kwam ook in contact met D.N. Aidit, die van-
aff  1950 tot de coup van 1964 secretaris-generaal van de PKI zou zijn.80 De 
Indonesischee 'vrienden' zonden hun materiaal naar dekadressen in Neder-
land,, zoals de boekhandel van Ferry Kwak in de Dapperstraat, Vissers lees-
bibliotheekk in de Cabralstraat en de sigarenwinkel van Joop Brederode in de 
Spiegelstraat.. Joop Morriën haalde de brieven en kranten daar eens per week 
opp en gaf deze via Gerrit van Aalderen door aan Annie Averink.81 Ook zij liet 
postt uit China en Indonesië op een dekadres bezorgen.82 

Anniee Averink was in juli 1948 bevallen van een dochter. Het partijbestuur 
hadd er, schreef Harry Verheij haar, met grote vreugde kennis van genomen en 
hooptee dat "Anita", want zo werd het meisje genoemd, zou opgroeien tot een 
evenn groot en voorbeeldig strijdster voor een betere maatschappij als haar 
moeder.833 Dan moest ze niet dezelfde gevoeligheid aan de dag leggen als haar 
vader.. Eep van Ommeren had zich teruggetrokken uit de Haarlemse Waar-
heidorganisatie,, omdat hem te verstaan was gegeven Tito's biografie Van 
hoefsmidhoefsmid tot maarschalk uit de met zorg en smaak ingerichte etalage van de 
Waarheidswinkell  te verwijderen.84 Iemand die in de oorlog goed was, kon nu 
niett opeens fout zijn! Zoveel cynisme ging er bij Eep niet in. Hij besloot zijn 
functiee van vrijgestelde neer te leggen. De BVD tekende in die dagen zijn sig-
nalement:: "nette kop". 

AFREKENE N N 

InIn de weken na zijn terugkeer uit de Sovjet-Unie ging De Groots aandacht 
voorall  uit naar de tijd van de bezetting. Op 27 oktober 1948 stond in Arnhem 
dee WA-man Heil terecht, die De Groot op zijn onderduikadres in Gorssel 
overviell  en die de arrestatie en mishandeling van Sally en Rosa op zijn ge-
wetenn had. De Groot werd als getuige opgeroepen. Hem werd een gedetail-
leerdd verslag gevraagd van de noodlottige gebeurtenissen in de nacht van 15 
opp 16 oktober 1942. Hij deed zijn relaas uiterlijk onbewogen. Over het lot 
vann zijn vrouw en dochter vertelde hij niets met zekerheid te kunnen zeggen, 
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maarr "een ambtenaar van het Roode Kruis had hem mondeling meegedeeld 
datt in die tijd de joden die in Polen aankwamen regelrecht naar de gaskamer 
werdenn vervoerd."85 

Dee Groot had in mei 1945 in Brussel de lijsten van het Rode Kruis ge-
raadpleegdd op zoek naar een levensteken van zijn verwanten en daar was hij 
mett de ambtenaar in gesprek geraakt.86 Jaren later kwam de Staatscourant 
mett de bevestiging van wat hij in Brussel vernomen had. Sally en Rosa wa-
renn in Auschwitz vermoord. 

Tegenn Kees Heil, "de beul van Gorssel", werd de doodstraf geëist. Toen de 
uitspraakuitspraak van het bijzonder gerechtshof "wegens het horen van nieuwe ge-
tuigen""  werd uitgesteld, drong De Waarheid "mede in naam van onze in de 
illegaliteitt gevallen kameraden", aan op "een spoedige bevestiging van de eis 
enn een spoedige ten uitvoerlegging van het vonnis".87 Heil werd veroordeeld 
tott de doodstraf, een straf die omgezet werd in levenslang en uiteindelijk in 
drieëntwintigg jaar gevangenisstraf. 

Inn de partij had De Groot de regie strak in handen. In een klimaat van toene-
mendd isolement zorgde hij dat jonge, in zijn ogen strijdbare kameraden naar 
vorenn kwamen. "Wij lijden aan netjes zijn," had Fred Schoonenberg zijn ge-
hoorr voorgehouden en De Groot had instemmend geknikt toen de pas be-
noemdee hoofdredacteur liet weten het in de strijd tegen het opportunisme 
noodzakelijkk te vinden "enige veteranen" een toontje lager te laten zingen. 
Dee rustige, zelden met stemverheffing sprekende Wagenaar was hem bijge-
vallen:: "opportunisten zijn het, die niet in de massa optreden en ook niets be-
tekenen."ss s 

Dee Groot was het er helemaal mee eens. De wat oudere, erudiete Jan Hoog-
carspel,, leraar economie aan het Rotterdamse Libanonlyceum en naar het 
woordd van Van Ravesteyn "een marxist van het eerste uur", had hij het liefst 
onmiddellijkk uit de Kamer gebonjourd. Opmerkelijk, want in 1946 hadden ze 
eenn nadrukkelijk beroep op de oud-Wijnkopiaan en verzetsman gedaan om 
kandidaatt te staan. Harry Verheij was verschillende keren in Rotterdam langs 
geweestt om hem te vragen als specialist in onderwijszaken en financiën de 
fractiee te versterken. Na lang wikken en wegen had Hoogcarspel toegestemd. 
Hijj  bedong dat hij het inkomen uit zijn Kamerwerk mocht houden als com-
pensatiee voor het verlies van een gedeeltelijke aanstelling aan de Rijks-HBS 
inn Schiedam.89 "Al s massamens, als agitator en als practisch medewerker heb 
jee aan Hoogcarspel niets," aldus De Groot90, die hem verder verweet vast te 
houdenn aan zijn werk als leraar. "Het lijk t ons noodzakelijk om mensen in de 
Tweedee Kamer te hebben die meer met de partij en de arbeidersklasse ver-
bondenn zijn." Als vervanger stelde De Groot "Joop van Santen voor, die in 
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dee Eerste Kamer zijn paarlen voor de zwijnen staat uit te strooien - niet dat 
inn de Tweede Kamer minder zwijnen zitten, maar daar spreek je meer tot de 
bevolking.""  De Groot wist een zaal aan het lachen te krijgen, vooral een die 
graagg wilde lachen. "Als we Hoogcarspel afvoeren, zal dat geen verzwakking 
zijn.. Ik betwijfel of hij onder de havenarbeiders bekend is. Is hij werkelijk in 
dee illegaliteit zo'n grote figuur geweest?" Hoogcarspel en De Groot hadden 
elkaarr al voor de oorlog weinig te vertellen; het werd er niet beter op. Ook 
Bennoo Stokvis moest het ontgelden. De vermaarde jurist nam het in de oor-
logg niet alleen illegaal maar ook 'legaal' op tegen de bezetter. De Groot ver-
langdee maatregelen, want Stokvis had zich in de Kamer onttrokken aan het 
zingenn van de Internationale bij de discussie over de grondwetswijziging, die 
uitzendingg van dienstplichtigen mogelijk maakte. "Hij is naar de koffiekamer 
gegaan,""  zo legde De Groot het partijbestuur uit. "Persoonlijk heb ik de in-
drukk dat hij nog nooit De Internationale heeft gezongen... Het is best moge-
lijkk dat hij dit niet opzettelijk gedaan heeft, maar dat hij eenvoudig te bleu 
was.. Voor iemand van zijn 'standing' zal zoiets moeilijk vallen."91 Stokvis 
vondd dat hij zijn levenswijze niet hoefde aan te passen.92 Hij hield het nog en-
kelee jaren in de partij uit, in 1952 bedankte hij met een eenregelig briefje. 

Tekenendd voor het overspannen optimisme was De Groots prognose dat 
"binnenn een halfjaar, eenjaar, anderhalfjaar op zijn hoogst", de crisis zou 
verscherpenn "met gevolg dat de grote massa op drift zal komen". "Eer tien 
jaarr verlopen zijn, zal in Nederland de arbeidersklasse aan de macht komen 
mett aan de spits de Communistische Partij."93 In het Louis de Visserhuis in 
Larenn keek men elkaar triomfantelijk aan toen De Groot zijn profetie nog stel-
ligerr maakte: "tien jaar, ik geloof dat zelfs tien jaar nog aan de royale kant is." 
"Misschienn op dezelfde elegante wijze als in Tsjechoslowakije, misschien op 
eenn minder elegante manier." "Het is zoals de moffen zeiden: 'Alles ist da'. 
Hett hangt uitsluitend van de arbeidersklasse af. Door alle vooroordelen opzij 
tee schuiven zou ik kunnen zeggen: Hier de CPN, eer tien jaar verstreken zijn, 
dann is zij de baas." "Socialisme op ooghoogte," placht De Groot te zeggen. 
Eenn even gevleugeld als overspannen perspectief dat bijdroeg aan een klimaat 
waarinn De Groots tegenstanders gemakkelijk werden uitgeschakeld. 

Dee Groot verscheen als de verpersoonlijking van een ideaal, dat tot voor-
beeldd strekte en aan wie dankbaarheid verschuldigd was. Zijn inzichten en 
bandenn met prominente buitenlandse kameraden schiepen een onwrikbaar 
vertrouwenn in de eindoverwinning. Minutenlang werd er voor hem geapplau-
disseerd.. Op het eerste naoorlogse congres bewierookte een afgevaardigde 
hemm als "de man die ons naar het beloofde land brengt". Zijn rede werd beur-
telingss "briljant" en "meesterlijk" genoemd. Zo sterk was de vereenzelvi-
gingg dat menigeen hem imiteerde. 
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Datt het communistische machtssysteem op afhankelijkheid berustte, had De 
Groott zich in de twintig jaar van vooroorlogse activiteit meer dan eigen ge-
maakt.. Jaap Voogd, de Philips-natuurkundige uit Eindhoven, schreef aan 
Knuttell  kort na de bevrijding: "Ik heb de indruk dat P. [P. de Groot] deksels 
goedd weet welke opposanten hem feitelijk helpen en welke gevaarlijk voor 
hemm zijn. De gevaarlijken poogt hij m.i. onschadelijk te maken door ze spe-
ciaall  werk te geven."94 

Voogdd zag tot zijn schrik hoe Van Exter, de oprichter van de partij ten zui-
denn van de grote rivieren, door zijn onbekookte optreden "de goede elemen-
ten""  in de armen van De Groot dreef, die dezen tezelfdertijd met allerlei 
baantjess paaide: "dat heeft hij met Polak gedaan, met Eldering en met mij ge-
probeerd.""  En met Koejemans - voegen we eraan toe. De hoofdredacteur van 
DeDe Waarheid kwam als enige van de juli-opposanten in de partijraad. Voogd 
konn niet bevroeden dat dit slechts van korte duur was; binnen enkele jaren 
bleekk ook Koejemans' rol uitgespeeld. In november 1947 werd hij buitenspel 
gezet.. "Bukken voor Amerikaanse druk," luidde de beschuldiging.95 Koeje-
manss was te rekkelijk jegens personen als ds. Buskes en H.M. van Randwijk 
enn journalistiek te veel non-conformist. Hij wilde de krant van zijn strenge 
imagoo ontdoen en er een leesbaar blad van maken. Zijn medewerkers waren 
jongg en enthousiast, maar lang niet altijd partijlid. 

Dee eigenzinnigheid van Koejemans was voor De Groot onverteerbaar. Hij 
vondd Schoonenberg bereid met hem af te rekenen. "Er gonst een bericht 
langss de telegraaf," luidde de openingszin waarmee de aanklacht begon. 
Koejemanss werd in de pan gehakt. Zich te weer stellen deed hij niet. Hij put-
tee zich uit in zelfkritiek96 en in aanhankelijkheidsbetuigingen aan De Groot. 
Hijj  gooide het laatste restje zelfrespect te grabbel, toen hij bekende: "Ruim 
eenjaarr geleden schreef ik u in een neerslachtige stemming dat ik wilde gaan 
"studeren".. Ik heb sindsdien de partij vele teleurstellingen en schade berok-
kend.. Maar met uw hulp heb ik althans "gestudeerd". Vooral de laatste 
maandenn zijn voor mij een tijd van ernstige zelfkritiek geweest en ik kan nog 
slechtss met schaamte terugdenken aan hetgeen er voordien is voorgevallen. 
Hett feit is dat ik in die tijd de vormen voor het wezen nam, een persoonlijke 
strijdd voerde om woorden, persoonlijke handelingen, ondergeschikte tekort-
komingen;; de politiek van de partij wel toestemde, maar haar niet begreep en 
mijj  in feite vastklampte aan de politieke lijn van een voorafgaande en voor-
bijee periode. Ik had mij met hart en ziel voor deze politiek ingezet, was erin 
verdwaaldd en kon haar niet kwijt raken. Ik kan thans slechts toestemmen in 
hetgeenn pg. Jan Haken op de partijbestuurszitting van januari 1948 zeide, nl. 
datt kleinburgerlijke invloeden mij op deze fatale weg hebben gedrongen. Als 
ikk naar de oorzaak daarvan zoek, kan ik geen andere vinden dan deze, dat ik 
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bijj  mijn werk op de krant de verbinding met de arbeidersklasse had verloren 
enn die is nu eenmaal zo nodig als brood."97 

Ondankss de zelfverloochening werden Koejemans, partijlid sinds 1920, 
stukk voor stuk zijn werkzaamheden ontnomen tot hij zelfs geen uitnodiging 
voorr ledenvergaderingen meer ontving. Midden jaren vijfti g beëindigde hij 
zijnn lidmaatschap98, maar bleef altijd solidair met de Sovjet-Unie. 

Inn het conflict beoogde De Groot niet alleen zijn greep op De Waarheid te 
verstevigen.. Ook op Koejemans* politieke fatsoen jegens de PVDA had De 
Groott het gemunt, CPN en PVDA stonden elkaar nietsontziend naar het leven. 
Naa de militaire actie in Indonesië in het najaar van 1947, zette de PVDA zich 
inn alle toonaarden tegen de CPN af. De stagnerende wederopbouw, de oplo-
pendee prijzen en de financiële molensteen die de Indonesische kwestie óók 
was,, speelden de CPN in de kaart. Vorrink greep de coup in Praag in februari 
19488 aan om tot een boycot van de communisten op te roepen. Bij de Ka-
merverkiezingenn die zomer liet hij zich als lijsttrekker in Amsterdam inzet-
tenn om zich speciaal op de bestrijding van de CPN te concentreren. In de ove-
rigee districten voerde Drees de lijst aan. 

DeDe Waarheid nam de handschoen op en publiceerde een maand voor de 
verkiezingenn op de voorpagina een door De Groot geschreven serie artikelen 
onderr de veelzeggende kop "De Grote Samenzwering". Vorrink werd ge-
brandmerktt als "de lafaard'*, die in de meidagen van 1940 probeerde naar 
Engelandd te ontkomen (wat waar was) en werd een "verrader" genoemd, die 
doorr de nazi's "als nieuwe leider uitverkoren was" (wat onwaar was). 

Dee Groots insinuatie over Vorrinks rol in de illegaliteit deed tegenstanders 
vann de CPN op wraak zinnen." De Linie, een rooms-katholiek blad, dat open-
lij kk fascisten beschermde, suggereerde dat in het openbare leven mensen 
"rondscharrelen""  die door hun relatie met de Russische geheime dienst, de 
GPOe,, er niet thuishoren, waartoe ook gerekend moest worden iemand die 
"thanss directeur ener bekende uitgeverij in Amsterdam is".100 Iedereen be-
greepp dat op Goulooze gedoeld werd. Uit kringen van de Inlichtingendienst 
kreegg de CPN de tip dat de PVDA als vergelding voor de laster over Vorrink 
eenn "stunt" tegen Goulooze wilde uithalen.101 

Dee Groot greep de gelegenheid aan om met hem af te rekenen. Uit vrees 
voorr onthullingen werd besloten hem te schorsen.102 Van Verheij kreeg Gou-
loozee te horen dat er een plan bestond hem vlak voor de verkiezingen te ar-
resterenn om via een persschandaal de CPN in diskrediet te brengen. Verheij 
raaddee hem aan een tijdje onder te duiken. Na de verkiezingen zou de zaak 
opnieuww bekeken worden. Goulooze zegde toe niet op provocaties te reage-
ren,, maar peinsde er niet over onder te duiken. Een dag na het gesprek bleek 
watt "de grote stunt" behelsde: een sensationeel artikel in Het Parool - naar 
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Gouloozee vermoedde van de hand van Frans Goedhart - waarin hij, gety-
peerdd als "Daantje Gepeoe", beschuldigd werd "een Russland-Spiel ge-
speeldd te hebben".'03 Als bron dienden enkele leugenachtige verklaringen 
vann een Gestapo-officier. De volgende dag reageerde De Groot in De Waar-
heidheid met een commentaar getiteld "Vorrink's Kartoffel-salade". Hij sprak 
overr een "zekere D. Goulooze", waarmee "het illegale partijbestuur tijdens 
dee bezetting niets te maken had". "Na de oorlog," aldus De Groot, "is het ge-
dragg van Goulooze tijdens de bezetting grondig onderzocht en daar geen 
klaarheidd kon worden bereikt, werd hem geen enkele functie in de CPN meer 
toevertrouwd.""  Als klap op de vuurpijl verklaarde hij dat Goulooze uit de 
CPNN verwijderd was "ofschoon geen steekhoudend bewijs van misdragingen 
tegenn hem is aangevoerd".104 Het laatste was kennelijk bedoeld om van een 
klachtt wegens smaad verschoond te blijven. 

Dee driedubbele aanval - De Linie, Het Parool en De Waarheid - heeft Gou-
looze,, wiens rol politiek al was uitgespeeld, in zijn persoonlijke leven diep ge-
troffen.. Pas na de verkiezingen protesteerde hij tegen zijn schorsing, verlang-
dee een schriftelijke opgave van de reden en deed zijn beklag over het Waar-
/ïeiVZ-artikel.1055 Goulooze kreeg nimmer antwoord. De campagne tegen Gou-
loozee richtte zich ook tegen zijn vrienden. Geleidelijk werden allen uit de partij 
verwijderd.. Co Dankaart had, zo luidde De Groots aantijging, de partijleiding 
inn handen willen krijgen.106 Dick van der Meer, lid sinds 1934 en eveneens een 
medewerkerr van het eerste uur, werd op een zijspoor gerangeerd.107 Datzelfde 
overkwamm Ben Polak. Toen deze in 1953 aan de schandpaal werd genageld 
omdatomdat hij twijfelde aan de berichtgeving over de misdaden van "joodse sluip-
moordenaarss in doktersjas", onderwierp Gerrit Blom hem aan een verhoor van 
ruimm vier uur, voornamelijk over zijn contact met Goulooze.108 

Dee analogie met zuiveringen die tezelfdertijd in Oost-Europa plaatsvon-
den,, dringt zich op. Talloze communisten stonden er op grond van de meest 
absurdee beschuldigingen terecht. In Hongarije woedde in de herfst van 1949 
hett proces tegen "de verrader" Lazlo Rajk, in Bulgarije tegen Kostov, tegen 
watt De Groot de "Tito-kliek" noemde, "de kliek van fascisten, spionnen en 
lakeienn van het Amerikaanse Wapenkapitaal".109 Velen eindigden aan de 
stropp voor hun in de ogen van de Sovj et-heersers onaanvaardbare streven naar 
zelfstandigheid. . 

Dee Groot ontwaarde het Tito-gevaar ook in eigen land. Ger Harmsen her-
innertt zich: "We waren net aan het colporteren met Joegoslavië, hoeksteen 
derder democratie; met de film over Tito alss partizanenleider gingen we het land 
door;; communistische jongeren die aan de jeugd-spoorweg in Joegoslavië 
haddenn gewerkt, keerden juist laaiend van geestdrift terug, toen we plotsklap 
tee horen kregen dat Tito niet meer een van de beste en beproefde communis-
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tenn was maar een gevaarlijke fascist."110 Niet alle jongeren waren bereid dat 
tee geloven. Dreigend hield De Groot de aanhang voor "dat verdere onder-
schattingg van het gevaar onze partij en onze partijgenoten zeer duur te staan 
zall  kunnen komen"."1 Partijbestuurder Geelhoed was het volledig met hem 
eenss en klaagde dat de zaak tegen Lazlo Rajk, de Hongaarse partijleider die 
mett de "Tito-bende heulde", door De Waarheid als tweederangs nieuws werd 
gebracht.. Hij achtte het "zeer gewenst te onderzoeken wie de uitvoerige be-
handelingg van de zaak trachtten te ontgaan". Zelf wilde hij er op korte ter-
mijnn wel een brochure aan wijden."1 

Driejaarr na de bevrijding had De Groot afgerekend met de juli-oppositie. 
Eenn huzarenstukje dat hem des te gemakkelijker afging omdat zijn rivalen 
geenn eensgezind alternatief voor ogen stond. De groep-Van Exter en de vrien-
denn van Goulooze, de met De Groot in onmin geraakte Gerrit Roorda en zijn 
vann trotskisme beschuldigde geestverwanten en dissidente Indonesiërs als 
Roestamm Effendi, vereenzelvigden zich even sterk met de Sovjet-Unie als De 
Groot.. De kans was al niet groot dat de kritiek zich buiten de perken van het 
communistischee idioom bewoog en invloed uitoefende op de rest van de ar-
beidersbeweging,, maar die kans verdween geheel toen door de voortschrij-
dendee stalinisering de werelden van communisten en van andersdenkenden 
hermetischh voor elkaar gesloten werden. 

NIEU WW TALEN T 
Inn het secretariaat en het voor de partijpolitiek verantwoordelijke politiek bu-
reauu verkeerde De Groot in gezelschap van functionarissen die hij politiek en 
intellectueell  gemakkelijk de baas kon."3 De leiding die tot 1948 in functie 
bleef,, bestond naast De Groot uit Gerben Wagenaar en Jan Schalken Van het 
bureauu maakten voorts deel uit Annie Averink, Jaap Brandenburg en Anton 
Koejemans,, partijkader van voor de oorlog, dat een straffe, gedisciplineerde 
organisatiee mogelijk maakte. Naast de toegewijde Brandenburg was De 
Groott de enige overlevende van het laatste vooroorlogse politiek bureau en 
dee enige die de veertig gepasseerd was. Alleen al daarom ging er van De 
Groott gezag uit. De dertien jaar jongere Wagenaar, die de partijpolitiek nooit 
ambieerde,, en de eenendertigjarige Schalker, die sinds de oorlog met ernstige 
lichamelijkee en psychische klachten kampte, voegden zich gemakkelijk. Met 
Anniee Averink, Gerben Wagenaar en Jaap Brandenburg werd De Groot bo-
vendienn omringd door personen die beschikten over wat hij niet bezat: een 
onberispelijkee verzetsreputatie. De Groot zag er zorgvuldig op toe dat ook 
anderee belangrijke posten, bij de krant, de EVC, het Algemeen Nederlands 
Jeugdverbondd (ANJV) en in de districten bezet werden met loyale, aan hem 
toegewijdee personen. In hun selectie leek Annie Averink, meer dan wie ook, 
dee hand te hebben. 
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Harryy Verheij, opgegroeid in een SDAP-milieu en tijdens de bezetting tot 
dee CPN toegetreden, ontmoette De Groot voor het eerst in juni 1945. Annie 
Averink,, wier koerierster Nora (Lizzy Scheeres) met Verheij een verhouding 
kreeg,, had hem voorgesteld als de man die vrijwel alleen en met grote moed 
hett door arrestaties zwaar gehavende district Rotterdam herstelde. Eerder 
kwamm al ter sprake dat De Groot in de zomer van 1945 enige tijd bij Verheij's 
schoonmoederr logeerde. Verheij kwam zo onder de indruk van zijn leidsman 
datt hij zijn in 1946 geboren zoon Paul noemde. In 1950 ging Verheij deel uit-
makenn van de dagelijkse leiding. Hij was ruimdenkend, geestig, zo niet spot-
lustigg en een voortreffelijk organisator, maar miste de moed als het het erom ging 
eigenn kritische inzichten door te zetten. 

Anderee ontdekkingen van Averink waren Ton van Stralen en de jonge, 
strijdlustigee gebroeders Wolff, die begin 1943 in Haarlem partijlid werden. 
Mett Marcus Bakker en Tin Koomen uit de Zaanstreek stonden ze aan de wieg 
vann het ANJV."4 Ton van Stralen en Joop Wolff, die de illegaliteit moeilijk 
kondenn afschudden, werden door Averink ingeschakeld bij de strijd voor de 
Indonesischee onafhankelijkheid. Van Stralen monsterde aan als zeeman en in 
dee zomer van 1950 vertrok Joop Wolff onder de naam Jacob Goldstein in het 
diepstee geheim naar China om te werken ten behoeve van de PKI. In Peking 
hingenn op zijn kamer de portretten van De Groot en Moesso broederlijk naast 
elkaar. . 

Naa een jaar loste Joop Morriën, een ander door Averink geworven talent, 
Wolfff  af. Morriën verbleef van 1948 tot 1950 als dienstplichtige in Indone-
sië,, leerde Maleis en werd na terugkomst contactman tussen de CPN en de il-
legalee PKI, waar hij in de laatste fase van zijn verblijf mee in conctact was 
gekomen."55 Ook zijn verblijf in Peking was diep geheim. Onder de naam 
Lacroixx verbleef hij er acht maanden, van juli 1952 tot maart 1953."6 Ook 
Jaapp Wolff was begin jaren vijfti g betrokken bij het Indonesië-werk. In het 
najaarr van 1954 werd hij, dertig jaar oud, door Annie Averink gevraagd se-
cretariss van De Groot te worden."7 

Dee meeste tijd bracht De Groot door op het partijbureau dat al enkele ja-
renn gehuisvest was in een statig pand in de Roemer Visscherstraat. Hij had er 
evenalss de andere leden van het dagelijks bestuur een kamer op de bovenste 
verdieping.. De enige versiering vormden de fel gekleurde binnen- en buiten-
landsee communistische affiches. In een piepklein kamertje op de derde ver-
dieping,, naast dat van Ab Veltman, zat Sonja Prins, dichteres en schrijfster, 
diee in 1947 door Jan Schalker gevraagd werd om particulier secretaresse van 
Dee Groot te worden. Zeventien was ze toen ze lid werd van de CJB. Van huis 
uitt was ze met politiek vertrouwd. Api Prins, haar reislustige vader, was voor 
dee oorlog een van de coryfeeën van de Vereniging Nederland-USSR (VERNU) 
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enn haar moeder, de juriste Ina Prins-Willekes Macdonald was vertaalster en 
gaff  Engels aan Russische diplomaten. Voor iedereen in bezoldigde dienst van 
dee CPN, van portier tot secretaresse, gold in de allereerste plaats dat hij of zij 
doorr en door betrouwbaar moest zijn, en liefst ook beproefd in de strijd. Be-
proefdd was Sonja Prins zeker. In 1941 werd ze als communiste gearresteerd 
enn naar Ravensbrück gedeporteerd. 

"Hijj  was een gezellige, vriendelijke man. Ik had hem voor de oorlog zien 
optredenn en had de voorstelling van iemand die alles wist en alles kon, maar 
daarr was geen sprake van.""8 Uit het beeld dat Sonja Prins van De Groot 
geeft,, spreekt allerminst dat van een bazige, zelfingenomen man. Opdrach-
tenn gaf hij zelden - net als de andere secretaresses genoot Prins een grote 
matee van zelfstandigheid. Alleen op Gerben Wagenaar kwam hij een paar 
keerr terug. Hij wilde hem veel meer naar voren halen, ook als spreker. Hij 
vroegg of Sonja Prins daar wat aan kon doen; speeches schrijven. Ze heeft het 
afgewimpeld.. Ze zou het niet hebben gekund. 

Datt De Groot behoefte had aan een betrouwbare partner, een man uit het 
volk,, een verzetsheld, die de kiezers op massavergaderingen wist aan te spre-
ken,, was begrijpelijk. Buiten de kring van het partijkader genoot De Groot 
weinigg gezag. Bovendien meende hij zich als jood op de achtergrond te moe-
tenn houden. In de openbaarheid vreesde hij antisemitische vooroordelen. Wa-
genaarr zou daar met zijn blonde kuifje en dito wenkbrauwen boven licht-
blauwee ogen geen last van hebben. De Groot vond hem geknipt voor de rol. 

Sonjaa Prins weet het niet aan onverschilligheid dat De Groot nooit vertel-
dee wat van haar verwacht werd. "We hebben heel veel gepraat." Na een half-
jaarr werd besloten dat het secretaresseschap niets voor haar was. De Groot 
zorgdee ervoor dat ze bij Politiek en Cultuur kwam. "Dat was echt zijn idee. 
Hijj  was de enige die een vrouw zonder aarzeling een belangrijke functie kon 
geven.. Kwam daar maar eens om in de afdelingen of de cellen. Daar bracht 
ikk het nooit verder dan penningmeester, typisch zo'n vrouwenfunctie." On-
opvallendd en stil ging Prins als redactiesecretaresse haar gang, eenieder het 
artikell  of tijdschrift aanreikend dat in haar ogen voor de persoon van belang 
was.. Kunst en literatuur deed ze zelf, de rest van de redactie interesseerde 
zichh daar niet voor. 

Onopvallendd en stil ging ook De Groot zijn gang. Tegenover partijgenoten 
diee hij niet kende, hield hij zich gesloten. "Hij was verlegen, op het schuwe 
af",, herinnert Ger Harmsen zich. De toen vijfentwintigjarige veelbelovende 
landelijkk scholingsleider gaf in de Roemer Visscherstraat iedere maandag-
morgenn scholing aan de bezoldigde bestuurders van de EVC, op zichzelf geen 
redenn om met De Groot in contact te komen. "Eigenlijk zag je hem alleen 
toevalligg bij het komen en gaan, want dan kon hij het trappenhuis niet ver-
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mijden.. Hij groette niet en maakte ook verder een wat norse indruk.""9 

Korzeligg en kortaf, wie zou niet die onhebbelijkheden accepteren? De 
Groott was het beste waar de partij over beschikte. "Waar kom ji j vandaan?" 
kreegg Joop Geerligs toegesnauwd toen hij De Groot in 1947 voor het eerst na 
dee oorlog weer ontmoette. Twee jaar lang was Geerligs, partijinstructeur in 
Midden-- en Oost-Nederland en verbindingsman van Jan Dieters, voor pleuri-
tiss verpleegd in sanatorium Hoog Laren. "Chris Smit kwam achter me aan-
hollen,, dacht dat ik gekwetst was."lï 0 Harmsen liep op de trap Verheij tegen 
hett lijf , toen hij van een bespreking met De Groot terugkwam. Witheet siste 
hijj  Harmsen toe: "Watje van je vader niet neemt, pikken we van die vent! " ,21 

Geduldigg legde Henk Gortzak zijn vrouw uit: "De Groot is te groot voor Ne-
derland!"122 2 

Inn zijn manier van doen was De Groot een man van uitersten, zowel in zijn 
persoonlijkee relaties en de attente of grove manier waarmee hij met mensen 
omging,, als in zijn politieke optreden. Hij kon onbenaderbaar zijn maar toch 
uiterlijkee rust uitstralen; onscrupuleus zijn, maar ook streng vaderlijk. Nuk-
kigg en hooghartig tegenover de een, liefdevol en zorgzaam voor de ander. Het 
maaktee hem in een tijd dat men vóór of tegen de communisten was, vóór of 
tegenn de CPN, tot een figuur, waarover het oordeel geen nuance toeliet. Men 
wass vóór of tegen De Groot, zoals men vóór of tegen de partij was. Van zo'n 
vereenzelvigingg van mens en ideaal, van subject en object, ging discipline-
ringring uit. De partij bereikte in de onderwerping aan De Groot een samenhang; 
eenn dienstbaarheid, die kritieklozer werd naarmate de leiderschapcultus zich 
eindd jaren veertig verder ontplooide. Geen belangrijk moment in het leven 
vann de partij of De Groot presenteerde "de" communistische visie en onder-
scheiddee goed van kwaad, ondersteund door adhesiebetuigingen van het ka-
derr en luide toejuichingen op vergaderingen. 

Omm zijn optreden meer gewicht te geven, herschreef hij de geschiedenis zó 
datt het beeld postvatte dat de algemeen secretaris al vanaf 1930 en zelfs voor-
dienn de meest vooraanstaande figuur was in de partij. Brochures als De Waar-
heidheid marcheert, In Dienst van het Volk en vooral de door hemzelf geschreven 
derdee aflevering van het Leerboekje van de Arbeidersbeweging dat in 1951 
verscheen,, bevestigden het beeld; artikelen in De Waarheid en Politiek en 
CultuurCultuur populariseerden het. Tevergeefs protesteerde Joosje Wijnkoop, wel-
willendd gesteund door Knuttel, Koejemans en Hoogcarspel, tegen de smaad 
diee haar man in deze geschiedschrijving ten deel viel.123 

Bijj  de vijftigste verjaardag van De Groot in 1949 schreef Jaap Branden-
burg,, die tot het einde van de bezetting uit handen van de SD bleef en na de 
arrestatiee van Postma in 1943 een nieuwe partijleiding formeerde, een man 
diee allesbehalve een van werkelijkheidszin gespeende dweper was: "Vanaf 
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hett moment dat Paul zijn intrede deed in de strijd van de Nederlandse arbei-
dersklassee begon er een nieuwe gezonde wind in de partij te waaien. De par-
tijj  was door de samenstelling van haar leiding in de beginjaren tot machte-
loosheidd gedoemd en slechts tot inwendig gekrakeel in staat. Hij was het die 
doorr zijn uitstekend inzicht en zijn grote internationale ervaring daar de strijd 
tegenn aanbond. [...] Direct na de bevrijding kwam hij weer naar Amsterdam. 
Ikk herinner me nog als de dag van gisteren de grote ontroering die zich van 
mijj  meester maakte toen ik hem na de kortstondige [sic] scheiding weer per-
soonlijkk de hand kon drukken. Ik weet nog goed dat bij mij en andere leden 
vann het partijbestuur de gedachte levend werd: NU is het ergste geweest. Ze-
ker,, wij zullen nog vele moeilijkheden hebben te overwinnen, maar we zul-
lenn deze overwinnen want Paul, Paul is weer in ons midden en onder zijn be-
zielendee en bekwame leiding zullen wij aan deze moeilijkheden het hoofd 
biedenn en overwinnen. Zo groot was het vertrouwen in zijn theoretische po-
litiekee en organisatorische kennis op het gebied van de Marxistische en Le-
ninistischee wetenschap. En deze gedachte was volkomen gerechtvaardigd. 
Hett is immers aan hem te danken dat de CPN en haar leiding door tijdige 
maatregelenn aan de vele verrassende wendingen en nieuwe vraagstukken van 
dee na-oorlogse tijd het hoofd kon bieden. [...] Kortom als men zegt Commu-
nistischee Partij Nederland dan zegt men tegelijkertijd Paul de Groot. Zijn 
naamm en werken zijn daarmede onafscheidelijk verbonden.'"24 Een ver-
bluffendd artikel waarvan in het midden gelaten moet worden of Brandenburg 
zelfdee auteur was. Zo sprak deze bescheiden arbeider niet en zo schreef hij 
evenmin!!  Niettemin leende hij zijn naam aan dit naar beste kunnen gecom-
poneerdee staaltje van taalacrobatiek. 

Inn De Waarheid van 9 februari 1952 werden de kinderen aan het puzzelen 
gezet.. Uitkomst van de puzzel: de vijf belangrijkste leiders van het commu-
nismee in Europa, Stalin, Rakosi, Anna Pauker, De Groot en Thorez, in die 
volgorde.. Bij de jeugd bereikte De Groot de status van idool, getuige een ver-
slagg van het ANJV-congres in januari 1953. "Zaterdag had de mededeling dat 
kameraadd De Groot zondag het congres zou bezoeken, reeds grote geestdrift 
gewekt.. Toen hij zondagmorgen de zaal betrad, rezen de jeugdige afgevaar-
digdenn van hun stoelen en haalden de algemeen secretaris van de CPN met 
eenn ware ovatie binnen."125 In dezelfde tijd scandeerde Henk Gortzak op de 
slotavondd van zijn vakantie aan het Hongaarse Balatonmeer met zijn interna-
tionalee vrienden als uiting van dankbaarheid de namen van Stalin, van de 
Hongaarsee partijleider Rakosi en de naam van de eigen partijleider. Dat werd 
duss "Stalin - Rakosi - De Groot!"126 Enige tijd later veegde de jonge, ambi-
tieuzee Ger Verrips de vloer aan met Sonja Prins, die het gewaagd had te spre-
kenn van "het belangrijke theoretische werk van Gorter, Pannekoek en Hen-
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nettee Roland Holst".127 Volgens Verrips speelden deze figuren geen rol van 
betekeniss meer. Prins had er beter aan gedaan "als er sprake is van theoreti-
schee verdieping in het Nederlandse communisme de naam van P. de Groot te 
noemen".1288 In diezelfde maand schonk Theun de Vries hem een exemplaar 
vann zijn juist verschenen roman Het meisje met het rode haar, op het schut-
blad:: "Voor Paul de Groot - Vertegenwoordiger van de 'wakenden en on-
zichtbaren'' in deze roman. - Met kameraadschappelijke hoogachting, Theun 
dee Vries."*29 

Nogg dozijnen citaten zijn te geven. Naast de ontelbare portretten en het 
overmatigee applaus aan het begin en aan het einde van zijn redevoeringen, de 
tallozee blijken van respect en eerbied voor de hem toegedichte genialiteit 
schiepenn ze de cultus van de onfeilbare: profeet, rechter en verlosser tegelijk. 
Dee Groot liet zich de persoonsverheerlijking niet aanleunen, hij gaf er zelf 
medee vorm aan. Niet in de laatste plaats door zich te omringen met mede-
standers,, tien of twintig jaar jonger dan hij, die hem nimmer een gelijkwaar-
digg tegenwicht konden bieden. Zijn schouders staken altijd net boven die van 
dee anderen uit. Het voorkwam dat hij vaker dan incidenteel ongelijk moest 
bekennenn of van een ander scherper inzicht of grotere kennis moest dulden. 
Hett droeg bij aan de stabiliteit van het systeem. 

VERJAARDAGE N N 

Aann De Groots vijftigste verjaardag werd ruim aandacht geschonken.130 Dat 
wass in de communistische beweging nu eenmaal gebruikelijk, sinds Stalin in 
19399 zich voor het eerst in het openbaar had laten bejubelen. In het toenma-
ligee Volksdagblad prijkte boven een commentaar van De Groot de kop "Nog 
velee jaren, geliefde en grote kameraad Stalin". Tien jaar later liet, zoals ge-
zegd,, ook De Groot zich feliciteren; Jaap Brandenburg besloot zijn homma-
ge:: "Paul, en ik weet dat ik zulks doe namens honderdduizenden in den lan-
de,, wij feliciteren je van harte met je vijftigste verjaardag, wij wensen je ge-
lukk met je rijk en vruchtbaar leven en spreken de wens uit datje nog vele en 
velee jaren in het belang van de partij en de Nederlandse arbeidersklasse je ze-
genrijkk werk mag voortzetten."'31 Honderden CPN-Ieden stuurden De Groot 
eenn persoonlijke groet en tientallen afdelingen en districten hun felicitaties. 
Eenn twintigtal bloemstukken sierden zijn werkkamer; op het rode lint van een 
derr boeketten stond te lezen: "Zien wij terug dan is uw voorbeeld Eervol en 
Stimulerendd voor ons allen." Partijbestuurder Piet Clerkx wenste De Groot 
"veell  jaren van stevige gezondheid en physieke kracht, opdat je in staat zult 
zijnn in deze beslissende historische tijden onze partij en ons volk met je gro-
tee wijsheid en onverschrokkenheid naar de uiteindelijke overwinning te lei-
den".'32 2 
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Nett als Stalin en net als Thorez kreeg ook De Groot zijn biografie.'33 Niet 
zoo uitgebreid, bescheidener, maar toch! De Groot verschafte er zelfde aante-
keningenn voor. In de marge noteerde Marcus Bakker: "Ik zou het biografisch 
stukk schrijven, maar uiteindelijk werd mijn stuk geheel herschreven en ver-
anderdd door Fred Schoonenberg.'"34 Zijn voortreffelijkheid en genialiteit 
werdenn geprezen maar bovenal zijn onbaatzuchtigheid en opoffering, in de 
woordenn van de auteur: "Als Paul de Groot geworden is tot de man in wiens 
inzichtt de partij en honderdduizenden Nederlanders een onwrikbaar vertrou-
wenn stellen - dan is het niet het minst omdat het leven De Groot zijn erva-
ringenringen niet heeft gespaard." 

Dee CPN poogde gewetensvol de mores van de internationale communisti-
schee beweging te volgen. Vandaar de ceremoniële viering van De Groots ver-
jaardag.. In huiselijke kring was daar minder van terug te vinden. De Groot 
hieldd niet van feestvieren en verjaardagen. In 1949 kwamen in de Gaaspstraat 
eenn paar mensen eten, een bescheiden feestje van enkele leden van het dage-
lijkss bestuur. Het partijbestuur deed hem een grammofoon en het eerste 
pianoconcertt van Tsjaikovski cadeau. Het had zijn goedkeuring, omdat het 
niett uit de partijkas was betaald. 

Eenn bijzondere materiële behandeling kende hij buiten het verblijf in Oost-
Europaa en de Sovj et-Unie niet. Sterallures waren hem vreemd en dat gold 
ookk voor Huib en diens moeder. Eke bleef de contributie ophalen in de Ri-
vierenbuurtt en Huib liep met blaadjes van de Organisatie van Progressieve 
Studerendee Jeugd (OPSJ). Ze voelden zich er niet te goed voor. De mytholo-
giseringg van De Groot als "de leider van het Nederlandse proletariaat" bleef 
beperkt. . 

Dee Groot had het klein menselijk ongeluk zijn vijftigste verjaardag te 
moetenn vieren juist in het jaar dat Josef Stalin, de man aan wie hij alle eer 
verschuldigdd was, zeventig jaar werd. De gebeurtenis in december 1949 
groeidee overal in de internationale communistische beweging uit tot een 
hoogtepuntt in de vergoddelijking van "de eerste vredesstrijder van de we-
reld",, "de grote leidsman, kameraad Stalin", zoals Theun de Vries in Poli-
tiektiek en Cultuur dichtte. De voorbereiding nam maanden in beslag en in het 
welslagenn van de campagne werd de grootste eer gelegd, ook door De Groot. 
All  in augustus werd afgesproken dat Stalin een beeld ten geschenke zou krij-
gen,, kosten zesduizend gulden. De opdracht ging naar de beeldhouwer Huub 
vann Lith.'35 Wie wist dat Van Lith in zijn atelier in de Galerij op het Frede-
rikspleinriksplein tezelfdertijd werkte aan een monument voor Philips dat op het sta-
tionspleinn in Eindhoven een plaats zou krijgen?'36 

"Omm in brede kring belangstelling te organiseren (cadeaux)" werd een 
commissiee onder leiding van Tom Kruisman, afkomstig uit het Haarlemse 
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verzett en oud-wethouder van Velsen, aangewezen.'37 Niet iedereen was over 
zijnn werk te spreken. Met de intekenlijsten voor het cadeau werd slecht ge-
werktt en de ontwerpoproep ten behoeve van de festiviteiten werd in het da-
gelijkss bestuur afgekeurd. Schoonenberg en Wagenaar vonden het "te stun-
telig.. [...] Er wordt niets in gezegd, er gaat niets van uit. Het is een aaneenrij-
gingg van partijtermen." Besloten werd ontwerpen te laten maken door de 
schrijverr Theun de Vries, de dichteres Sonja Prins, journalist Anton Koeje-
manss en hoofdredacteur Fred Schoonenberg, en de beste te gebruiken.'38 

Eenn verre van gerustgestelde Harry Verheij meende in de moeizame gang 
vann zaken ernstige politieke tekortkomingen te zien en Gerard Geelhoed deel-
dee mee dat zelfs "top-fïguren" zich tegen de verjaardagscampagne verzet-
ten.'399 De tekst van Sonja Prins kwam als de beste uit de bus en werd als op-
roepp van het Landelijk Aanbevelingscomité gepubliceerd: "Op 21 december 
a.s.. wordt de grote denker, revolutionairen leider van de Communistische Par-
tijj  van de Sovjet-Unie, Josef Wissarionowitsj Stalin zeventig jaar. Voor ons die 
inn dezelfde tijd leven als hij, is Stalin de gids naar de overwinning, de meest 
beproefdee en beste leider van het wereldproletariaat. [...] Wij zullen onze lief-
dee voor Stalin uitdrukken in een stroom van geschenken en felicitaties [...] aan 
hemm die zoveel gaf aan de werkers, de vrouwen, de jeugd, aan hem de gids in 
dee strijd voor het socialisme [...] de man van de overwinning en de vrede!"'40 

Dee opgeschroefde zinnen ten spijt, van een almaar rijzende 'stroom* was 
geenn sprake. De Groot waarschuwde tegen "lauwheid". "Hoe kon in De 
VoorwaartsVoorwaarts een artikel komen waarin Stalin werd vergeleken met de wiel-
rennerr Gerrit Schulte?" In Italië hing weliswaar het portret van de renner 
Faustoo Coppi altijd naast dat van Palmiro Togliatti. Maar Schulte, dat was 
kleinn bier. Hem op een lijn stellen met de grote Stalin gaf geen pas. De Groot 
weess ook met een beschuldigende vinger naar De Vrije Katheder, het blad dat 
wass ontstaan als verzetsorgaan van studenten en na de oorlog ontmoetings-
plaatss werd voor linkse kunstenaars en intellectuelen.'4' "Al s de partijge-
notenn in de redactie zo doorgaan, moeten we hen uit de partij royeren!'"42 

Zonderr weerwoord lieten ze toe dat de Stalin-verheerlijking op de korrel 
werdd genomen, het scherpst in een artikel van H. Ritsema (pseudoniem van 
mr.. Sem Davids). Deze vooroorlogse medewerker van Politiek en Cultuur en 
redacteurr van De Groene Amsterdammer bekroop - zo schreef hij in De Vrije 
KathederKatheder - "een zekere gedeprimeerdheid als hij anderen - maar al te vaak 
gelovendd op gezag - zulke grote factoren in onze tijd als de volkerenge-
meenschapp Sovjet-Unie en de man Stalin beaat en mateloos ziet toekirren 
mett een byzantinisme, dat elke ware liefde alleen maar van haar waardigheid 
berovenn kan. Wie de betekenis van de Sovjet-Unie en van Stalin voor onze 
tijdd en voor latere tijden werkelijk hoog aanslaat, kan zich over zoveel goed-
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kopee stroopsmeerderij alleen maar bedroeven." '43 

Ritt se ma's opmerking maakte in CPN-kring verontwaardiging los, en niet 
alleenn bij de partijtop. Door de leden werd niet in termen van 'verheerlijking' 
off  'bewieroking' gedacht. Men beeldde zich in slechts de verjaardag van een 
gerespecteerdd leidsman, de oorlogsheld Stalin voor te bereiden. In de Zaan-
streekk en vooral in Purmerend voelden de partijgenoten onder leiding van Jan 
Muusses,, een trouwe communist, die als uitgever nog steeds op het roomse 
schoolboekenfondss van zijn vader teerde, weinig voor kadaverdiscipline of 
hielenlikkerij.. De Stalin-campagne kwam er nauwelijks van de grond. Al even 
tekenendd was dat de populaire, op krantenpapier gedrukte Stalin-biografie 
diee door de partij in massaoplaag werd uitgegeven, door een speciale com-
missiee met onder anderen Ger Harmsen en Bob Gilliéron gekuist werd van al 
tee zalvende en heroïserende adjectiva. Van de vier of vijf voortreffelijkheden 
diee Stalin per alinea werden toegemeten bleven er hooguit een of twee 
staan.1444 Wel bleef Theun de Vries' ode op Stalin, waarmee de biografie open-
de,, onaangeroerd. '45 

Dee oproep om liefst zelfgemaakte geschenken voor Stalin in te zamelen 
vondd pas na veel aarzeling enige weerklank. Een klompenmaker kwam op het 
partijgebouww een paar klompen afleveren, waarin hij de beeltenis van Stalin 
enn Lenin had uitgesneden. In Ulft vervaardigde een kameraad een lichtge-
vendd modelhaardje. Een zestigjarige kunstenaar schilderde een duinland-
schap,, "een van de mooiste stukken die hij ooit had gemaakt".'46 De ge-
schenkenn werden tentoongesteld in de 'kolommenzaaF van het pas door de 
CPNN in gebruik genomen Felix Mentis. 

Dee Groot greep Rit se ma's artikel aan om te waarschuwen tegen trotskisten 
enn titoïsten: "We zijn verplicht hier achter een georganiseerde actie van de 
vijandd te zoeken," sprak hij onheilspellend.'47 Wat hem betreft was de maat 
vol.. Wagenaar en Baruch kregen opdracht om de communistische redacteu-
renn in het gareel te brengen,'48 ook zelf sprak hij met de partijgenoten-redac-
tieleden.. Tevergeefs drong hij er bij Petra (Pim) Eldering, Bertus Willebrands 
enn Leo Mok op aan "de niet-communisten eruit te gooien".'49 Over redactri-
cee Annie Romein-Verschoor, de kwade genius volgens De Groot, liet hij zich 
ontvallen:: "De Romeins - Intelligence Service! "IS° De gesprekken luidden 
hett einde van het blad in. Petra Eldering, die de vrijheid van de redactie het 
scherpstt verdedigde, werd uiteindelijk geroyeerd.'5' 

Dee maand december stond geheel in het teken van Stalins zeventigste ver-
jaardag.. Het partijsecretariaat besloot de campagne een extra impuls te geven 
doorr de advertenties met persoonlijke gelukwensen goedkoper te maken en 
DeDe Waarheid op te dragen deze vanaf drie december te publiceren. Kosten per 
advertentie,, niet groter dan vier regels, minimaal één gulden. De namen van 
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dee leden van het dagelijks bestuur ontbraken. De manifestatie van aanhanke-
lijkheidd was vooral bedoeld voor de gewone leden. Op de grote dag, 21 de-
cemberr 1949, bleken tien pagina's advertenties met meer dan drieduizend ge-
lukwensenn aan "generalissimus Stalin" te kunnen worden aangeboden. 

Dee dag daarvoor had De Groot op een feestelijke bijeenkomst in beide za-
lenn van Bellevue in een door "applaus", "geestdriftig applaus", "langdurig 
applaus""  en "staande ovatie" onderbroken rede Stalins lof bezongen:152 een 
enn al jubel over "de beste zoon van de arbeidersklasse", "de grote leider die 
reedss meer dan eenvierde van de aardbol uit de duisternis naar het licht had 
geleid".. Met kracht wierp hij de beschuldiging een Stalin-cultus in ere te 
houdenn achter zich. "Men tracht door zulk een verwijt de hooggestemde ge-
voelenss van de arbeidersklasse te krenken. Maar communisten doen niet aan 
persoonsverheerlijking." " 

Tochh scheen de stralenkrans waarmee Stalin omgeven werd zo helder dat 
zelfss zijn discipelen, De Groot in de eerste plaats, erdoor verlicht werden. 
"Stalinss leven was een leven van waakzaamheid," aldus een bewogen De 
Groot.. "Hij waakte voor de zuiverheid van de partij en voor de betrouwbaar-
heidd van haar leiders. [...] Wij voelen ons gesterkt door het persoonlijk woord 
vann Stalin, dat ons zondag ter gelegenheid van de overdracht van de ge-
schenkenn gewerd. Stalin heeft ons door deze persoonlijke groet de hand toe-
gestoken.. Wij grijpen die hand. [Langdurig applaus, de aanwezigen brengen 
staandee een ovatie aan Paul de Groot.]" 

Dee laaiende geestdrift ging over in vervoering toen het zangkoor Morgen-
roodd onder leiding van dirigent Kees Smulders "met heerlijke frisheid" de 
Stalin-cantatee inzette. Zo indringend klonken de strofen: 'Zij zingen van Sta-
lin// hun held en hun herder/ de volken een stralend/ en weergaloos lied' dat 
naa het wegsterven van de klanken een minutenlang applaus koor, orkest en 
dirigentt ten deel viel. Paul de Groot sloot, hevig ontroerd, Smulders in de ar-
men.. Het was het hoogtepunt in het feest ter ere van Stalin, "een mens", een 
"gewoonn mens". 
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ANGSTT VOOR EEN PARTIJVERBO D 

Inn juli 1949 overleed in Moskou na een slepende ziekte Georgi Dimitrov, de 
oud-secretariss van de Comintern, die ook buiten communistische kring naam 
hadd gemaakt door zijn onwrikbare houding in het door de nazi's opgezette 
process naar aanleiding van de Rijksdagbrand in Berlijn. 

Mett de persoon van Dimitrov was de koerswijziging naar het volksfront 
middenn jaren dertig verbonden, een politiek die De Groot aan "de verfris-
sende,, zelfstandige denkwijze" van de Bulgaar toeschreef: "Alsof hij met een 
voorhamerr om zich heen zwaaide ging Dimitrov de verstarring en verdorring, 
diee in de communistische beweging in de afgelopen jaren had bestaan, te 
lijf." 11 Op Dimitrov had De Groot de indruk gewekt een lastig man in de 
omgangg te zijn. Dat vertrouwde hij Bart Riezouw toe, de belangrijkste ver-
bindingsmann van Daan Goulooze.2 De Groot bleef zich echter graag een 
bewonderaarr noemen van de man onder wiens gezag hij naar de top van de 
partijj  was geklommen. Op 10 juli 1949 woonde hij in Sofia zijn begrafenis 
bij. . 

Inn augustus van dat jaar bracht De Groot de vakantie door in Frankrijk. In een 
Ford,, een stevige die een stootje kon hebben en met als chauffeur de vrien-
delijkee en zachtaardige Arie Blaauw, reed het gezin naar Parijs. Geen enkele 
vrijgesteldee in de partij bezat een auto, afspraak was dat vooraanstaande par-
tijgenotenn werden gereden. Terwijl de jonge Huib met Arie Blaauw in een ho-
tell  werd ondergebracht, verbleven Paul en Eke op het adres Rue St.-Denis 97, 
aann de rand van het toenmalige Hallencomplex.3 

Hett appartement behoorde toe aan de kleermaker Maurice Rok, die op de 
beganee grond een atelier dreef. De Groot verkoos het logeeradres boven een 
hotell  uit vrees zijn identiteit en aanwezigheid aan de Franse autoriteiten prijs 
tee geven.4 Rok was van Pools-joodse origine, een communist die - moe van 
hett antisemitisme - in 1929 zijn geboorteland verliet en zich via België be-
ginn jaren dertig illegaal in Amsterdam vestigde. Hij raakte betrokken bij de 
clandestienee opvang van uit Polen, Roemenië en Rusland verdreven joodse 
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communisten.. Hier ontmoette hij zijn vrouw, evenals hij uit Polen afkomstig. 
Toenn hij in 1936 bij toeval werd gearresteerd, verwachtte ze een kind van 
hem. . 

Alss zoveel Oost-Europese vluchtelingen die in Amsterdam aankwamen, 
woondee Rok een tijd in de Manegestraat; een nauwe straat met hoge huizen 
diee bekendstond als het Russenstraatje; vroeger een open terrein, waar de 
paardenn van theater Carré werden gestald. Hier had hij Max en Mali Freibrun 
lerenn kennen. Ze waren aangesloten bij Sch An Ski, de Jiddische politiek-cul-
turelee vereniging van Oost-Europese joden. Mali Freibrun attendeerde het 
joodss vluchtelingencomité op het lot van Rok en door tussenkomst van het 
comitéé werden Rok en zijn vrouw niet naar het voor hen onveilige Polen uit-
gewezenn maar naar Frankrijk. In Parijs overleefden ze de bezetting. 

Hett huis in de Rue St.-Denis herbergde in de eerste jaren na de bevrijding 
vakerr Nederlandse communisten; Annie Averink en Chris Smit kwamen er; 
ookk Eep van Ommeren verbleef er. Hij wilde gaan varen om Annie Averink, 
diee nog formeel getrouwd was met Cor Fels, de ruimte te geven over haar toe-
komstt na te denken. Van varen kwam echter niets. Hij zag geen kans op een 
schipp aan te monsteren. Door Mali Freibrun kwam Van Ommeren in 1946 bij 
Rokk in Parijs terecht. Rok hielp hem werk te vinden als woninginrichter, 
voornamelijkk bij joodse bazen, sommigen net terug uit Auschwitz. Thuis had-
denn ze portretten van Stalin en Ehrenburg aan de muur. Eep schreef Annie: 
"Wi ll  je wel geloven dat ik me een beetje thuis voel!"5 

Doorr Mali Freibrun kwamen ook Paul en Eke bij Maurice en Beppie Rok. 
Eenn maand lang bood het echtpaar hun gastvrijheid, bereidde de maaltijden, 
nodigdee hen uit voor theater en bioscoop en nam hen de zondagen mee uit 
wandelen.. Vier weken sliepen de Roks in hun atelier, het echtelijk bed aan de 
gastenn latend. Aan het bezoek van De Groot bewaarden ze weinig hartelijke 
herinneringen.. De Groot zette alles naar zijn hand en was bits en onbehou-
wen.. Rok en zijn vrouw voelden zich gekwetst. 

Getuigee een bewaard gebleven foto van Marcel Cachin met de opdracht 
"Enn toute sympathie pour mon ami et frère de combat Paul de Groot", 
schuwdee hij in Parijs de politiek niet. Tijdens zijn verblijf zocht hij ook fa-
miliee van Sally op; een achterneef, de oude communist Markowitsj, die met 
zijnn joods-Russische vrouw, afkomstig uit St.-Petersburg, en twee kinderen 
aann de buitenkant van de stad woonde. Met Romain, de zoon van Markowitsj, 
diee leraar Engels was, hetgeen hem niet belette een bestuurspost te bekleden 
inn de ius, heeft De Groot tot op hoge leeftijd gecorrespondeerd.6 In de jaren 
vijfti gg woonde Romain een tijdlang in Praag en Moskou. Toen Huib in Mos-
kouu studeerde, heeft hij Romain enkele keren thuis opgezocht.7 
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Terugg in Nederland vroeg de koloniale kwestie de volle aandacht. Op i ok-
toberr 1949 behaalden de Chinese revolutionairen de overwinning. De zege 
stijfdee de Indonesische onafhankeüjkheidstrijders in hun optimisme. De ko-
lonialee oorlog van het kabinet Drees liep op een mislukking uit, niet alleen 
politiekk maar ook militair. Vanaf augustus 1949 werd er over de soevereini-
teitsoverdrachtt onderhandeld, in december volgde een akkoord. Menigeen 
wass verrast toen de communistische Kamerfracties als enige naast de antire-
volutionairenn (ARP) en de kleinere gereformeerde partijen tegenstemden. Bij 
dee Kamerbehandeling hield De Groot zijn gehoor voor dat het akkoord "geen 
afschaffingg van de koloniale overheersing betekende, zelfs niet voor de 
helft".. De Groot beloofde de strijd tegen de "fantoom-staat der Republiek, 
dezee nieuwe camouflage van het Amerikaans-Nederlandse koloniale be-
wind""  voort te zetten.8 

Ditt verwondering en onbegrip wekkende standpunt diende vooral het be-
langg van de Sovjet-Unie, die van de soevereiniteitoverdracht aan de Repu-
bliekk van Soekarno en Hatta een versterking vreesde van de Amerikaanse po-
sitiee in Zuidoost-Azië. Dat moest tegengegaan worden. 

Mett de afwijzende houding bruuskeerde De Groot willens en wetens zijn 
achterbann die de overdracht als een overwinning van de Indonesische revolu-
tiee zag. Het was niet de eerste keer dat de leden overdonderd werden. Dat ge-
beurdee ook toen De Groot onverhoeds een koerswending doorvoerde inzake 
dienstweigeringg en desertie. Korte tijd moedigde de CPN van hoog tot laag 
desertiee aan.9 De Nederlandse Bond van Militairen, in juli 1945 door com-
munistenn opgericht, hield demonstraties tegen de troepentransporten en ver-
schaftee met steun van plaatselijke afdelingen van de CPN, de EVC, het ANJV 

enn de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB) onderduikadressen, was be-
hulpzaamm bij het zoeken van werk en hielp zo nodig naar het buitenland te 
vluchten,, in eerste instantie naar België, soms direct of na enige tijd verder, 
naarr de DDR of Tsjecho-Slowakije.10 

Velenn waren geschokt toen de koers omging en communisten werd opge-
dragenn zich voor dienst te melden. In de Roemer Visscherstraat werd ge-
fluisterdd dat De Groot op de Russische ambassade was geroepen. Hem was 
tee verstaan gegeven dat de partij haar legale bestaan alleen in de waagschaal 
mochtt stellen om de Sovjet-Unie te hulp te schieten bij het uitbreken van een 
derdee wereldoorlog." Daarop distantieerde De Groot zich zonder omhaal van 
dee 'weiger-koers'; een even abrupte als beschamende stap, omdat hij de Ne-
derlandsee Bond van Militairen liet vallen vanwege een beleid dat hij zelf had 
opgedragen.. Niettemin bleven communisten, ook bestuurders van nevenor-
ganisatiess als de EVC, weigeraars aan onderdak en werk helpen. Nog eind 
19500 werd het Limburgse Tweede-Kamerlid Huub Hermans, een oud-mijn-
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werker,, gearresteerd omdat hij een soldaat geholpen had naar België te vluch-
ten.. Na drie maanden celstraf te hebben uitgezeten, werd hij door zijn mak-
kerss in Vaals uitbundig ontvangen. Gerben Wagenaar verweet de kameraden 
dee discipline te hebben geschonden. '2 Voor De Groot woog de solidariteit met 
dee Sovjet-Unie, zoals Thorez zei: 'de toetssteen van het proletarisch interna-
tionalisme',, het zwaarst. Verwarring onder de leden nam hij voor lief. 

Datt deed hij ook toen hij in 1946 op het laatste moment voor de akkoor-
denn van Linggadjati en het jaar daarop van Renville stemde. Ook in deze be-
sluitenn speelden, zoals eerder opgemerkt, Sovjet-functionarissen een rol. Te-
vergeefss hielden sommige partijgenoten hem voor dat het een knieval was 
voorr de verdedigers van het kolonialisme, die tijd wilden winnen om zich op 
oorlogg voor te bereiden. Het was aan dovemansoren gericht; De Groot volg-
dee 'zonder mitsen en maren' de missive van Moskou, die met het verwerpen 
vann de gemenebestgedachte een verstoring van de internationale orde vrees-
de.. In Linggadjati was, zo wierp De Groot tegen, een de facto-erkenning van 
dee Indonesische soevereiniteit vastgelegd. Dat verdiende communistische in-
stemming. . 

Tweee jaar later, in december 1949, speelde die overweging geen rol meer. 
Datt het toen niet om een zogenaamde de facto-erkenning ging, maar om een 
formele,, grondwettelijke soevereiniteitsoverdracht, maakte voor De Groot 
geenn verschil. Hij liet wederom de huik naar de wind hangen: in de context 
vann de Koude Oorlog vroeg het Sovjet-belang om verwerping en hij voegde 
zich. . 

Inn communistische kring werd erop gerekend dat de PKI de guerrillastrijd 
zouu voortzetten, een militaire koers die communisten ook elders op het Azia-
tischetische subcontinent, in Birma, Maleisië, India, China en Vietnam, waren in-
geslagen.'33 Tan Ling Djie had de leiding over de in de illegaliteit gedreven 
communisten,, die zich in de bergen van Merapi Merbau verschanst hadden. 
Dee Groot werd op de hoogte gehouden, onder andere door berichten van de 
inn Bandung op West-Java als dienstplichtige verblijvende Joop Morriën.'4 De 
koerss van Tan Ling Djie bleek niet onomstreden. In Jakarta trad een groep in 
dee openbaarheid die een herstel bepleitte van de legaliteit van de PKI. Ze ver-
wierpenn Tan Ling Djies concept van een illegale kaderpartij en zetten Moes-
so'ss poging de communisten te verenigen in één zogenaamde massapartij 
voort.. Van gewapende, illegale strijd moesten ze niets hebben, het liefst wil-
denn ze de wapens zo niet inleveren, dan toch verbergen of begraven. Tot de 
groepp behoorde Dipa Nusantara Aidit,'5 die midden 1950 uit China naar Java 
teruggekeerdee en weldra in botsing kwam met Tan Ling Djie. Slechts schoor-
voetendd zou de CPN de zesentwintigjarige Aidit gaan steunen. Voorlopig 
bleeff  de strijd voor economische rechten in de steden, zoals Annie Averink 
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hett cPN-congres in februari 1950 voorhield, nog ondergeschikt aan - wat ze 
noemdee - "de overwinning van de nationale bevrijdingsbeweging".16 Pas 
naa tussenkomst van de Sovjet-Unie werd de partij op andere gedachten ge-
bracht. . 

Nauwelijkss twee weken terug uit Frankrijk reisde De Groot via Tsjecho-Slo-
wakijee en Polen naar de Sovjet-Unie om een bijeenkomst bij te wonen, ge-
wijdd aan de spectaculaire gebeurtenissen in Azië. Omdat hij enige weken weg 
zouu blijven, werden zijn taken overgenomen door Gerben Wagenaar.'7 

Dee Groot vloog vanaf Zaventem nabij Brussel, waar hij op de Russische 
ambassadee een visum, reisgeld en zijn van tevoren bestelde reisbiljet ontving. 
Doorr bemoeienis met Nederlandse en Belgische autoriteiten te vermijden, 
hooptee hij zijn vertrek onopgemerkt te houden. In Praag ontmoette hij Annie 
Averink,, die zich reeds enige dagen in Tsjecho-Slowakije ophield ter voorbe-
reidingg van een reis naar Peking waar ze een internationale vrouwenconfe-
rentiee zou bijwonen.18 Op dinsdag 27 september 1949 vermeldde haar agen-
da:: "Vertrokken om 17.45. Goed weer. 2 passagiers."19 Met Averink, die 
meerr dan wie ook betrokken was bij het legale en illegale Indonesiëwerk, 
vloogg hij door naar Moskou. Na een enkele dagen durend verblijf in het im-
posantee hotel Moskva naast het Bolsjoi-theater, ontmoetingen, bezoek aan 
hett huis der pionieren in de Kirovstraat, opera, ballet en circus*0 reisde het 
tweetall  op 9 oktober per vliegtuig door naar Abchazië, naar de badplaats 
Gagri,, in de buurt van Sotsji aan de Zwarte Zee. Daar namen ze hun intrek in 
hett sanatorium Zeventiende Partijcongres. Vier uur had de vliegtocht ge-
duurd.. Moskou had een levendige, warme indruk op het tweetal achtergela-
ten,, al kondigde de natte sneeuw de naderende winter aan. Averink, die de 
Sovjet-Uniee voor het eerst na de oorlog terugzag, schreef opgetogen naar 
huis:: "Stel je voor het eten. Drie maal per dag vlees of vis. Ze schudden hier 
hunn hoofd als je zegt datje bij ons twee honderd gram per week krijgt!!" 21 

Bijj  alle euforie over de successen in Azië bestond onder Sovjet-leiders ver-
ontrustingg over het ontstaan van een Aziatisch titoïsme, een ketterij die Mos-
kouu nog gevaarlijker voorkwam dan het titoïsme op de Balkan. In Moskou en 
gedurendee de tien dagen in het zonovergoten Gagri aan de Zwarte Zee wer-
denn beiden vertrouwd gemaakt met Stalins visie op de Aziatische gebeurte-
nissen. . 

Dee op 1 oktober 1949 totstandgekomen Volksrepubliek China was niet in 
dee laatste plaats de beloning voor Mao's durf zijn onafhankelijkheid tegen-
overr het Kremlin te bewaren. Zijn streven naar een communistisch China was 
moeilijkk te verzoenen met Stalins hoop op een overeenkomst met de Ameri-
kanenn over een verdeling van invloedssferen in Europa en Azië. Zelfs in de 
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meestt optimistische visie was zo'n verdeling alleen mogelijk met een regiem 
waarbijj  de communisten aan de leiband liepen van de nationalisten onder 
Tsjangg Kai-tsjek. Stalin rekende erop dat zo'n compromis mogelijk was." 
Eenn revolutie deed hij af als kansloos. 

Dee krachtverhoudingen ontwikkelden zich voor de communisten echter zo 
gunstigg dat het regiem van Tsjang ondanks intensieve Amerikaanse steun in-
eenstortte.. Het volksleger bereikte in januari 1949 Peking en had aan het eind 
vann het jaar het gehele vasteland onder controle. Mao toonde geen illusies te 
hebbenn over een compromis met de Kwomintang en kwam als winnaar uit de 
burgeroorlogg te voorschijn. 

Nett als die van Tito in Joegoslavië, baarde Mao's overwinning Stalin zor-
gen.. Voor het eerst greep een grote communistische partij de macht die in 
mentaliteit,, ideologie en organisatie aanzienlijk verschilde van de Sovjet-par-
tij .. De term maoïsme raakte in zwang en zijn kracht en originaliteit vormden 
eenn uitdaging aan de stalinistische orthodoxie. 

Inn de loop van 1949 verschenen er Sovjet-publicaties waarin de maoïsti-
schee aanspraak op een "eigen ontwikkeling van de revolutie in de koloniale 
enn semi-koloniale landen" werd verworpen en waarin de aansporing om Chi-
naa tot voorbeeld te nemen werd bekritiseerd. In Gagri werden De Groot en 
Averinkk tussen de zonnebaden, de zwempartijen en het "waterkuren" er in-
dringendd over aangesproken. 

Mett Mao zelf ging Stalin overigens behoedzamer om.23 Hij waakte ervoor 
mett hem in eenzelfde dispuut te geraken als met Tito. Daar kleefde een te 
groott risico aan, gezien Mao's prestige in de internationale communistische 
beweging.. Van de geestdrift over de Aziatische gebeurtenissen maakte de 
Sovjet-Uniee gebruik door de overwinning voor te stellen als de vrucht van 
Stalinss visie en gedurfde leiderschap. De revolutie werd gepopulariseerd in 
dee Sovjet-versie: Stalin was de inspirator en de Chinezen hadden zijn in-
structiess en ideeën gewetensvol gevolgd. 

Opp zijn beurt ging ook Mao de sluimerende tegenstelling uit de weg; af-
hankelijkk als hij was van economische en technische hulp prees hij de CPSU 

alss "onze beste leermeester" en sprak tegen dat China als model kon gelden 
voorr andere Aziatische landen.24 In februari 1950 sloten Chinezen en Russen 
eenn verdrag van wederzijdse vriendschap en bijstand. Prettige bijkomstig-
heid:: het verdrag bevestigde de Cominform-visie op het Sovjet-Joegoslavi-
schee conflict. Want anders dan de judas Tito, was Mao wel een loyale inter-
nationalistt gebleken, trouw aan de Sovjet-Unie: hèt bewijs dat niet Stalin 
maarr Tito de kwade genius was. 

Beginn november vlogen De Groot en Averink terug naar Moskou. Terwijl 
Dee Groot de herdenking van de Oktoberrevolutie bijwoonde, vertrok Averink 
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mett de Transsiberië Express naar Peking waar ze na een reis van elf dagen -
etend,, slapend, pratend en dominospelend met een Azerbeidzjaanse reisgeno-
te,255 - op donderdag 24 november 1949 arriveerde.26 Als gedelegeerde van de 
Nederlandsee vrouwenbeweging zou ze in de eerste week van december 1949 
dee Aziatische vrouwenconferentie bijwonen.27 

Tezelfdertijdd deed De Groot, teruggekeerd in Amsterdam, verslag van zijn 
reiss naar de Sovjet-Unie, zonder de naam van de badplaats 'Gagri' ook maar 
eenn keer te noemen. Terwijl hij de zege van de Chinese communisten toe-
juichte,, voorspelde hij het kapitalisme nog maar een korte tijd van leven; het 
konn kiezen "tussen de pijn van korte en van lange duur".28 "De strijd tegen 
dee inwendige vijanden en afwijkingen" werd daarmee des te belangrijker, al-
duss De Groot. De partij moest aan de basis zo georganiseerd worden dat "ze 
niett was uit te roeien" en zich voorbereiden op een nieuwe periode van ille-
galiteit.. In Gagri was hem wellicht te verstaan gegeven dat het verwerpen van 
dee Haagse ronde-tafelconferentie over de Indonesische soevereiniteit wel de 
bestee steun betekende aan de PKI, maar dat er risico's aan kleefden. De kans 
opp een repressief optreden van de overheid was niet alleen denkbeeldig.29 De 
Groott verordonneerde dat De Waarheid niets over Indonesië mocht publice-
renn zonder toestemming van het partijsecretariaat. Voorts beval hij te stoppen 
mett het aanhouden van een centrale ledenadministratie en de financiële ad-
ministratiee zo veel mogelijk te vereenvoudigen.30 De Groot speelde zelfs met 
dee gedachte een illegale romporganisatie op te zetten. Jaap Wolff herinnert 
zichh dat De Groot hem afraadde zich kandidaat te stellen voor het nieuwe par-
tijbestuur.. De Groot wilde hem liever in reserve houden.3' Het idee van een 
'schaduworganisatie'' liet De Groot al snel varen, wel spraken de leidende be-
stuurderss af onderduikadressen voor zichzelf te zoeken.32 Geen overbodige 
voorzorg,, gelet op de door de geheime dienst opgestelde lijst van te arreste-
renn communisten. Op de lijst, "het allernoodzakelijkste minimum" volgens 
dee dienst, prijkten zo'n 1.750 namen.33 

Terwijll  De Groot de partij vertrouwd maakte met de gedachte van een 
nieuww illegaal bestaan, bevond Averink zich in China. In brieven aan huis 
schreeff  ze lyrisch over het land van Mao; het bezoek aan de universiteit 
noemdee ze onvergetelijk: "de poorten van de wetenschap staan wijd open 
voorr de kinderen van arbeiders en boeren."34 Natuurlijk sprak het haar aan. 
Alss kind was ze leergierig, maar mocht niet verder leren. 

Inn het theater van Peking woonde ze een dansvoorstelling bij, waarin het 
Nederlandsee kolonialisme werd gehekeld. "Zo is er geen stad of dorp, waar 
ookk ter wereld, of er wonen vrienden die solidair zijn met de strijd voor de 
zelfstandigheidd der onderdrukte naties," noteerde ze in een brochure over 
haarr reis.35 Eep schreef ze hoe een Chinese vrouw haar zoontje mee wilde ge-

305 5 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

venn naar Nederland. "Ik ben er toe in staat Eep, maar ik weet niet hoe ji j er-
overr denkt en er zit heel wat aan vast voor het kind. Maar het zijn schatjes en 
velenn zonder ouders."36 

Averinkk was in deze weken niet de enige Nederlander in Peking. Ook EVC-
voorzitterr Berend Blokzijl was er. Als een van de vice-voorzitters van het We-
reldvakverbondd (wvv) was hij met zijn secretaresse naar Peking gevlogen 
voorr het bijwonen van de Aziatische vakbondsconferentie van het wvv.37 Hij 
hoordee er hoge Chinese functionarissen met hartstocht pleiten voor de gewa-
pendee strijd en voor de maoïstische weg naar de revolutie: "The way taken 
byy the Chinese people in defeating imperialism and its lackeys and in foun-
dingg the People's Republic of China is the way that should be taken by the 
peopless of many colonial and semi-colonial countries in their fight for na-
tionall  independence and people's democracy..... This way is the way of Mao 
Tse-tung."388 De Sovjet-vertegenwoordigers, gesteund door wvv-voorzitter 
Louiss Saillant laakten de ketterij en zouden oproepen of toespelingen om het 
Chinesee voorbeeld te volgen en te breken met het zogenaamde brede anti-im-
perialistischee nationale eenheidsfront buiten het verslag houden dat het wvv 
vann de bijeenkomst publiceerde.39 Van Averink, die uitvoerig met staatspresi-
dentt Lioe Sjao-sji over Indonesië had gesproken, kreeg Blokzijl te horen wel-
kee onderhuidse conflicten een rol speelden. Conflicten die zich trouwens ook 
manifesteerdenn binnen de Indonesische delegatie, die pas na veel oponthoud 
inn Peking arriveerde. In het uit drie personen bestaande gezelschap bevond 
zichh een boodschapper van de PKi-leider Tan Ling Djie, maar ook een afge-
vaardigdee die door de Russen geprotegeerd werd en uit Praag kwam. Het 
dwongg de Chinezen te kiezen wie als vertegenwoordiger van de PKI te be-
schouwen.. De keus viel op de man die door Moskou gesteund werd en de lijn 
Aiditt verdedigde, gericht op de opbouw van een legale massapartij en sa-
menwerkingg met wat genoemd werd "de nationale bourgeoisie". De Chine-
zenn toonden hun bereidheid te streven naar een leefbare verhouding met. de 
Sovjets. . 

Inn het gesprek met Lioe Sjao-sji werd door Averink de wenselijkheid ge-
opperdd een Nederlander in Peking te stationeren om de ontwikkeling in In-
donesiëë goed te kunnen volgen. Een verzoek dat vermoedelijk met de Sovjet-
functionarissenn was overlegd, die al sinds de jaren dertig een grote waarde-
ringring hadden voor de Nederlandse kennis van Indonesië en bij hun werk be-
treffendee de archipel de CPN wisten te vinden. Het plan viel blijkbaar in 
goedee aarde, want in de winter van 1950 vertrok Joop Wolff voor een jaar 
naarr Peking. 

Beginn december voegden Rie Lips en Loeti Soesilo, die namens de Indo-
nesischee vrouwen was afgevaardigd, zich bij Averink.40 Ze deelden gezamen-
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lij kk een vertrek, eenvoudig gemeubileerd, met bad, maar zonder gemakkelij-
kee stoelen. Daar wachtten ze in het winterse Peking het begin van de confe-
rentiee af. De bijeenkomst was uitgesteld, omdat veel gedelegeerden niet op 
tijdd aanwezig konden zijn.41 Nog niet alle provincies waren bevrijd. 

Inn Amsterdam teruggekeerd liet Blokzijl Eep van Ommeren weten dat het 
Averinkk niet lukte voor de jaarwisseling terug te zijn. Pas op 15 januari 1950 
landdee ze na een afwezigheid van meer dan drie maanden op Schiphol. 

Eepp had al die tijd alleen per brief contact met haar. Af en toe kreeg hij 
langss andere weg een teken van leven. Toen Paul, Eke en Huib op bezoek 
kwamen,, wist Eep dit te waarderen. Paul had van alles uit Moskou meege-
bracht,, zoals een mutsje en schoentjes voor hun anderhalfjaar oude kind. 
"Ergg aardig vind je niet?" schreef hij Annie. "Aan invoerrechten had het Paul 
nauwelijkss iets gekost."42 

CENSUURR EN ZELFCENSUUR 

Eindd februari 1950 vond in de Rivièrahallen en in gebouw Odeon in Rotter-
damm het vijftiende partijcongres, het derde na de oorlog, plaats. Het congres 
stondd in het teken van pogingen om Amerikaanse wapenleveranties aan de 
West-Europesee NAVO-landen via de Rotterdamse haven tegen te gaan. Begin 
19499 kwam de NAVO tot stand en de ene na de andere communistische par-
tijleiderr verklaarde dat bij een conflict tussen Oost en West, de communisten 
aann de zijde van de Sovjet-Unie zouden staan. 

Dee Groot constateerde in zijn inleiding dat "de voorbereiding tot oorlog 
eenn steeds groter omvang aannam". De wapenleveranties waren, aldus De 
Groot,, "een frontaanval op onze strijd voor de vrede". Hij begroette dan ook 
geestdriftigg het besluit van de havenarbeiders om geen Amerikaanse wapens 
tee lossen en stelde met vreugde vast dat dit in steeds bredere kring van de be-
volkingg werd ondersteund".43 De Groots woorden waren niet alleen voorba-
rig,, ze bleken bovenal een slag in de lucht. 

All  vanaf januari prijkte de campagne tegen de Amerikaanse wapentrans-
portenn boven aan de agenda. Jan Schalker was er speciaal voor vrijgemaakt. 
Eenn tijdlang keek iedereen naar iedereen, zonder dat er wat gebeurde.44 Geër-
gerdd doorbrak De Groot de impasse: "Een korte proteststaking is onvoldoen-
de,""  liet hij weten. "De schepen mogen niet gelost worden." "Men moet zeg-
genn hier begint de Derde Wereldoorlog."45 

Onderr Rotterdamse en Amsterdamse havenarbeiders was van een noe-
menswaardigee reactie geen sprake. Toch werden De Groots parolen ongedul-
digerr en radicaler: "Niet steeds vergaderen! Niet aarzelen!" "Niet steeds de 
arbeiderss voor een keus stellen!" hield hij zijn medebestuurders voor. "De 
partijj  moet zorgen dat er iets gebeurt! Vastbesloten mensen moeten op elk 
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bedrijff  bereid zijn vooraan te gaan. [...] Als er boten komen, zullen we moe-
tenn antwoorden met het neerleggen van het werk. [...] Wie werkt zal als on-
derkruiperr beschouwd worden."46 

Mett zijn houding ging De Groot willens en wetens voorbij aan de risico's 
diee stakers liepen. Zelfs de bij het NVV aangesloten Internationale Transport-
arbeiderss Federatie (ITF) besloot zich met hand en tand tegen communisti-
schee acties te verzetten. Dat De Groot Oldenbroek en andere bestuursleden 
vann de ITF - niet ten onrechte overigens - voor agenten van de Amerikaanse 
geheimee dienst hield, deed aan de dreiging niets af.47 

Naa maandenlange vergeefse inspanning om "het havenproletariaat" in be-
wegingg te krijgen, moest Frits Reuter, verantwoordelijk voor het vakbonds-
werk,, toegeven dat de campagne een fiasco was. Zelfs partijgenoten spraken 
zichh tegen staken uit. Bakker noemde het "een schandaal!" Verheij sprak van 
"capitulatie!"488 Feit bleef dat op alle schepen de wapens ongestoord gelost 
werden.. Jan Schalker werd tot zondebok gemaakt. Na een degradatie van 
landelijkk organisatiesecretaris tot districtssecretaris in Rotterdam werd hij in 
19522 ook daar weggewerkt.49 De Groot vond dat hij niet meer voor het werk 
deugde.500 Met de vriendschap was het ook meteen gedaan. Van 'camaraderie' 
moestt De Groot niets weten. 

Dee gebeurtenissen toonden dat de communisten vijfjaar na de bevrijding 
dee aansluiting bij andersdenkenden grotendeels kwijt waren. Slechts een en-
kelingg had er oog voor. Reuter viel op dat er niet eens meer gediscussieerd 
werd.. Gortzak vreesde voor het communistische imago: "veel vrouwen zou-
denn bang zijn voor de 'Russen'".51 Het waren echo's van een kritiek die par-
tijbestuurderr Nico Mourer eerder had laten horen. 

Aann de vooravond van het congres had Mourer, een gedisciplineerd oud-
Spanjestrijderr en dapper verzetsman tot in het concentratiekamp toe, be-
toogdd dat de partij zich liet isoleren van de massa en datt de invloed "die onze 
partijj  zich na de oorlog verzekerd had, verdwenen was".52 Hij verweet de par-
tijj  sektarisch te werk te gaan - "niet alle activiteit van andersdenkenden is 
burgerlijkee rotzooi!" - en hekelde de routine om mislukkingen aan tekort-
schietendee leden en lagere bestuurders te wijten. Hij beklaagde hun weinig 
benijdenswaardigee lot, want een partijfunctionaris had veel weg van een we-
reldvreemdee samenzweerder: "Hij komt thuis als alle mensen al lang in bed 
liggen;; hij is nooit aanwezig op een buurtvergadering of een sportgebeurte-
nis;; men ziet hem nooit met zijn vrouw of kinderen en hij gaat niet naar voet-
ball  (de grote massaorganisatie van onze tijd). Maar waarschijnlijk is hij com-
munist,, want bij verkiezingen is er een bord van de CPN." De onverstoorba-
ree Mourer, die direct na de oorlog Waarheid-redacteur werd in het Noorden, 
maarr allengs minder moest gaan werken wegens een door mishandeling in 
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Sachsenhausenn geknakte gezondheid,53 zag zijn rapport onder in een la ver-
dwijnen.. Zo er een probleem was, dan lag de oorzaak niet bij de partij, doch 
inn het titoïsme, "de splijtzwam in het kamp van de vrede", zo herhaalde De 
Groott keer op keer.54 

Mourerr kon zich in die gedachte overigens wel vinden. Vooral intellectuelen 
haddenn het bij hem verbruid. Ze hadden te veel kritiek op de Sovjet-Unie, vol-
genss Mourer typisch voor het titoïsme. Voorzover er van kritiek op de Sovjet-
Uniee sprake was, werd die inderdaad op een voorzichtige wijze geuit door aca-
demicii  in de partij. Wat in de CPN intellectueel opportunisme werd genoemd, 
wass in werkelijkheid het openstaan voor feiten en argumenten die andersden-
kendenn aandroegen. Dat werd niet erg op prijs gesteld. Respectloos werden 
mensenn met een grote staat van dienst, die alleen af en toe wat uit de pas lie-
pen,, terechtgewezen. Dat overkwam Bertus Willebrands, de biochemicus die 
inn De Vrije Katheder in december 1948 voorzichtige kritiek liet horen op de 
opvattingenn van de Sovjet-geneticus Lysenko.55 Nico Rost, Ben Polak, Jan Ro-
mein,, Willem van Iependaal, Coen en Magda van Emde Boas, Henriette Ro-
landd Holst en Gerrit Kouwenaar viel een even onbillijke behandeling ten deel. 
Gerr Harmsen, sinds 1946 partijlid en aangesteld voor het scholingswerk, was 
eenn van de nog jonge leden die fel van leer trokken tegen het verderfelijke, al-
tijdd twijfelende en individualistisch getinte "intellectuelen socialisme". 

Hett geloof van de uit een arbeidersgezin afkomstige Harmsen was nog on-
geschokt;; onbewogen hoorde hij aan hoe Wim van Exter, rondkiiierend in de 
achtertuinn van het sigarenwinkeltje van zijn zuster in Amsterdam-Oost, die 
toevalligg grensde aan die van Harmsen, hem weerwerk gaf: "Geen oude koei-
enn uit de sloot halen? Jij vergist je; ji j denkt dat de geschiedenis geen rol speelt, 
maarr over tien jaar dan ben je net als ik; dan loop je ook zo in je tuintje heen 
enn weer en dan wil ji j over het verleden beginnen en dan zijn er een paar 
ANJvv 'ers, die zeggen: daar hebben we geen boodschap aan. We moeten voor-
uit!" 56 6 

Juless de Leeuwe, Friedl Baruch, Marcus Bakker en Joop van Santen57 de-
denn wat scherpslijperij betreft niet voor Harmsen onder. Politieke immuniteit 
leverdee het overigens niet op; Ger Harmsen en Joop van Santen vielen begin 
jarenn vijfti g in ongenade. Het kader werd vertrouwd gemaakt met de ge-
dachtee dat men waakzaam moest zijn tegen "de intellectuele vijand in eigen 
kring",, want aldus opnieuw Mourer: "hun passiviteit kan een even klassevij-
andigee daad vormen als de aktieve uitlatingen in De Vrije Katheder."s& 

Dee waakzaamheid ontaardde bij sommigen gemakkelijk in begluren en 
verklikken.. Hoe ver dat ging laat een brief zien die De Groot in oktober 1951 
vann de nog jonge Marcus Bakker ontving, toentertijd voorzitter van het 
ANJV. . 
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M.. BAKKER aan P. de Groot, 
288 oktober 1951 

"Paul,, Zaterdag j.1. vertelde ik dat ik van Mieke Stotijn gehoord had dat Ger 
Harmsenn studeerde op kosten van Tilly Visser. M.i. heeft hij wanneer hij met 
zijnn vrouw studeert en wanneer zij bovendien hun gezin willen onderhouden 
daarvoorr zeker 3500 gulden per jaar nodig. 
Ditt gesprek met Mieke Stotijn vond plaats nadat ik een paar weken geleden 
uitvoerigg met hen had gesproken over Bart Riezouw. Ik had ze gewaarschuwd 
enn hun gevraagd eens goed te luisteren naar wat hij zei. 

Klaarblijkelijkk waren ze daarna, en nadat Kees van de Kraan met hen had 
gesprokenn over dezelfde kwestie, erg argwanend geworden en waren ze nog-
all  aan het denken geraakt. Ze vertelde me daarbij de volgende zaken die mis-
schienn van belang kunnen zijn: 

Till yy Visser heeft hun meegedeeld haar vacantie te hebben doorgebracht in 
Zuidd Frankrijk, waar Co Dankaart een pension heeft. Ik meen bijna zeker te 
wetenn dat ze in dat pension was. Ze is samen met Ed Hoornik en Mies Bou-
huyss naar Frankrijk vertrokken. De laatsten hebben mij daarbij meegedeeld 
datt ze de pest aan Tilly hebben, maar dat ze van de gratis reisgelegenheid naar 
Parijss gebruik willen maken die Tilly's wagen hen bood. Later hebben ze mij 
verteldd dat ze in Parijs waren gebleven. 

Till yy Visser echter vertelde aan Haakon en Mieke dat ze veel met de Hoor-
nikss was geweest, in Zuid Frankrijk klaarblijkelijk! Desgevraagd vertelde ze 
datt ze in Zuid Frankrijk niets uitgevoerd had nadat ze daar heen gegaan was, 
niett had rondgereisd, geen trips gemaakt etc. Dit houdt dus in dat ze met haar 
autoo ruim 2000 km had afgelegd. 

Laterr reden Haakon en Mieke met haar mee, en zat ze in haar wagen een 
beetjee op te scheppen over haar auto. 'Ja', zei ze op een gegeven moment, 'hij 
heeftt er deze vacantie 5000 km opzitten.' Toen ze dat gezegd had, aldus 
Haakonn en Mieke verstrakte ze achter haar stuur en maakte ze bijna een aan-
rijding,rijding, hoewel ze langzaam reed. Ze ging er niet verder op in. 
Datt betekent dat ze buiten haar reis naar Zuid Frankrijk nog 3000 km extra 
heeftt afgelegd! Dit kan de afstandd zijn geweest van Zuid Frankrijk naar Bel-
grado! ! 

Tegelijkerijdd ongeveer is Bart Riezouw eveneens in Zuid Frankrijk ge-
weest,, en wel enkele maanden lang (2 of 3 maanden). Hij was in het pension 
vann Co Dankaart. Anderen die daar min of meer geregeld komen zijn ene Ra-
fael,, ene Blaaser en een fotograaf Sem Presser. 

Zoalss bekend heeft Stotijn een zeilboot samen met Riezouw. Ik heb al eens 
nagedachtt wat daar precies achter kon zitten, maar het lijkt me dat ik door dit 
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laatstee gesprek iets wijzer ben geworden. Riezouw heeft destijds het voorstel 
aann Stotijn gedaan samen een boot te kopen. Stotijn die een zeümaniak is, is 
hierr op ingegaan. Hij zou de boot geheel afkopen. 

Nuu schijnen er in het gezin Stotijn de laatste tijd moeilijkheden te komen 
rondomm deze kwestie, omdat eigenlijk de centen voor de koop er niet zijn. 
Daarr komen dan wel eens woordenwisselingen over, en ik kreeg uit de woor-
denn van Mieke de stellige indruk dat Riezouw dit vuurtje aan het aanwakke-
renn is. Zij althans beschouwde het zo na zijn vorige gesprek met hen. Met de 
eenn spreekt hij over de centen van de boot, met de ander knoopt hij gesprek-
kenn aan als "Zo, hebben julli e weer ruzie gehad? 

Hett lijkt me dat door dit alles de mogelijkheden dat Riezouw op chantage-
middelenn uit is wel iets duidelijker zijn geworden."59 

Bakkerr was niet de enige die zijn neus in andermans zaken stak. De Groot 
ontvingg vaker brieven van informanten die in het belang van de "partijvei-
ligheid""  hun fantasie en nieuwsgierigheid de vrije loop lieten.60 Sommigen 
kendenn werkelijk geen maat; tijdens verblijf in Oost-Europa werden onbe-
trouwbaarr geachte ingezetenen zonder pardon bij de plaatselijke autoriteiten 
aangegeven.6'' Het laat zien dat de zogenaamde waakzaamheid ontaardde in 
eenn stemming waarin verdacht maken, bespieden en verklikken nauwelijks 
aansporingg behoefden. Voor moeilijker te traceren vijanden beschikte De 
Groott over een eigen veiligheidsdienst. Deze bestond uit trouwe, hem per-
soonlijkk toegedane medewerkers als Annie Averink, Gerrit van Aalderen, 
Gerritt Blom en Ab Veltman. Veltman en Blom waren beiden al voor de oor-
logg Ud, namen deel aan het verzet en betaalden voor hun moed met gevan-
genschap.. De Groot stelde een onvoorwaardelijk vertrouwen in hen. 

Dee geheime, door de top georganiseerde, controle verstevigde de greep op 
dee partijleden. Doorslaggevender was echter de 'vrijwillige' , maar niet min-
derr fanatieke zelfcontrole, de 'zelfgekozen' onderwerping aan een leiding die 
zichh tijdens de in alle hevigheid woedende Koude Oorlog vast aaneensloot. 
Eeniederr van wie men te weinig afwist of die besmet leek met eigen gedach-
tenn en contacten buiten de partij, werd buitengesloten of slechts op het laag-
stee niveau geduld. Wie in de partij wilde blijven, schikte zich, de slachtoffers 
incluis.. Treffend beschrijft Ger Harmsen in zijn levensverhaal hoe hij begrip 
trachttee op te brengen voor zijn ontslag als landelijk scholingsleider. Toen 
Brandenburgg hem in het openbaar bekritiseerde, spookte hem door het hoofd 
dat,, al waren de feitelijke beschuldigingen onzinnig, de strekking van de kri-
tiekk juist kon zijn. "Al piekerend ontdekte ik een toenemend aantal tekorten 
inn mijn werk en in mijn hoofd ontstond een sterk vertekend beeld van mezelf. 
Voorr alles wilde ik geen op zijn tenen getrapte kleinburger zijn. [...] Op een 
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ledenvergaderingg oefende ik - zonder te weten dat dit van me verwacht werd 
enn dat dit tot de partijcultuur behoorde - zelfkritiek uit, maar ik zei niets dat 
ikk niet meende."62 

Ookk andere vooraanstaande intellectuelen brachten zichzelf in zo'n situ-
atie;; Anton Koejemans, Joop van Santen, Ben Polak, Johan Knuttel, Ina Prins 
enn Magda van Emde Boas accepteerden allen de kritiek en zagen desondanks 
eenn beklemmend en ongrijpbaar roddelcircuit ontstaan, waarin lustig gespe-
culeerdd werd over politieke fouten, een dubieus verleden, karaktergebreken 
enn misschien wel verkeerde contacten. Wie zich in de partij ongeschonden 
wildee handhaven of, nog sterker, wie wat meer in de partij wilde gaan bete-
kenen,, meed onnodige omgang met hen. 

Tochh gaf de verkillende atmosfeer nog geen aanleiding met de CPN te bre-
ken.. In de Koude Oorlog, waarin de CPN op de rand van de illegaliteit ba-
lanceerde,, ging het door stalinistische traditie toch al aangetaste vermogen 
omm inzichten aan de werkelijkheid te toetsen, verloren. In het overheersende 
zwart-witdenkenn was niet alleen de rede in het geding maar ook het gevoels-
leven,, de verbondenheid en trouw aan de levende en vooral ook de dode ka-
meraden.. Bovendien was voor menigeen bij alle weerzin tegen de stalinisti-
schee praktijken de balans niet negatief. Communisten inspireerden het arbei-
dersverzett en organiseerden solidariteit met de Indonesische vrijheidsstrijd. 
Bovendienn nam de partij het op tegen de atoombewapening en de herbewa-
peningg van Duitsland. In de jaren vijfti g hield het breken met het stalinisme 
niett alleen een breuk met de Sovjet-Unie en een dictatoriale partij in, het be-
tekendee ook het loslaten van de emancipatiestrijd. In veler ogen bestond er 
geenn alternatief voor de CPN. De PVDA en het N W lieten het afweten en de 
groeperingenn die een antikapitalistisch en antistalinistisch verzet combineer-
den,, waren te klein om als toevluchtsoord te dienen. Wie ieder moment een 
uitbrekenn van de derde wereldoorlog vreesde, leek een strijd alleen met de 
penn en het juiste politieke inzicht niet te winnen. Dat die oorlog dreigde, werd 
doorr De Groot voortdurend naar voren gebracht. Bij de eerste schermutse-
lingenn in Korea verklaarde hij in de zomer van 1950: "We moeten er reke-
ningg mee houden dat Amerika de oorlog ontketent."63 Hij gaf het sein een 
"ordeorganisatiee van mannelijke en vrouwelijke partijgenoten" in het leven 
tee roepen om in verband met te verwachten provocaties gebouwen en verga-
deringenn te bewaken.64 De hele zomer bleef de partijleiding op haar hoede. 

INN HET HUWELIJ K 

Inn de lente deelde De Groot mee dat hij het op doktersadvies kalmer aan 
moestt doen.65 Al eerder liet Gerben Wagenaar weten een halfjaar rust te moe-
tenn nemen.66 Van het vier man sterke partij secretariaat waren alleen Harry 
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Verheijj  en Jaap Brandenburg nog in functie. De Groot trok zich niet - zoals 
Wagenaarr - volledig terug; hij bleef naar vergaderingen komen, maar droeg 
praktischee taken over aan Annie Averink die toetrad tot het partij secretariaat. 
Hett kreupele secretariaat moest leiding geven aan een partij die bij de Pro-
vinciale-Statenverkiezingenn in april 1950 bijna gehalveerd was, van 11,4 
procentt naar 6,8 procent en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verder te-
rugging. . 

Err ontstond een paniekerige sfeer, die er niet beter op werd toen een acuut 
faillissementt van De Waarheid dreigde; gevolg van een gestaag teruglopend 
aantall  abonnees, maar vooral van de verbouwing van Felix Meritis, het stati-
gee achttiende-eeuwse cultuurpaleis aan de Keizersgracht. De Waarheid was 
tott dan gevestigd in een tweetal tussen de Handelsblad-k&ntoren ingeklemde 
pandenn aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Voor het zetten en drukken van de 
krantt was men aangewezen op de technische faciliteiten van het Handels-
blad.blad.66''''  Een op den duur onhoudbare situatie, want wat te doen als de politie-
kee situatie zich verscherpte en de directie van het Handelsblad weigerde De 
WaarheidWaarheid te drukken? Het noopte de CPN naarstig naar een nieuw onderko-
menn en eigen persen om te zien. Voor een kwart miljoen wist Nico van der 
Drif tt kort na de oorlog de hand te leggen op Felix Meritis, dat echter on-
voorzienn nog voor een aanzienlijk bedrag verbouwd moest worden voor de 
huisvestingg van het technisch bedrijf. Een wanhopige situatie, die zorgvuldig 
geheimm werd gehouden, ook voor het partijbestuur.68 

Verheijj  nam de organisatie van de verbouwing op zich en Felix Meritis 
werdd naar vermogen en met veel vrijwillig e inspanning hersteld. De architect 
Jaapp Bot werkte mee, evenals de beeldhouwer Frits Sieger die de plafond-
versieringg in oude luister herstelde. Annie Averink sprokkelde de ontbreken-
dee gelden bijeen. De EVC leende 30.000 gulden; ze werden nooit terugbe-
taald.. "Ben ji j partijgenoot?" kreeg Bertus Brandsen van Averink te horen 
toenn hij later naar het geld vroeg.69 

Terwijll  de oorlog in Korea losbarstte, vertrok De Groot met Eke en Huib 
opp 17 juli 1950 vanaf Schiphol naar Oost-Berlijn om er het derde congres 
vann de Sozialistische Einheitspartei Deutschland (SED) bij te wonen. Aan-
sluitendd zouden ze voor een vakantie naar de Sovjet-Unie reizen. Pas twee 
maandenn later, eind september, keerde het gezin in Amsterdam terug. In de 
hoofdstadd van de DDR logeerde men in het riante Gastehaus der Regierung 
inn het centrum van de stad, waar De Groot in de avonduren ontmoetingen had 
mett Duitse en andere buitenlandse functionarissen. Hij sprak er onder ande-
ree met Walter Ulbricht en met Michael Soeslov, die sinds 1949 verantwoor-
delijkk was voor de relatie met de communistische partijen. De Groot voelde 
zichh verplicht de herinnering aan een niet zo lang voorbij verleden, waarin 
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hett anti-Duitse sentiment in de CPN de boventoon voerde, te doen vergeten. 
Vanuitt Berlijn vroeg hij Verheij overdrukken uit de illegale Waarheid ten be-
hoevee van de brochure In Dienst van het Volk (december 1950) van de aante-
keningg te voorzien dat het woord 'mof' in de bezetting een synoniem was 
voorr 'nazi' en niet voor 'het Duitse volk'.70 

Pass eind 1949 was er een verandering opgetreden in De Groots houding 
tenn opzichte van Duitsland. De verandering vloeide voort uit de erkenning 
vann de DDR door de Sovj et-Unie, een van de moedigste daden uit de ge-
schiedenis,, aldus De Groot.71 Zijn medebestuursleden hield hij voor dat de 
SEDD de vriendschap van de CPN verdiende.72 "Wij begroeten hen met grote 
geestdriftt en zien uit naar de dag dat een verenigd, democratisch en vredelie-
vendd Duitsland aan onze Oostgrens zal staan."73 

Dee Groot werd in Berlijn benoemd tot lid van het congrespresidium, een 
erebaann die hem ruimschoots de kans bood in de wandelgangen oude beken-
denn te ontmoeten. Hij sprak met Franz Dahlem en Wilhelm Pieck, de oud-
partijvoorzitterr die in 1935 Ernst Thalmann was opgevolgd en nu de eerste 
presidentt was van de jonge DDR-staat. Pieck had hem naar het lot van Sally 
gevraagdd en naar dat van andere kameraden die hij tijdens de Eerste Wereld-
oorlogg had leren kennen, toen hij op de vlucht voor inlijving in het keizerlijk 
legerr met zijn zoon Arthur enkele maanden als meubelmaker in Amsterdam 
verbleeff  en actief was in kringen van de SDP. Terug in Nederland liet De 
Groott via Henk van Welzen, een oude Leidse communist, uitzoeken of er nog 
sporenn te vinden waren van het verblijf van Pieck in Nederland en zijn be-
trokkenheidd bij Der Kampf, een blad dat Duitse deserteurs toen lieten ver-
schijnen.744 Zelf had hij een volledige collectie bezeten. Deze was in de oor-
logg verloren gegaan.75 Van Welzens naspeuringen leverden niets op. 

Opmerkelijkk was ook de ontmoeting met Jozef Frank, de Tsjech die in 
19488 als begeleider van De Groot en Wagenaar tijdens hun vakantie in Stare 
Splavyy aan het Machovo Jezero was opgetreden. Frank maakte deel uit van 
dee Tsjecho-Slowaakse delegatie en gaf de Nederlanders het gevoel dat ze 
luchtt voor hem waren. Huib hoorde Eke tegen Paul zeggen: "wat verbeeldt 
diee man zich wel zo met zijn neus omhoog te lopen."76 Een jaar later werd 
Frankk gearresteerd, veroordeeld en geëxecuteerd. Hij zou betrokken zijn ge-
weestt bij het Slansky-complot. 

Volgenss plan vloog het drietal na afloop van het congres door naar Mos-
kou.. Het gezin werd met een partijauto, een zwarte limousine, van het vlieg-
veldd gehaald en ondergebracht in een ruim appartement aan de Koetoesovski 
prospect.. Het was een buurt waar veel hoge Sovj et-functionarissen woonden, 
dee meesten in een goed beveiligd gebouw van het centraal comité. Het ont-
brakk hen aan niets. Een huishoudster en kokkin namen de dagelijkse beslom-
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meringenn uit handen en de auto met chauffeur bleef permanent ter beschik-
king.. In het appartement was volop fruit en vers voedsel aanwezig. 

Bijj  aankomst ontving Paul, zoals gebruikelijk, een enveloppe met geld. 
Bovendienn kon hij beschikken over honorarium voor de artikelen die hij voor 
Russischee kranten schreef. Alles bij elkaar zoveel dat hij moeite had het uit 
tee geven. Zelfs in de speciale winkel op het Rode Plein, onder het majestu-
euzee Goem, waar gasten alleen toegang toe kregen als ze tevoren hun komst 
aankondigden.. Het gezin kon er kopen wat het wilde: kleding, schoenen, 
grammofoonplaten,, scheerapparaten enzovoort. Als men iets wenste wat niet 
voorradigg was, werd een medewerker op pad gestuurd om het elders in de 
Goemm te halen. 

Alvorenss door te reizen naar het zuiden, bezocht men weer de polikliniek 
inn de buurt van de Arbat. In de partij ging de grap dat als je er al niet ziek 
heenn ging, je er wel ziek van terugkwam. In dit geval bleek het ernst, want de 
artsenn ontdekten bij Eke een gezwel in de baarmoeder, waar ze onmiddellijk 
aann geopereerd moest worden. Ze werd opgenomen in het Kremlinzieken-
huis,, gevestigd in het centrum van de stad tegenover de beroemde Lenin-
bibliotheek,, waar uitsluitend vooraanstaande Russen en topfunctionarissen 
vann staat en partij behandeld werden. Na de operatie werd ze overgebracht 
naarr Barwicha, het grote, door een immens park omgeven sanatorium-hospi-
taall  in Koentsevo, even buiten Moskou.77 De patiënten lagen niet op een ka-
mer,, laat staan op zaal, zoals in Nederland nog gebruikelijk was, maar kon-
denn beschikken over een geriefelijk verblijf, een appartement met een vesti-
bule,, gemeubileerde slaap- en werkkamer, badkamer en balkon. Paul werd 
toegestaann zich voor de duur van de behandeling bij Eke te voegen. Ze ble-
kenn niet de enige buitenlanders. Paul ontmoette onder andere Henry Winston, 
dee zwarte secretaris van de Amerikaanse partij. Hij had nog samen met Annie 
Averinkk op de Leninschool gezeten. Winston was aan beide ogen blind ge-
wordenn en zocht in Moskou genezing. Ook in Barwicha konden ze hem niet 
helpen. . 

Voorr de vijftienjarige Huib werd hals over kop een plaats vrijgemaakt in 
eenn kinderinternaat in Ivanovo, een textielstad ten noordoosten van Moskou. 
Inn gezelschap van een lid van de Komsomol reisde hij er per trein heen; "het 
wass een nogal geprivilegeerde omgeving," herinnert hij zich. "Er zaten veel 
buitenlandsee kinderen, vooral Spaanse en Griekse jongens en meisjes, wier 
ouderss in de illegaliteit of in ballingschap leefden.*'78 

Eenjaarr later, in 1951, trouwde De Groot met Eke de Jong, de vrouw die 
hemm tijdens de bezetting aan een schuilplaats hielp en met wie hij vanaf 1945 
samenleefde.. Eke was een zorgzame vrouw en ofschoon tussen beiden vaak 
spanningenn bestonden, wilde De Groot haar zorgzaamheid beantwoorden 
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mett een huwelijk zodat ze recht had op een pensioen wanneer hem iets over-
kwam.. Na de moord, in augustus 1950, op Julien Lahaut, de voorzitter van de 
Belgischee communistische partij, hield De Groot, niet ten onrechte, met alles 
rekening.. Ook hij was met de dood bedreigd.79 Het huwelijk werd in stilte 
voltrokken.. Zelfs de familie was niet uitgenodigd. Toch lukte het maar ten 
delee de gebeurtenis geheim te houden. Hun getuigen, twee jonge partijgeno-
tenn die op dezelfde dag (6 november) trouwden, hadden wat vrienden uitge-
nodigd.. Tot hun verbazing bleek ook de leider van de CPN in het huwelijk te 
treden.. Na de plechtigheid begaf het gezelschap zich naar een oud Amster-
damss café in de buurt van het stadhuis waar op kosten van De Groot een bor-
rell  werd gedronken. Op de getuigen, Gepke en Arie van der Laan, maakte de 
gebeurteniss zo'n indruk dat ze hun eerste kind Paul noemden. De Groot was 
zoo verguld dat hij de baby een speelgoedbeertje schonk.80 

ANTI-AMERIKANISM E E 

Inn het najaar van 1950 trad er een verandering op in De Groots oordeel over 
dee internationale situatie.81 weliswaar bleef hij waarschuwen voor de Ver-
enigdee Staten, maar hij beschouwde een oorlog niet meer als onvermijdelijk. 
Dee vredeskrachten groeiden en hij wees daarbij voor het eerst op Indonesië. 
Opp het februaricongres in 1950 noemde hij de Republiek nog een marionet 
vann de Verenigde Staten.82 In Moskou had onverschilligheid, zo niet vijand-
schapp jegens Indonesië plaatsgemaakt voor toenadering toen de eerste teke-
nenn zichtbaar werden van Soekarno's streven naar een ongebonden politiek 
tegenoverr de Verenigde Staten. De PKI werd niet langer vervolgd.83 Moskou 
liett de Indonesische kameraden horen dat aan de gewapende strijd een einde 
moestt komen om elke gelegenheid tot legale activiteit te kunnen benutten. 
Tann Ling Djie moest in juni 1950 het veld ruimen. Het duurde vervolgens 
nogg zeven maanden voordat, in januari 1951, een nieuw politiek bureau was 
gevormd.. Aidit en Lukman vormden het secretariaat. Blijkbaar stuitte de 
machtswisselingg op verzet en nam het enige tijd voor de guerrilla's uit de ber-
genn van Midden- en Oost-Java terugkeerden. Tan Ling Djie werd in oktober 
19533 uit het centraal comité van de PKI verwijderd.84 Dat de CPN bij de 
machtswisselingg een rol speelde, lijk t waarschijnlijk. 

Inn juli 1950 was Joop Morriën als dienstplichtige gerepatrieerd uit Indo-
nesië.. Hij bleef- als geheim partijlid - actief, correspondeerde met Indone-
siëë en stelde persoverzichten samen ten behoeve van Joop Wolff, die in 1950 
naarr Peking vertrok om de Indonesische communisten te begeleiden. Wolff 
wass bij de Chinese kameraden geïntroduceerd door Annie Averink, die hem 
hadd leren kennen in het Haarlemse verzet. Kort na de oorlog kwam Wolff bij 
DeDe Waarheid, waar hij als parlementair redacteur de kamerdebatten over In-
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donesiëë en de ronde-tafelconferentie had behandeld. Averink hielp hem zijn 
Azië-missiee voor te bereiden. Het was de eerste grote internationale ervaring 
vann de drieëntwintigjarige Wolff en ook zijn eerste contact met de Russische 
communistischee partij. Voor hij per Aeroflot-toestel naar Peking vloog, werd 
hijj  in Moskou ontvangen door de internationale afdeling van het centraal 
comité.. Er werd erg geheimzinnig gedaan, herinnert Wolff zich. Hij moest in 
zijnn hotel blijven in afwachting van een per telefoon te maken afspraak. Toen 
dee ontmoeting eenmaal gearrangeerd was, maakte hij uit het gesprek op dat 
dee Russen noch de aanwezige Indonesiërs veel wisten van wat zich in de ar-
chipell  afspeelde. WolfF kreeg de opdracht vanuit Peking bij te dragen aan de 
ontplooiingg van een op de legaliteit gerichte koers van de PKI en erop toe te 
zienn dat de Indonesische communisten zich bewust werden van het burgerlijk 
nationalistischee karakter van de revolutie, gericht tegen de buitenlandse over-
heersing.. Voorkomen moest worden dat in Indonesië hetzelfde gebeurde als 
inn China. Het titoïstische spookbeeld waarde overal rond, ook op de archipel: 
niett de verovering van de macht stond centraal maar de samenwerking met de 
nationalee bourgeoisie. 

Wolfff  arriveerde in de zomer van 1950 in Peking als journalist onder de 
schuilnaamm Jacob Goldstein. Hij kon zich vrij in Peking bewegen en was ge-
tuigee van executies van aanhangers van Tsjang Kai-tsjek die schuldig waren 
bevondenn aan de moord op in de Soyjet-Unie opgeleide straaljagerpiloten.85 

Naa enige tijd kwam Wolff in aanraking met naar Peking uitgeweken Indone-
siërs,, onder wie vermoedelijk ook Lukman en Aidit, die na in Noord-Vietnam 
bijj  de troepen van Ho Chi Minh te hebben gebivakkeerd naar Peking waren 
gereisd.866 Omdat in de groep uiteenlopende opvattingen leefden over de In-
donesischee revolutie - één stroming baseerde zich op de 'Chinese' weg -
duurdee het een poos aleer Wolff toestemming kreeg zich in het pand bij de In-
donesiërss te vestigen. Zijn kamer werd opgefleurd met foto's van Moesso en 
Dee Groot. Om veiligheidsredenen mocht Wolff zich nu niet langer vrij bewe-
genn en stond hij onder de hoede van een of twee lijfwachten. In het om-
muurdee pand dat in het oude gedeelte van de stad lag zorgden Chinezen voor 
etenn en onderhoud. Een inkomen had hij niet, wel ontving hij wat zakgeld.87 

Toenn Wolff zich bij de Indonesiërs voegde, heerste er grote verwarring. 
Niemandd wist hoe de vlag er in Indonesië bij hing: wie in de PKI de leiding 
had,, waar Tan Ling Dj ie zich bevond en wat Aidit deed. Wolff herinnert zich 
mett stafkaarten in de hand de situatie te hebben bestudeerd. Regelmatig wa-
renn er briefings met verantwoordelijke Chinese kameraden en vonden er dis-
cussiess plaats. Geleidelijk werd de lijn van revolutie en gewapende strijd ver-
latenn ten gunste van een rustiger koers, mikkend op het opbouwen van lega-
lee posities. Vooraanstaande Chinese functionarissen als generaal Lin Piao, 
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Tsjouu En-lai en Tsjou Teh, de legendarische veldheer, gaven in het pand van 
dee Indonesiërs lezingen. Met het advies niet onbekookt te werk te gaan en de 
ervaringenn te laten bezinken, toonden ze net als Moskou de op legaliteit ge-
richtee Aidit-koers te steunen. Via gecodeerde brieven wisselden Wolff en 
Averinkk op gezette tijden instructies en indrukken uit. Daarbij geholpen door 
Wolffss broer Jaap, die in november 1950 in Peking een congres van de We-
reldjeugdfederatiee bijwoonde.88 In Moskou ontving Jaap op 4 november89 in-
structiess van Annie Averink90, die in een sanatorium in de omgeving verbleef. 
Averinkk beschikte over een door De Groot opgestelde brief, waarin om een 
gesprekk werd verzocht "with the Central Comittee of your [Chinese] party 
aboutt the present situation in Indonesia".91 Ze sprak met Jaap af dat hij haar 
opp de terugweg opnieuw zou bezoeken om zijn bevindingen en indrukken 
meee te delen. De rapportage vond inderdaad eind november plaats; op haar 
beurtt lichtte Averink de Russen in. Terug in Nederland had Jaap ook een ge-
sprekk met De Groot. Opgetogen was De Groot bij het vernemen van het be-
richtricht dat Tan Ling Dj ie nog in leven was; de band met het verleden bleek in-
tact.. Op 28 november 1950 keerde Averink via Praag op Schiphol terug.92 In 
haarr bagage trof de BVD buiten "een Russisch woordenboek en een Russisch 
leesboek""  geen vermeldenswaardige contrabande aan.93 

Hett verblijf van Joop Wolff verliep niet zonder problemen. Lange tijd was 
hijj  ziek vanwege een ernstige aanval van reumatiek. Na ruim een jaar werd 
hijj  door Joop Morriën afgelost. Deze arriveerde in juli 1952 en zou acht 
maandenn in Peking blijven, een periode waarin de leiding van Aidit zich con-
solideerdee en de PKI sterk groeide. Ook Morriën kreeg zijn instructies van 
Anniee Averink. In maart 1953 keerde hij in Nederland terug. Op den duur 
speeldee de CPN steeds minder een rol. Toen de PKI met de Chinese en met 
dee Sovj et-partij directe contacten aanknoopte, was een aanwezigheid in Pe-
kingg niet langer nodig. Dat de PKI zich overeenkomstig Sovjet-wensen ont-
wikkelde,, bleek uit een vraaggesprek van Aidit met The New York Times. Aidit 
vertrouwdee de krant toe: "I am of the opinion that there is as yet no urgency 
too discuss the question of a communist system for Indonesia and South East 
Asiaa at the present time. What is urgent for Indonesia and for the whole of 
Southh East Asia is full national independence and peace."94 

Weliswaarr noemde De Groot een derde wereldoorlog niet langer onvermijde-
lijk ,, hij bleef de toestand in Nederland en Europa in de somberste kleuren 
schetsen.. Hij ontwaarde een Amerikaanse bezetting van Nederland, zo geen 
militairee dan toch een politieke en culturele. In geharnaste retoriek wees hij 
opp de NAVO, de wapenzendingen via Rotterdam en op het kabinet-Drees, het 
"filiaall  van Wallstreet".95 Fanatiek sprak hij zich uit tegen de Amerikaanse 
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cultuur.. Hollywoodfilms, boeken, strips, beeldende kunst en zwoele dansmu-
ziekk beschouwde hij als strijdig met het goede en vitale in de Nederlandse 
cultuur.. Ook Marcus Bakker waarschuwde tegen kitsch en morele verwilde-
ring:ring: "we moeten vooral de Amerikaanse propaganda onder de jeugd niet on-
derschatten.. Reeksen bladen als Tom Poes [sic] en dat soort dingen, bladen 
alss De Lach doen gezamenlijk naast de film en naast de radio een buitenge-
woonn sterke poging om de jeugd te beïnvloeden in een regelrecht Ameri-
kaansee zin."96 

ïnn 1953 werd het zogenaamde Intellectuelenbureau ingesteld dat mede 
"hett opsporen van Amerikaanse invloeden in onze cultuur en het organiseren 
vann de strijd daartegen" diende.97 Ook op bijeenkomsten in Het Gouden 
Hooftt op het Rembrandtplein, waar een groep kunstenaars en intellectuelen 
eindd 1951 wekelijks bijeenkwam, ging de aandacht uit naar 'het Amerikanis-
me*.. Discussies laaiden er hoog op. Tegen de afwijzing van de non-figuratie-
vee kunst werd door kunstenaars als Harry van Kruiningen, Gerrit Kouwenaar, 
Magdaa van Emde Boas en de kunsthistoricus Hans Jaffé ernstig bezwaar ge-
maakt.. Met een Mevensblij' socialistisch realisme hadden ze weinig op; hun 
aandachtt ging uit naar het experiment, naar de Cobra-beweging en de expe-
rimentelerimentele dichters. Ze voelden zich aangevallen door partijgenoten als Mar-
cuss Bakker die de grote Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum in no-
vemberr 1949 afdeed als "voor de arbeidersklasse onbegrijpelijke experimen-
telee kunstenmakerij [...] een van de meest gevaarlijke uitingen van onze door 
enn door zieke maatschappij, een volkomen nihilistische avontuur".98 

Bakkerr misprees het experiment omdat het niets bijdroeg aan de strijd te-
genn de Amerikaanse "fascisering". Hij zag meer in wat - de minder om zijn 
beeldenn dan om zijn vakbondsactiviteit bewonderde - Jan Havermans 'natio-
nalee kunst' noemde. Dat was pas een 'gezonde' bijdrage aan de strijd tegen 
Amerikanismee en kosmopolitisme; niet de abstracte kunst die overal gemaakt 
hadd kunnen worden - "we weten dat dit een verlaging van het cultuurpeil is" 
-- maar kunst die "de nationale waarden" uitdrukt en een "nationale vorm" 
aanneemt.. Volgens Havermans moest de kunst een "directe verhouding heb-
benn tot de werkelijkheid".99 Met zo'n conservatief realisme hadden Cobra en 
dee Vijftigers, weinig van doen. Ook voor De Groot telde alleen de politieke 
overweging.. Voor de artistieke en culturele avant-garde had hij net als de 
meestee Nederlanders in de jaren vijfti g niet de minste belangstelling. 

DEE OORLOG OPNIEUW BEKEKE N 

Toenn begin jaren vijfti g de verliezen en politieke nederlagen zich opstapel-
den,, ging de CPN steeds fanatieker op zoek naar vijanden. In trotskisme, ti-
toïsme,, amerikanisme, maar het sterkst in wat zich als het "herlevend Duits 
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fascisme""  aftekende, werd "het sluipende gif" gevonden. Het laatste hielp de 
partijj  haar isolement te verklaren en een strijddoel te formuleren dat appel-
leerdee aan een zelfbewustzijn dat wortelde in het roemrijke antifascistische 
verzetsverleden. . 

OpOp oudejaarsdag 1948 bevatte De Waarheid een beschouwing van De 
Groot,, waarin hij ervoor waarschuwde dat "het westen" erop rekende "in 
Duitslandd opnieuw de mannen, de wapens en de bruutheid te vinden om de 
opstandigee arbeidersmassa in de Westeuropese landen eronder te houden en 
dee beraamde aanval op de Sovjet-Unie en de volksdemocratieën te wagen." '00 

"West-Duitslandd tot een opmarsgebied voor de Oeral"10' - De Groot wist 
feillooss de toon uit de bezettingstijd te vinden in een poging de lezer angst 
aann te jagen voor West-Duits revanchisme.'02 Alleen "het andere" Duitsland, 
dee DDR, maar ook de antifascisten in het westelijk deel, behielden zijn ver-
trouwen.'033 Toen de KPD in 1956 werd verboden, hielp de CPN de Duitse 
communistenn aan deze zijde van de grens te vergaderen en adressen te vin-
denn om mensen onder te brengen.'04 

Dee angst voor een "herlevend fascisme" spookte voornamelijk in de hoof-
denn van functionarissen, aan de voet van de partij en zeker daarbuiten merk-
tee niemand er iets van. Integendeel, de belangstelling voor de oorlog ebde 
weg,, niemand leek eraan herinnerd te willen worden. Het isolement werd 
doorr de campagne dan ook allerminst doorbroken. Zeker niet zolang deze de 
vormm aannam van een absurde hetze tegen Duitse toeristen, die De Groot be-
schouwdee als voorpost van de Duitse veroveringszucht waarvoor de grenzen 
geslotenn dienden te blijven: "iedereen weet dat Duitse toeristen gemakkelijk 
vann pakje kunnen veranderen. We weten dat in 1940 Rotterdam door Duitse 
toeristenn is ingenomen die nog een tweede costuum, een feldgrau costuum in 
hunn koffertje hadden."'05 

Evenn ongeloofwaardig was het gemak waarmee de CPN terwille van het 
boekstavenn van het heldhaftige verleden mythe en legendevorming over het 
verzett tijdens de bezetting op gang bracht. Tot ongeveer een jaar na de be-
vrijdingg had er geen enkele controverse bestaan over het verloop van de Fe-
bruaristaking.. De rollen van Jansen en Brandenburg waren onomstreden; dat 
goldd ook voor die van Piet Nak en Dirk van Nimwegen; de Amsterdamse 
communistenn hadden hun plaats, zo ook het driemanschap. En De Groot? 
Aann hem werd geen bijzondere rol toegedicht; sterker: hij eiste deze ook niet 
op.106 6 

Dee CPN was trots op haar aandeel in het doen ontbranden van het verzet, 
maarr had evenzeer oog voor de spontane agitatie onder de bevolking als ge-
volgg van de pogroms. De partijleiding had uiteraard contact met de Amster-
damsee leiding, maar het was in partijkring onbetwist dat het initiatief uitging 
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vann de Amsterdamse kaderleden. En wat op dat moment evenmin ter discus-
siee stond, was het auteurschap van het manifest 'Staakt, staakt, staakt!' Het 
werdd toegeschreven aan Lou Jansen. Ruim eenjaar na de bevrijding werd het 
vizierr steeds scherper gericht op de rol van de CPN en in het bijzonder op de 
landelijkee leiding. Het liep uit op de conclusie dat de staking georganiseerd 
wass door de partij en door de partij alleen, met aan haar hoofd een moedige 
enn bekwame leiding.107 Het manifest 'Staakt, staakt, staakt!' was niet van de 
handd van Lou Jansen maar van De Groot, geschreven op zijn onderduikadres 
inn Den Bosch. Aan dit beeld zou decennialang vastgehouden worden. 

Terwijll  in de eerste jaren de betrekkingen tussen de CPN en het Bureau 
voorr Oorlogsdocumentatie zakelijk waren, begon dat te veranderen toen de 
Koudee Oorlog zich aankondigde. Op een verzoek van het Bureau voor Oor-
logsdocumentatiee om inlichtingen ten behoeve van een publicatie over de Fe-
bruaristakingg werd geantwoord dat "men niet wenste mee te werken aan een 
Bureauu dat ten dienste stond van een collaborateurs regering".108 Een her-
nieuwdd verzoek, ditmaal van het directorium, werd door De Groot even per-
tinentt afgewezen: "De geschiedenis van de Februaristaking zal in volle om-
vangg te zijner tijd geschreven worden maar niet door u.'"09 Het verbod tot 
medewerkingg gold de hele partij. 

Enigee tijd later werd Brandenburg door Ben Sijes, die een publicatie over 
dee staking voorbereidde, uitgenodigd kennis te nemen van stukken die be-
trekkingg hadden op het SD-verhoor van Jan Dieters en Lou Jansen. De docu-
mentenn onthulden dat beiden de Duitsers weinig van hun kennis onthouden 
hadden.. Sijes zinspeelde erop dat verdere inzage mogelijk was in ruil voor 
medewerkingg van de CPN aan het onderzoek. De afloop van het gesprek wek-
tee bij Sijes de indruk dat Brandenburg er niet onwelwillend tegenover stond, 
ofschoonn deze opwierp niet zelf te kunnen beslissen maar overleg te behoe-
venn met partijgenoten."0 

Wee mogen aannemen dat Brandenburg De Groot op de hoogte bracht van 
zijnn bevindingen. Het demasqué van Jan Dieters zal niet verrast hebben, dat 
vann Lou Jansen des te meer. Jansen werd beschouwd als een van de verzets-
heldenn in de partij, de tweede man achter De Groot, die mede opdracht gaf 
tott de Februaristaking. Zijn portret sierde congreszalen en de brigades ten be-
hoevee van de wervingscampagnes voor De Waarheid waren naar hem ver-
noemd.. Hoe geschokt men ook was, besloten werd niet op de lokroep van Sij-
ess te reageren en het onderzoek te blijven boycotten. Met klem werd in het 
vervolgg De Groot en niet Lou Jansen als de auteur van het manifest "Staakt, 
staakt,, staakt!" voorgesteld. Na het verhaal over zijn inreserveplaatsing in 
19433 schiep De Groot nu ten tweeden male een mythe omtrent zijn persoon 
omm aandacht af te leiden van wat hij als verraad van medebestuurders be-
schouwde. . 
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Dee heroïek van het driemanschap werd instandgehouden door serieus on-
derzoekk tegen te gaan. Vrees had De Groot misschien nog het minst voor ei-
genn blazoen, des te meer voor dat van de CPN, waar alles om centralisme en 
leiderschapp draaide. Dat hier 'doorgeslagen' was of zelfs verraad was ge-
pleegdd mocht niet blootgelegd worden. Het heldhaftige imago moest in stand 
blijven.. Het dagelijks bestuur besloot zelfs een gedenksteen te plaatsen in het 
Deventerr huis waar het driemanschap het sein gaf tot de staking.1" De steen 
werdd nooit geplaatst. Blijkbaar had men over het hoofd gezien dat het huis 
toebehoordee aan de zuster van Dirkje Mandemaker, de vriendin van Jan Die-
ters,, die na het conflict met De Groot geen enkele reden had de partij ter wil-
lee te zijn. 

Toenn het boek van B.A. Sijes, De Februaristaking, 25-26 februari 1941, 
verscheen,, reageerde de CPN, zoals verwacht, met verdachtmakingen. Dat 
Sijess onomwonden aantoonde dat de Februaristaking door de CPN was geor-
ganiseerd,, stemde De Groot niet milder. Hij noemde Sijes' werk "een als we-
tenschappelijkee geschiedschrijving gecamoufleerd anticommunistisch schot-
schrift"."22 Volgens De Groot beoogde Sijes tweedracht te zaaien door het zo 
voorr te stellen dat de staking niet het werk was van de CPN onder leiding van 
hett driemanschap, maar van enkele individuele, los van de partijleiding ope-
rerendee communistische arbeiders. Het was in de ogen van De Groot pure 
"ophitserij".. Daar dacht de beeldhouwer Mari Andriessen anders over. Uit 
respectt schonk hij Sijes het gipsen voorontwerp van De Dokwerker, zinne-
beeldd van de onweerstaanbare Amsterdamse stakers."3 

Dee visie van De Groot vormde de leidraad voor de als antwoord op Sijes' 
boekk bedoelde brochure De Waarheid over de Februaristaking. B.A. Sijes 
vervalstvervalst de geschiedenis"* De auteur bleef aanvankelijk onbekend, maar 
bleek,, zoals Ger Harmsen onthulde, W&tfr/re/d-redacteur Jaap Wolff te zijn. 
Kortt na het voltooien van de publicatie werd hij door Annie Averink aange-
zochtt persoonlijk secretaris van De Groot te worden.' '5 Ook Theun de Vries 
kwamm in aanraking met De Groots kruistocht. Hij werd gewezen op materiaal 
voorr een roman en op de mogelijkheid ook een aantal vermoedens te ver-
werken... . 

Inn de campagne tegen de 'geschiedvervalser' mocht vooral de verzetsrol 
vann De Groot niet vergeten worden."6 De toekenning door Otto Grotewohl, 
minister-presidentt van de DDR, van de medaille met oorkonde "Kampfer ge-
genn den Faschismus 1933-1945" in 1959 kwam als geroepen. Ook zijn ver-
heffingg als eigentijds politicus bereikte in die tijd grote hoogten. Lofprijzin-
genn stapelden zich op: "hetgeen Paul ons voorlegt, is van enorme betekenis" 
(Siepp Geugjes); "Het referaat van Paul is ons uit het hart gegrepen" (Chris 
Smit);; "Paul's analyse is zo uitstekend datje hem niet in enkele minuten kan 
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verwerken""  (Rie Kogenhop).' '7 Bakker, Wagenaar en Gortzak prezen hem als 
"dee leider die van onze partij een partij heeft gemaakt met een leninistisch-
stalinistischee politiek". Het kon niet genoeg benadrukt worden, zo betoogde 
Henkk Gortzak: "Het was Paul die de weg wees.""* 

Bakkerr en De Groot konden het in de jaren vijfti g goed met elkaar vinden. 
Zestienn jaar was Bakker toen de oorlog uitbrak. Hij kwam uit een SD A p-nest, 
zijnn vader was boekhouder op het Zaanse slachthuis en een actief bestuurder 
vann de vakbond. Marcus kon wel wat vleesbonnen regelen en liep daarmee 
naarr mensen van wie hij wist dat ze communist waren. Van het een kwam het 
ander.. Hij ging De Waarheid rondbrengen en sloot zich in 1943 bij de CPN 
aan.. Na de oorlog schoot een studie Nederlands, zijn grote ambitie tijdens de 
bezettingsjaren,, erbij in. De HBS'er die twee jaar Grieks en Latijn studeerde 
voorr het staatsexamen A stortte zich in de politiek en volgde in 1947 Fred 
Schoonenbergg op als voorzitter van het ANJV. Bakker raakte verknocht aan 
dee partij en was volledig toegewijd aan De Groot, wiens venijnigheid hij, 
naarr eigen zeggen, graag tot de zijne maakte."9 

Inn 1952 vergezelden Bakker, op dat ogenblik de belangrijkste man in de 
Nederlandsee Vredesraad, en zijn vrouw het gezin De Groot naar de Krim aan 
dee Zwarte Zee. Het gezelschap logeerde, alvorens naar het zuiden af te rei-
zen,, enige tijd in Moskou in een appartement aan de Gorkistraat, de brede, 
imposantee boulevard waar de snelle gemotoriseerde konvooien met rege-
rings-- en partijfunctionarissen heen en weer flitsten, en die uitliep op het 
Rodee Plein. Negenentwintig jaar al regeerde Stalin met ijzeren vuist. Rond 
19522 waren er bijna geen vreemdelingen en die die er waren wisselden bui-
tenn officiële kring vrijwel nooit een woord met een Rus, behalve dan met de 
kok,, de chauffeur of het kamermeisje. 

Dess te verwonderlijker dat Huib, zeventien jaar oud en een fanatiek volley-
balspeler,, een passe-partout kreeg, waarmee hij zonder begeleiding de Euro-
pesee kampioenschappen volleybal kon bijwonen. Op het hoogtepunt van de 
Koudee Oorlog met de taxi naar het Dynamostadion, het loochende elk ge-
ruchtt over de beperkte bewegingsvrijheid die buitenlanders zou zijn toege-
staan.. Het was het tweede achtereenvolgende jaar dat Huib in de Sovj et-Unie 
vakantiee vierde. Eenjaar eerder had hij Artek bezocht, een vakantiekamp ge-
noemdd naar YM. Molotov en gebouwd in 1925 aan de kust van de Zwarte 
Zee,, niet ver van Sebastopol. Huib reisde alleen. Toen hij in Berlijn aan-
kwam,, was er tot zijn verrassing niemand op het perron om hem welkom te 
hetenn en te begeleiden. In arren moede was hij een politiebureau binnenge-
glipt,, had zijn ongemak uitgelegd en zag hoe alles in een mum geregeld werd. 
Inn Artek trok hij veel op met Pierre Guyot, wiens vader Raymond Guyot in 
meii  1940 als secretaris van de KJI via Amsterdam naar de Sovjet-Unie had 
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wetenn te ontkomen. Huib keerde met een speciaal vliegtuig via Praag terug 
naarr Amsterdam. In het toestel vlogen ook Jeannette Vermeersch, de vrouw 
vann Maurice Thorez, en haar kinderen mee. Huib stond perplex toen op 
Schipholl  uit het vrachtruim honderden boeken, de verzamelde werken van 
Marx,, Engels, Stalin en Lenin, te voorschijn kwamen. Hij wist zich tegenover 
dee douane geen raad met zoveel onvermoede persoonlijke bagage. 

Nu,, een jaar later, was Huib terug in de paradijselijke omgeving van de 
Krim.. Met zijn krijtrotsen, de stranden, de baaien en de naar tijm en lavendel 
geurendegeurende heuvels deed het schiereiland denken aan de kusten van de Mid-
dellandsee Zee. Het gezelschap bracht op de gebruikelijke wijze de tijd door 
inn het sanatorium met kuren en ontspanning. Met Marcus las Huib, die van 
klass drie naar klas vier met een taak voor Latijn was overgegaan, een rede-
voeringg van Cicero. 

Wederomm verplaatste men zich per vliegtuig en officiële auto's, zonder dat 
daarr geld voor nodig was. De gezinnen genoten een vanzelfsprekende luxe, 
zonderr een idee te (willen) hebben van wat de luxe kostte. In de ogen van de 
mannenn was het misschien genoegdoening voor de opoffering die ze zich ja-
ren,, en wat Paul betreft al tientallen jaren, hadden getroost. De armoede was 
weliswaarr dichtbij, maar gemakkelijk vatte de overtuiging post dat deze 
dankzijj  de economische ontwikkeling en dankzij het communistisch geweten 
overr niet al te lange tijd nog slechts een kwade herinnering zou zijn. Onder 
hethet ancien régime hadden bovendien alleen aristocraten en bourgeois toegang 
tott de Krim om er te wedijveren in luxe en decadent vertoon. Vandaag de dag 
wandeldenn arbeidsters en arbeiders voorbij. De Nederlanders voelden zich in 
hunn eenvoud niet ver van hen vandaan. 

Voorzoverr de partijfunctionarissen het gevoel hadden uitverkoren te zijn, 
tott een elite te behoren, dan toch tot een die een actieve rol te spelen had. Ze 
beelddenn zich in dagelijks te werken aan de verheffing van hen die achterge-
steldd waren. En dat leek geen abstracte ijdeltuiterij, want vooral De Groot 
maaktee deel uit van een overzichtelijk netwerk van functionarissen: Duitsers, 
Fransen,, Tsjechen, Russen, Chinezen en Indonesiërs, een kleine familie die 
hijj  vaak al voor de oorlog van nabij had leren kennen en die nu geschiedenis 
maakte.. Het verbeteren van de wereld leek voor De Groot niet alleen denk-
beeldig.. Het moet de verschillen die hij in Oost-Europa of Rusland waarnam 
zoo niet aanvaardbaar, dan toch overkomelijk gemaakt hebben. 

REINIGIN GG EN ZALVIN G 

Dee strijd die de CPN in 1952 aanbond tegen 'het herlevend fascisme', was 
ookk een strijd gericht tegen de sociaal-democratie. Er werden pogingen ge-
daann het oorlogsverleden van prominente figuren als Koos Vorrink en Willem 

324 4 



HETT INSTINC T VAN DE PARTI J 

Dreess te belasteren. Zo werd tegen de laatste een strafklacht wegens 'land-
verraad'' overwogen omdat hij in april 1945 met de bezetter onderhandelde 
overr een wapenstilstand "zonder onvoorwaardelijke overgave te eisen". Het 
zouu "de bevrijding van Nederland met een maand vertraagd hebben". Van ju-
ridischeridische stappen werd op aanraden van de partijadvocate mr. Clara Enthoven 
afgezien.. De kans op resultaat was te gering.120 Ondanks het kleineren van het 
verzetsverledenn van sociaal-democraten en de campagne tegen het 'herlevend 
fascisme'' slaagde de CPN er dat jaar opnieuw niet in om de verkiezingen met 
winstt af te sluiten. Ten tweeden male liep het aantal kiezers terug; van 10,6 
procentt in 1946, via 7,7 procent in 1948, naar 6,2 procent in 1952; van acht 
naarr zes zetels. De terugslag was het grootst in de steden in het westen van 
hett land.12' Het ledental en het aantal abonnees op De Waarheid liep terug.1" 
Dee CPN verloor langzaam invloed, en dat gold ook voor de EVC. De Neder-
landsee Vredesraad, die zich inzette voor het verbod van kernwapens, bleef 
eenn voornamelijk uit communisten bestaande organisatie; het ANJV en de 
NVBB schrompelden ineen tot uitgesproken communistische organisaties. Een 
teleurstellendee teruggang, maar gelet op het feit dat de partij al zeven jaar te 
lijdenn had van vervolging, hetzes, blunders en interne conflicten nog ver-
bluffendd bescheiden. De EVC bleef tot diep in de jaren vijfti g de grootste vak-
organisatiee in Amsterdam. Bolwerken als de haven, het bouwvak en de ge-
meente,, daar kwam niemand tussen. 

Opp de leden en de aanhang van de CPN had de negatieve ontwikkeling 
nietteminn een ontmoedigend effect. Twijfel maakte zich hier en daar zo sterk 
datt De Groot van "ondergronds gewroet" en "fluistercentrales" sprak,'23 een 
voorwendsell  om critici met harde hand tot zwijgen te brengen en de kaders, 
inn de woorden van De Groot, "op te frissen". Deze begrepen volgens hem 
onvoldoendee dat niet meer de Sovjet-éénpartijstaat, maar de zogeheten 
'volksdemocratie'' gepropageerd moest worden. Het ging nu om de strijd voor 
vredee en onafhankelijkheid, niet om het socialisme. Gescherm met dikke 
woordenn moest afgelopen zijn, aldus De Groot: "al onze huisbezoekers krij-
genn hetzelfde te horen: 'ons binnenlandsprogram -Akkoord! - onze sociale 
eisenn - Akkoord!, maar wat heb ik eraan wanneer julli e woningen bouwen en 
ikk een schot in mijn nek krijg'." Uitgelegd moest worden dat het er in Ne-
derlandd anders aan toe zou gaan dan in de Sovjet-Unie.124 

Dee gedachten over een "eigen, Nederlandse weg naar het socialisme" wa-
renn voor het eerst ontvouwd in een ontwerp-beginselprogramma dat in maart 
19522 was opgesteld door een commissie onder leiding van De Groot. Het 
programm van de Britse communistische partij, in 1950 geschreven door Har-
ryy Pollitt in overleg met Stalin, stond model. 

Hett "opfrissen" van de kaders had niet ieders wrijvingsloze instemming. 
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Inn Rotterdam ging het nog makkelijk, waar Jan Schaiker, die volgens De 
Groott aan "algemene verslapping" leed, als districtssecretaris zonder plicht-
plegingg buiten spel werd gezet. Anders lag het bij Berend Blokzijl , die na de 
bevrijdingg tot voorzitter van de EVC was benoemd. Een intelligent, maar ei-
gengereidd man, zo van zichzelf overtuigd dat hij sommigen gemakkelijk te-
genn zich in het harnas joeg. "Blokzijl, " zo sneerde De Groot, "heeft alleen 
belangstellingg voor stakingen, voor het kleine vakverenigingswerk trekt hij 
zijnn neus op."125 Blokzijl werd vervangen door Frits Reuter, die sinds 1944 
deell  uitmaakte van de partijleiding en belast was met vakbondszaken. De 
Groott waakte ervoor de indruk te wekken dat de aanval op Blokzijl ook een 
aanvall  op de EVC betekende. Deze bleef volgens hem onmisbaar voor de Ne-
derlandsee arbeidersklasse.126 

Dee Groot omringde zich met nieuw, jong en toegewijd talent, dat in of kort 
naa de oorlog lid werd. Joop en Jaap Wolff, Marcus Bakker, Harry Verheij, Ri-
nuss Haks en Henk Hoekstra werden met zwaardere taken belast. Zo konden ze 
hunn loyaliteit en bruikbaarheid laten zien, een test die Harmsen en Blokzijl niet 
mett succes doorstonden. Voor Harmsen gold dat hij te eigenzinnig was, te veel 
invloedd en te veel contacten had buiten de partij,127 voor Blokzijl dat hij De 
Groott door zijn charismatisch optreden belette greep op de EVC te krijgen.128 

Dee Groot meende al in 1949 dat Nederland op de drempel van een econo-
mischee crisis stond - een stelling die hij op het congres van 1950 herhaalde. 
Dee realiteit zag er anders uit. Toen de econoom Joop van Santen wees op de 
dalingg van de werkloosheid en de opleving van handel en productie, ant-
woorddee De Groot laconiek dat men niet dezelfde maatstaf kan aanleggen als 
honderdd jaar geleden: "We moeten aantonen dat er crisis is en de gestegen ra-
dicalisatiee omzetten in actie."129 

Inn november 1952 deed De Groot het in de Amsterdamse Diamantbeurs 
voorkomenn alsof zijn voorspelling van twee jaar eerder bevestigd was. "De 
stellingnamee van onze partij ging toen dwars in tegen het officiële optimis-
mee van de kapitalisten, de regering, de leiders van de Unie-bonden en van de 
PVDA,, van de burgerlijke economen in het algemeen en zelfs van enkele van 
onzee partijgenoten. Het is gebleken dat zij ongelijk hadden en dat onze par-
tijj  verder kon zien dan de gehele bovenlaag van onze huidige maatschappij 
enn ook als enkele twijfelaars in onze rijen." '3° 

Dee twijfelaars mochten volgens De Groot ongelijk hebben, hun dwarse 
ideeënn waren ze niet kwijt.13' Joop van Santen - tot veler verbazing132 niet in 
dee Eerste Kamer herkozen'33 - protesteerde tegen de roddelcampagne die 
overr hem op gang kwam, tegen het "gemompel dat hij fout zou zijn" en "niet 
helemaall  deugde". Hij hekelde de Waarheid-redactie die hem als "super-
idioott op economisch gebied" te kijk zette.'34 
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Naarr de smaak van De Groot ging Van Santen te veel met buitenstaanders 
om.. In 1930 werd hij, tweeëntwintig jaar oud, partijlid in zijn geboorteplaats 
Rotterdam.. In de oorlog trok hij naar Amsterdam, waar hij met zijn vrouw, 
diee huisarts was, een woning betrok op de Herengracht. Ze boden velen een 
onderduikplaats,, onder anderen twee jaar lang Meik en Hennie de Swaan-
Roos,, en lieten er De Vrije Katheder drukken. Uit die tijd kende Van Santen 
H.J.. Pos, hoogleraar en filosoof, die te kennen gaf tot de CPN te willen toe-
treden,, indien Jacques Presser en Wim Wertheim hem zouden volgen. Net als 
Poss woonden beide historici als speciale genodigden het congres van novem-
berr 1952 bij. Ze betreurden het isolement van de partij en stelden de oprich-
tingg van een nieuw onafhankelijk tijdschrift voor.'35 Verheij liet Van Santen, 
diee over het initiatief met hen in gesprek was, zonder commentaar weten dat 
hett secretariaat geen behoefte had aan een nieuwe Vrije Katheder.'36 

Inn de lente van 1953 schreef Van Santen het secretariaat dat de verkie-
zingsresultatenn duiden op ernstige fouten en dat De Groots crisisvoorspelling 
gelogenstraftt werd door de feiten. De analyse waarop de voorspelling stoel-
de,, gaf, volgens Van Santen, blijk van een primitieve onderconsumptie-theo-
rierie die door alle klassieken van het Marxisme-Leninisme als burgerlijk en on-
dialectischh was afgewezen.137 Een maand later bood hij het maandblad Po-
litieklitiek en Cultuur een uitvoerig rapport aan, waarin hij de gehanteerde con-
junctuurdiagnosee gedetailleerd op de korrel nam.'38 

Hett rapport werd nooit gepubliceerd, wel een reactie van de hand van 
Friedll  Baruch. Deze betichtte Van Santen ervan Stalin en Malenkow te ver-
valsenn door hun de gedachte toe te schrijven dat het kapitalisme in een pe-
rioderiode van relatieve stabiliteit was terechtgekomen.'39 In oktober 1952 had Sta-
linn tijdens het negentiende cpsu-congres betoogd dat een vreedzaam naast 
elkaarr bestaan van Oost en West mogelijk was. Maar ook dat zo'n vreedza-
mee coëxistentie niet gold voor kapitalistische staten onderling: in zijn analy-
se,, dit "schitterende voorbeeld van een levend en scheppend marxisme", be-
toogdee ook De Groot, "kwam Stalin juist tot de slotsom dat de kapitalistische 
crisiss zich verdiepte en de kans op oorlog toenam, vooral tussen Duitsland en 
Amerika.. Uiteindelijk moest dat uitlopen op een tweede Duitse overheersing 
vann Nederland".'-'0 Het prediken van stabiliteit a la Van Santen stond wat De 
Groott betreft niet alleen haaks op "de onweerlegbare stellingen van Stalin", 
maarr ook op de campagne van de CPN tegen "het herlevend Duits fascisme". 

Eindd november, drie maanden na het aanbieden van het rapport,'41 ontving 
Vann Santen een brief van De Groot, waarin deze meedeelde dat de kritiek niet 
inn de partijpers gepubliceerd mocht worden: "Politiek en Cultuur is geen 
VrijeVrije Katheder waarin reactionaire en progressieve opvattingen broederlijk 
naastt elkaar kunnen verschijnen."'42 De partij rekende het tot haar plicht zijn 
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ideeënn te bestrijden en De Groot gaf hem in overweging deze zelfkritisch te 
herzien:: "U zult dan merken hoe diep u in het moeras van de burgerlijk-eco-
nomischee pseudo-wetenschappelijke zwendel geraakt bent en hoe u zich ob-
jectieff  gebruiken laat als kanaal voor de door de Amerikaanse grootkapitalis-
tenn en onder andere door minister Zijlstra gevoerde propaganda tot verdoe-
zelingg van de economische crisis." 

Doorr de krenkende toon van het epistel was Van Santen volledig uit het 
veldd geslagen.'43 Daar kwam bij dat Sebald Rutgers, op wie Van Santen erg 
gesteldd was, hem opzocht, naar bleek niet om steun te betuigen, maar met een 
brieff  waarin Van Santen een door Rutgers geformuleerde zogeheten zelf-
kritiekk uitsprak. "Er staat toch dat ze je de gelegenheid geven je fouten te 
overwinnen.""  Van Santen kon zijn oren niet geloven: "Ben je besodemieterd, 
daarr begin ik niet aan." 

Vann Santen was drieëntwintig jaar lid, een te lange tijd om onmiddellijk 
mett de partij te breken. Hij geraakte in geestelijke nood. Pas twee jaar later 
namm hij afscheid van de CPN en zijn vrienden, want dat scheen er onvermij-
delijkk bij te horen. In zijn afscheidsbrief schreef hij dat "de waarheidswaan 
vann het marxisme-leninisme voor hem niet langer aanvaarbaar was".'44 Rut-
gerss liet zijn vriend weten: "een kameraad gesneuveld in de frontlijn. Dat 
doett altijd pijn en in dit geval komen er nog persoonlijke teleurstellingen bij. 
Hett instinct van de Partij blijkt ook hier weer juister van beoordeling, dan 
mijnn persoonlijke, te optimistische mensverwachtingen.'"45 "Het instinct van 
dee partij"! Fanatisme maakte zich toentertijd wel erg breed. De ontgoochel-
dee Van Santen heeft Rutgers nooit meer ontmoet. 

Evenn droevig was het afscheid van Theun de Vries, die zich - ondanks zijn 
nauwelijkss verholen sympathie voor Van Santen - toch door De Groot loya-
liteitt liet afdwingen. Bewogen vroeg hij Van Santen zijn wrijving met de par-
tijj  niet te doen uitmonden in een breuk met het communisme. "Dat Oosteu-
ropaa van de feodaliteit bevrijd is, Azië zich wakker schudt, dat de imperialis-
tenn in toom gehouden worden, dat er een historisch plan verwerkelijkt wordt 
voorr een universele menselijke cultuur - j e weet net zo goed als ik, dat dit al-
less te danken is aan het communisme. Misschien niet zo direct en evident aan 
dee CPN, maar dan toch aan de gezamenlijke inspanning van alle communis-
tenn in de wereld." '46 De Vries ging morele druk niet uit de weg toen hij Van 
Santenn inprentte: "Joop, je weet waar ze terechtkomen, die met ons 'breken' 
-- om welke hoge of uit welke lage motieven ook. Zij kwamen bij het gespuis 
terecht,terecht, of zij verzonken in de meest stupide, afzichtelijke anonimiteit van de 
menss die zonder vrucht, zonder levenszin, zonder hoop, kortom die het be-
staann van de animale indifferentie leidt. Beide vormen van ontaarding zijn 
jouu en je gaven onwaardig." 
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"Jij,, Joop van Santen, ik doe een beroep op je mens zijn, je gedachte-
kracht,, je diepste inzicht, om je stap ongedaan te maken. [...] Ga naar een van 
dee oude kapiteins, naar Jaap Brandenburg of naar Paul, vertel hun alles, spaar 
jezelff  noch anderen, vertoon je zoals je bent en zeg hun, hoe je ons anderen 
ziet.. Reinig je zelf grondig, laatje geestelijk kuren, maar laat niet los, watje 
alleenn behouden kan: het communisme, Marx, Engels, de leermeesters voor 
wiee jij het diepste respect hebt en die niet voor niets hebben gesproken. 

Komm met jezelf snel in het reine en ik weet datje - zelfs na een moeilijke 
tijdd - blij zult zijn dat je niet over de streep bent gegaan, die in het rijk van 
dee volledige ondergang leidt." Reiniging en zalving, bijbelse beeldspraak 
brachtt Van Santen niet tot inkeer. Het was de periode van kritiek en zelfkri-
tiekk en Van Santen begreep als geen ander dat dit niet voldoende was om De 
Groott tot bedaren te brengen. Aan karakterloze zelfkastijding, waarin het 
laatstee restje zelfbewustzijn verloren ging, had hij geen behoefte. 

DEE DIJKE N DOORGEBROKEN 

Hett verlaten van de partij betekende het handreiken aan de vijand en de vij-
andd was in het begin van de jaren vijfti g alom aanwezig, tenminste in de per-
ceptiee van De Groot. Nooit kwam dat indringender aan het licht dan op zon-
dagg i februari 1953 toen Zeeland en delen van Brabant en Zuid-Holland 
overspoeldd werden door het water. De ramp kostte aan bijna tweeduizend 
mensenn het leven. 

Nederlandd telde 176.000 werklozen en de EVC organiseerde die zondag 
eenn landelijkee demonstratie. De storm gierde door de straten, die bezaaid wa-
renn met afgewaaide dakpannen en boomtakken. Ijskoude hagel- en regenbui-
enn wisselden elkaar af. De demonstranten die 's ochtends per bus en trein naar 
Denn Haag vertrokken, waren zich nog onbewust van het drama dat zich vol-
trok. . 

Inn Den Haag was dat anders. Daar wist Evc-bestuurder Frits Reuter zelfs 
all  de oorzaak van de ramp: "De regering heeft nagelaten voldoende geld voor 
versterkingg van de dijken uit te geven om de erfvijand van ons volk, het wa-
terr te weerstaan." De toon was gezet. Het bleef niet bij woorden alleen; vijf 
bussenn met tweehonderd demonstranten vertrokken naar Dordrecht om hulp 
tee bieden.147 Ze werden door de autoriteiten teruggestuurd met de mededeling 
datt er hulp genoeg was. De Waarheid berichtte de volgende dag dat "de be-
kwaamstee waterbestrijders die Nederland heeft, polderjongens die groot zijn 
gebrachtt in de strijd tegen de elementen onverrichterzake huiswaarts zijn ge-
stuurd".1*8 8 

Terugg in Amsterdam werden De Groot en het dagelijks bestuur het die zon-
dagavondd in Felix Meritis eens over de te volgen koers. De naoorlogse rege-
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ringen-Dreesringen-Drees werden ten volle verantwoordelijk gehouden voor de ramp. "Zi j 
hebbenn lij f en goed van de burgerij in de waagschaal gesteld door geen acht 
tee slaan op de waarschuwingen [...] en door de bescherming van het land te-
genn het water ten achter te stellen bij de alles verslindende militarisatie." 
Waaromm zou uit de watersnoodramp geen politieke munt geslagen mogen 
worden?? "In een rotte staat staan rotte dijken," sneerde De Groot. Terwijl tal-
lozen,, ook partijgenoten, zich naar de ramp spoedden, stelde De Groot de 
schuldvraag,, viel de regering aan en besloot zich niet aan te sluiten bij de na-
tionalee hulpverlening, maar aparte volkscomités te stichten die een eigen in-
zamelingsactiee op touw zetten. Als we De Groot moeten geloven, dan joeg de 
"medee door de CPN begonnen hulpaktie" de regering zoveel schrik aan dat 
"hunn eerste daad was niet het inzetten van redders, maar het inzetten van 
troepenn in volle bewapening, niet om dijken te repareren maar om "orde en 
rusf'tehandhaven".1-'9 9 

Voorr De Groot stond de strijd tegen de watersnood gelijk aan een strijd 
voorr nationale onafhankelijkheid, een strijd tegen de Amerikanen en vooral 
dee Duitsers. "Met de schop in de ene hand en het zwaard in de andere" moest 
dee poging van Amerika en West-Duitsland om onder het voorwendsel van 
hulpp de "strategisch zo belangrijke Scheldemond te bezetten verhinderd wor-
den".. Niets was te gortig, wanneer het erom ging de aartsvijand verdacht te 
maken.. Amerikaanse genietroepen en helikopters - een "Donald Duck"-
compagniee zoals De Groot smaalde - waren in de eerste uren te hulp ge-
schoten.. Het Vrije Volk reageerde razend en maakte de communisten uit voor 
'bisamrattenV50 0 

Binnenn de partij, vooral in Amsterdam, waren de reacties allesbehalve jui-
chend;; de kritiek richtte zich op het sektarisme van de eigen comités en het 
verdachtt maken van de regering en de Amerikaanse hulp. Partijgenoten had-
denn op de bedrijven overgewerkt, zelfs het initiatief daartoe genomen, terwijl 
datt in E vc-manifesten principieel werd afgewezen. De Groot hield het in een 
extra-zittingg van het partijbestuur op "his masters voice" (in zijn tekst was 
'infiltratiee van Amerikaanse agenten in de partij' doorgestreept). De Groot 
wildee het nog wel eens herhalen: "De Amerikanen zijn geen heilsoldaten, dat 
zijnn pestsoldaten, imperialistische fascistische soldaten, dat zijn geen men-
senredders,, maar mensenvernietigers, dat zijn beulen, dat zijn slachters. [...] 
Daarr is geen enkele hulp van te verwachten." Hij snauwde de vergadering 
toe:: "Al s het dagelijks bestuur stelling neemt, dan moet iedere partijgenoot 
ditt absoluut opvolgen. Het is niet mogelijk bij elke gebeurtenis het congres 
bijeenn te roepen, zelfs niet het partijbestuur. We moeten van ieder partijge-
noott een ijzeren discipline eisen. Wie dat niet doet onmiddellijk afschrijven, 
onmiddellijkk afschrijven. [...] Het zijn cellenbouwers van de echte vijand van 
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hett Nederlandse volk in de partij." '5' De Groot bereikte een staat van opwin-
dingg die aan hysterie grensde; een volkomen paranoïde reactie waar velen 
ontzett door waren. 

DeDe Waarheid verloor duizenden abonnees. Maar de partijfunctionarissen 
hieldenn de rijen gesloten; voorzover bekend hield alleen de penningmeester 
vann het district Amsterdam het voor gezien. De partij nam er geen genoegen 
meee en royeerde hem alsnog, met moeite, want aan het argument dat hij een 
Amerikaanss spion was, werd in de ledenvergadering slechts door een kleine 
meerderheidd geloof gehecht.152 

Inn de EVC was de ontstemming groter. De CPN nam de beslissingen, maar 
dee vakbondsbestuurders konden puin ruimen. Moest een EVC'er zich dan dis-
tantiëren,, wanneer besloten werd over te werken? Velen bezweken onder druk 
vann collega's, zo er al niet uit overtuiging doorgewerkt werd. Bertus Brand-
senn werd naar Wenen gezonden om met het bestuur van het wvv te onder-
handelenn over hulp. Brandsen, een van de vice-voorzitters van het wvv, 
kreegg Harry Verheij mee, die geen Evc-lid was. Verheij voerde niettemin het 
woord.. Het wvv schonk geld. De gift ging echter naar de partij, niet naar de 
EVC.. Brandsen durfde er niets van te zeggen - "Ben ji j partijlid?"; de scham-
peree reactie van Annie Averink spookte hem nog door het hoofd - hij vond 
hett niet in de haak.'53 

Hett landelijke Volkshulpcomité bleef nog ruim een jaar in stand. Het was 
naarr goed communistisch gebruik "op zeer brede grondslag" samengesteld. 
Naastt gestaalde kaders als Gortzak, Bakker, Reuter en De Vries maakten ook 
mevrouww J. Wibaut en mevrouw Charley Toorop er deel van uit. Maar op de 
Sovjj  et-Unie maakte het niet de minste indruk. Als staat was ze niet gewoon 
geldd te geven aan massabewegingen in het Westen, en zeker niet in het open-
baar.. De Soyjet-Unie achtte het verkieslijker zijn steun te verlenen aan het 
Rodee Kruis en het Nationaal Rampenfonds. Een bedrag van één miljoen gul-
denn werd op hun rekening overgemaakt.'54 

EENN SLAG OM DE ARM 

OpOp donderdag 5 maart 1953 stierf Josef Vissarionovitsj Stalin, drieënzeven-
tigg jaar oud. Al wekenlang gonsde het in Moskou van de geruchten. Achter 
dee schermen leek iets gaande. Voortekenen te over: er ging een gerucht over 
arrestatiegolvenn waarvan joden in de Oekraïne, medewerkers van het minis-
teriee van Buitenlandse Zaken en zelfs de vrouw van de minister Wjatsjelav 
M.. Molotov, het slachtoffer waren. Negen voor het merendeel joodse artsen 
vann het Kremlin werden ervan beschuldigd in een 'complot' te zitten en de 
doodd van verschillende hoge militairen en politici veroorzaakt te hebben. 
Zelfss in Nederland vielen er slachtoffers. De communistische huisarts Ben 
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Polak,, die geen geloof hechtte aan de beschuldiging, werd geroyeerd. In 
Georgiëë vonden in de geheime dienst reorganisaties plaats. Moskouse corres-
pondentenn waren ervan overtuigd dat Stalin iets in de zin had, iets dat al zijn 
vroegeree gruweldaden zou overtreffen.'55 

Opp 4 maart werd bekend dat Stalin in de nacht van een op twee maart ge-
troffenn was door een hersenbloeding. Niet in het Kremlin zoals werd meege-
deeld,, maar in zijn landhuis in Koentzevo, even buiten Moskou. Hij was be-
wusteloos,, gedeeltelijk verlamd en zijn toestand was kritiek. Hier en daar was 
opluchting.. Men was bang geweest dat de spanning iets met het zogeheten 
'dokterscomplot'' te maken had of met een nieuwe zuivering. Stalin bleek zelf 
geveld.. In de nacht van donderdag op vrijdag kwam het bericht van zijn dood. 

Inn en buiten de Sovjet-Unie, in de internationale communistische bewe-
ging,, ook in de CPN, veroorzaakte het verslagenheid en zorg om wat volgen 
zou.. Jaap Wolff luisterde de dagen voor Stalins dood intensief naar Radio 
Moskou.'566 Telefonisch hield hij De Groot op de hoogte van de vrijgegeven 
communiqués.. Toen gerept werd over een 'bloedzuigerbehandeling' raad-
pleegdee hij zijn huisarts. Deze dacht dat het naar het einde liep. De Groot 
bleeff  tot op het laatst rekening houden met een herstel. Toen Wolff hem de 
opiniee van zijn arts vertelde, hield hij een slag om de arm: "Ach ja, maar dat 
weett je toch nooit zeker." Die nacht werd Jaap Wolff wakker, zette Radio 
Moskouu aan en hoorde "Smert Stalina". Wolff die in Haarlem bij zijn 
schoonmoederr inwoonde, wekte zijn zwager, ook een partijgenoot, en nog die 
nachtt reed hij met hem achter op de brommer naar de burelen van De Waar-
heid,heid, waar Baruch al druk doende was een necrologie te schrijven.'57 Dat had 
hijj  ook een dag eerder kunnen doen, maar net als De Groot zal hij gemeend 
hebbenn dat het beter was het ziekteverloop rustig af te wachten. Stel dat 
Stalinn zou herstellen; speculeren op zijn dood zou hem niet in dank zijn af-
genomen.. Baruch wachtte tot het doodsbericht de ether vulde. 

'ss Ochtends vroeg werd De Groot door Wolff vanaf de redactie telefonisch 
opp de hoogte gebracht. Onaangedaan, volgens zijn stiefzoon, hoorde hij het 
berichtt aan.'58 De internationale communistische beweging, "vlees van het 
vlees,, bloed van het bloed en geest van de geest van Stalin", zoals De Groot 
terr ere van zijn verjaardag schreef, dompelde zich in rouw. Aan de gevel van 
Felixx Mentis hing de rode vlag halfstok. 

Inn de delegatie die de begrafenisplechtigheid bijwoonde waren alle gele-
dingenn van de communistische beweging terug te vinden: Paul de Groot, An-
niee Averink en Siem Groenendijk, de districtsecretaris van Rotterdam, na-
menss het partijbestuur; de Februaristaker Fokke John, werkend bij de Am-
sterdamsee stadsreiniging en Henk Teeuwen, metaalbewerker bij Hoogovens 
alss vertegenwoordigers voor de EVC; Catrien Bultje namens het ANJV en 
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Theunn de Vries als voorzitter van de Vereniging Nederland-ussR. Ook Eke 
gingg mee, ofschoon daar geen ruchtbaarheid aan werd gegeven. Huib logeer-
dee die dagen bij Jaap en Nel Brandenburg op het Amsterdamse Afrikaner-
plein.1» » 

Doorr een partijgenoot-kweker uit Aalsmeer werd een boeket prachtige 
rodee tulpen en een bloemstuk met rode anjers en aronskelken opgemaakt. Ze 
gingenn als handbagage mee het vliegtuig in, waarmee het gezelschap zon-
dagochtendd van Schiphol vertrok. Rijkelijk laat, want de begrafenis begon de 
volgendee dag om twaalf uur 's middags. Tot ergernis van De Groot had de 
ambassadee bij het verstrekken van de visa eindeloos getreuzeld.'60 Een recht-
streeksee verbinding tussen Amsterdam en Moskou bestond niet, zodat met de 
KLMM via Kopenhagen naar Helsinki gevlogen werd, waar een Sovjet-toestel 
gereedd stond om hen naar Leningrad te vliegen; daar werd overgestapt op een 
toestell  naar Moskou waar men om zeven uur 's ochtends arriveerde. Te laat 
voorr een défilé langs Stalins baar, zoals het gezelschap bij aankomst te horen 
kreeg. . 

Stalinn lag opgebaard in de Zuilenzaal van het Dom Sojoezov; een prachti-
gee oude zaal met witte zuilen en kristallen kroonluchters waar voor de revo-
lutiee de tsaristische adel de quadrille danste en waar Stalin de oude bolsje-
wiekenn Kamenev, Zinovjev en Boecharin liet berechten. De pronkzaal van de 
Romanovss was die nacht om twee uur gesloten en alleen Paul de Groot werd 
hett als partijsecretaris gegund haar alsnog te betreden om zich bij de laatste 
erewachtt te voegen. De rest van het gezelschap werd per auto naar het Bols-
joii  Theater gebracht en liep vandaar naar de publieke tribune terzijde van het 
mausoleumm bij de Kremlinmuur. 

Jarenn later vertelde De Groot aan een verslaggever van Panorama met wel-
kee afschuw hij zich van zijn taak gekweten had: "Ik hou niet van die pop-
penkast.. Ik heb een hekel aan doden. Ik kan het niet zien. Maar zij maken 
daarr veel poppenkast mee, die Russen, heel lelijk."16' In 1953 was uiteraard 
geenn plaats voor zulke ontboezemingen. Blijkens De Waarheid had De Groot 
dezelfdee avond nog in een telefoongesprek meegedeeld dat "de begrafenis 
vann de grote leider van de internationale arbeidersklasse volkomen in over-
eenstemmingg met de persoon van Stalin het kenmerk droeg van grote een-
voud".'62 2 

Dee Groot volgde te midden van vertegenwoordigers van buitenlandse 
communistischee partijen, onmiddellijk na de Russische partijleiders en fami-
lieleden,, maar voor de afgezanten van regeringen en ambassadeurs de stoet 
vann de Zuilenzaal naar het mausoleum. Op het mausoleum kreeg hij een 
plaatss op de onderste omloop. Slechts drie leiders van niet aan de macht zijn-
dee partijen, de Fransman Duclos, de Italiaan Togliatti en de Spaanse Dolores 
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Ibarrurii  hielden zich te midden van partij- en regeringschefs op de bovenste 
omloopp op. 

Inn Amsterdam nam Jaap Wolff het verslag van de plechtigheid die via Ra-
dioo Moskou werd uitgezonden, op bandrecorder op.'63 Dezelfde avond werd 
dee opname ten gehore gebracht op de massale Stal in-herdenking die de CPN 
inn de Apollohal organiseerde. Boven het podium omlijst door rode vlaggen 
mett hamer en sikkel hing een reusachtige beeltenis van "de geliefde leider". 
Tenn teken van rouw waren de banieren gedekt met zwarte rouwwimpels. Voor 
opp het podium stonden witte seringen. 

Nogg voor Gerben Wagenaar zijn rede kon beginnen, waanden de tallozen 
zichh aan de voet van het Kremlin. De saluutschoten daverden over het August 
Allebéplein,, de klok van het Kremlin sloeg ook in Amsterdam twaalf uur, de 
muziekkorpsenn speelden net als in Moskou de treurmars van Chopin. Ont-
roeringg maakte zich van de mensen meester; ze lieten hun tranen de vrije 
loop.. De gezichten stonden plechtig en droef toen na de pauze de tweehon-
derdvijftigg leden van het zangkoor Morgenrood met de tenor Bert Holtrop de 
Stalin-cantatee inzette. Een ontlading volgde. Het publiek applaudisseerde zo 
geestdriftigg dat koor en solist het laatste deel van de cantate bisseerden. Na 
eenn krachtige Internationale ging het publiek heen.'64 

Inn Moskou was zeker nog een Nederlander die Stalin in het Dom Sojoesov 
dee laatste eer bewees: Joop Morriën, die op 3 of 4 maart Peking verliet na een 
verblijff  van acht maanden in China, waar hij bijdroeg aan de versterking van 
dee leiding van de Indonesische communistische partij. In het vliegtuig van 
Pekingg naar Moskou, ergens boven Siberië, werden Morriën en zijn mede-
passagierss door een bemanningslid op de hoogte gebracht van Stalins over-
lijden.. In Moskou betrok hij een kamer in hotel Metropol, niet ver van het 
Bolsjoi-theater,, vlak bij het Rode Plein. De hele binnenring en de boulevards 
daaromheenn waren in handen van de veiligheidstroepen. Het hotel viel bin-
nenn de cirkel die door vrachtwagens en tanks hermetisch afgesloten was. 
Voorr het Dom Sojoezov stonden - kilometers lang - mensen te wachten om 
langss Stalins baar te defileren. Morriën mocht op vertoon van zijn op naam 
gesteldee laissez-passer zonder wachten naar binnen.'65 De zwart-rode kist 
mett het lichaam van Stalin stond open. Op het balkon musiceerde een kapel, 
eenn erewacht was opgesteld. Met tranen op het gelaat schuifelden de diep ge-
troffenn bezoekers langs. 

Hett cPN-gezelschap bleef na de plechtigheden nog enige tijd in Moskou 
enn bezocht Leningrad. Er werd wat gewinkeld, De Groot merkte op dat er dat 
jaarr meer in de winkels lag dan eenjaar eerder.'66 Voor de delegatie vertrok, 
hadd Morriën een ontmoeting met Annie Averink. Aan de Russen liet hij we-
tenn haar graag te willen ontmoeten. Buiten de andere delegatieleden om was 
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hett tot een afspraak gekomen in hotel Metropol. Averink instrueerde hem on-
opgemerktt de grens met Nederland te passeren. Uit Praag in Brussel aange-
komenn reisde hij door naar Antwerpen en bereikte vandaar met een tramme-
tjee en een bus Breda.,6? Morriën bleef op aanraden van De Groot en Averink 
nogg geruime tijd op de achtergrond. 

Wiee een fijne neus had voor koerswijzigingen in het Kremlin werd op zijn 
wenkenn bediend toen zes weken na de dood van Stalin de aanklacht werd in-
getrokkenn tegen de negen artsen die ervan beschuldigd waren hoge Sovjet-
functionarissenn te hebben vermoord. De betrokkenen, onder wie zes van 
joodsee afkomst, werden vrijgelaten en gerehabiliteerd. De Amsterdamse 
huisartss Ben Polak, partijlid sinds 1932, had nooit geloof gehecht aan de zo-
gehetenn "misdaden van de sluipmoordenaars in doktersjas, die in opdracht 
vann de Amerikaanse geheime dienst en diens vertakking, de burgerlijk jood-
see "Joint", leiders van het Sovjet-volk naar het leven stonden".'68 

Inn persoonlijke gesprekken had hij daar ruchtbaarheid aan gegeven: "na-
tuurlijkk weet ik dat politiek alles mogelijk is, maar daarmee kan ik het nog 
niett aan een collega arts uitleggen." Esther Teeboom, zijn fractiegenoot in de 
Provincialee Staten van Noord-Holland, met wie hij in zijn auto naar een ver-
gaderingg reed, reageerde: "aangezien De Volkskrant zegt dat het niet waar is, 
moett het wel waar zijn."169 Ze was zo in haar wiek geschoten dat ze direct de 
doorr haar aanbeden De Groot van Polaks twijfel in kennis stelde. Niet alleen 
Teeboomm deed een boekje open. Ook Leo Mok, oud-medewerker van De 
VrijeVrije Katheder, voelde zich hiertoe geroepen. Hij had in vertrouwen van 
H.P.L.. Wiessing, een patiënt van Polak, gehoord, met hoeveel scepsis Polak 
overr de doktersaffaire dacht.170 Omdat Polak tezelfdertijd een bijeenkomst 
hadd bezocht ten huize van "de bekende tegenstander van het communisme 
Prof.. Jan Romein,"'7' was er alle reden om de non-conformistische oud-wet-
houderr van Amsterdam terstond voor te dragen voor royement.'72 De ironie 
wildee dat Polak tijdens het gewraakte gesprek met Romein erop had geha-
merdd dat de communistische grondbeginselen antisemitisme uitsluiten. Polak 
wass een orthodoxe communist, intelligent, spits en vol spot over De Groot, 
diee hij onder vrienden het "opperrabbinaat" noemde. 

Stalinn had nog drie dagen te leven, toen Polak werd opgeroepen te ver-
schijnenn voor het inderhaast bijeengeroepen Amsterdamse districtbestuur. 
Polakk werd aan een uren durend verhoor onderworpen, dat onder leiding 
stondd van Gerrit Blom, secretaris van Amsterdam. Blom had hem, sprekend 
opp een toon alsof Polaks laatste uur had geslagen, toegevoegd toch vooral niet 
zelff  te denken maar de mening van de partij te eerbiedigen. Brandenburg 
wreeff  hem onder de neus dat zo er geen bewijs was voor een complot, dit stel-
ligg door de artsen zelf verdonkeremaand was. 
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Ookk Riezouw, net als Polak aanwezig op de bijeenkomst bij Romein, werd 
aann de tand gevoeld.173 En net als aan Polak vroeg Blom hem uitvoerig naar 
zijnn contacten met Goulooze. Ook dat verhoor eindigde met een royement.'74 

Beidenn behoorden in 1945 tot de juli-oppositie en kantten zich fel tegen de 
opheffingg van de partij. Als De Groot met zijn campagne tegen Polak hoop-
tee zijn oude rivaal tot mikpunt te maken, dan bleef dat niet zonder succes. 
Gouloozess gezondheid leed onder de al jaren durende lastercampagnes. In 
februarii  1953 schreef hij Nelly en Co Dankaart die in Menton in Zuid-Frank-
rijkk een pension dreven: "de laatste tijd wordt er van verschillende zijden ge-
modderdd tegen me. Jullie snappen dat al dat gedonder om me heen uiteinde-
lij kk iemand op zijn zenuwen gaat werken."175 Goulooze geraakte onder gees-
telijkee druk en zijn psychiater gaf hem ernstig in overweging een nieuw le-
venn te beginnen. Hij moest zich radicaal losmaken van het verleden. Zo niet, 
dann kon de spanning hoogst funest zijn.'76 Veertien dagen later kreeg Dan-
kaartt van Goulooze te horen dat er een "ontzettend lawaai was losgebarsten" 
rondd Polak. "Ben Polak is aan de schandpaal genageld en wel op een manier 
datt de honden er geen brood van lusten. [...] Hij onderhoudt vriendschappe-
lijk ee betrekkingen met mij. In wezen is hij mijn dokter en waakt over mijn 
gezondheid.. Dat is waarschijnlijk het grootste verwijt. [...] Er is een geweldi-
gee hetze en modder actie gestart."177 "Alles wordt nu op alles gezet om ons 
volkomenn te liquideren. Ik heb van al die herrie om niets zo tabak gekregen 
datdat ik er werkelijk naar snak ergens op de hei in een hut te gaan zitten.'"78 

Mett de campagne tegen Polak dacht De Groot Goulooze opnieuw een slag 
toee te brengen. De dood van Stalin en de rehabilitatie van de joodse artsen 
dwongg hem de kwestie-Polak te herzien. In november 1953 werd diens roye-
mentt opgeheven. Na door de voordeur eruit te zijn gegooid, kwam Polak door 
dee achterdeur weer binnen; het was een geruisloos eerherstel waarvoor de 
CPNN meer tijd nodig had dan het Kremlin voor de Sovjet-artsen. De rehabili-
tatiee was bovendien halfhartig.179 Over de artsenvervolging werd met geen 
woordd gerept, wel erkende "kameraad Polak ernstige politieke fouten te heb-
benn gemaakt. Hij heeft ingezien dat het ontoelaatbaar is om buiten medewe-
tenn van het bestuur politieke besprekingen te houden met tegenstanders.'"80 

Ondankss zijn getoonde moed in zijn vak als arts en tijdens de bezetting, durf-
dee Polak zich niet tegen de verklaring te verzetten. Hij voegde zich tot het ui-
terstee en verborg, zoals velen, zijn ontreddering door zich op te offeren: het 
diendee nu eenmaal de partij. Weldra werd hij lid van de Eerste Kamer. 

NIEUW EE AANPAK 

Dee veranderingen in de Sovj et-Unie na de dood van Stalin hadden ook in-
vloedd op de CPN. Aarzelend werd de nieuwe situatie van internationale ont-
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spanningg herkend. Na de zoveelste teleurstellende verkiezingsuitslag werd 
voorr het eerst een open toon tegenover de PVDA aangeslagen: het thema had 
niett moeten zijn "hoe slecht zijn zij, maar hoe goed zijn wij" . De Groot be-
nadruktee dat voortaan het zwaartepunt van het werk in het N W moest lig-
gen:'811 "De bond opbouwen, als NW-ers, en niet slechts bezig zijn met kri-
tiekk op de rechtse leiders." De EVC werd door De Groot geringschattend niet 
meerr dan een "georganiseerd steunpunt" genoemd.'82 

Dee Groot keerde zich tegen radicaal en conspiratief optreden. Opeens 
stemdee hij in met de kritiek dat bij de watersnoodramp te agressief en te fel 
wass gehandeld.'83 Het extremisme was echter niet zijn schuld. Sinds eind 
19533 had hij zich regelmatig wegens zijn zwakke gezondheid voor het dage-
lijkss bestuur moeten afmelden. Bovendien was hij belast met het uitzetten van 
dee politieke koers en de instructie aan De Waarheid, niet met de dagelijkse 
leiding. . 

Volgenss De Groot lag de oorzaak bij Gerben Wagenaar. De partijvoorzit-
terr liet zich gemakkelijk afleiden, werkte slordig en liet te veel over aan zijn 
assistentt Carel van Dillen, die het "bevelen" tot een tweede natuur was ge-
worden.. Bovendien constateerde De Groot een gebrekkige samenwerking 
tussenn Wagenaar enn Verheij, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
gevaarr liep. Ter verbetering stelde hij voor drie nieuwe, tamelijk jonge leden 
inn het dagelijks bestuur te kiezen, de Zaankanter Cor Geugjes, Siem Groe-
nendijk,, die door zijn starre optreden wel met een bulldog werd vergeleken, 
enn Joop Wolff, voorzitter van het ANJV. De Groots voorstel werd met in-
stemmingg begroet. Kon het anders? Zelfs Gerben Wagenaar bestempelde de 
uiteenzettingg van de algemeen secretaris als "buitengewoon karakteristiek 
doorr de eenvoud en de populaire en begrijpelijke wijze van redeneren".184 

Tochh wist Wagenaar zijn positie door de coöptatie van het drietal verzwakt. 
Hijj  zag zich met Cor Geugjes een assistent, maar evenzeer een pottenkijker 
toegewezen.. Fel beet Wagenaar van zich aftoen hem de les werd gelezen door 
Joopp Wolff en Rinus Haks over zijn zogeheten "verwaandheid en desinteres-
see in de jeugd". Haks klaagde er bovendien over niet te weten waar hij aan 
toee was. "Kort en goed: Mag Rinus Haks namens het ANJV nu wel of niet 
sprekenn met bedrijfsarbeiders of moet dat lopen via Bertus Brandsen en de 
EVC?""  Een oude kwestie werd weer opgerakeld. Het ging om de vraag wie 
hett in de bedrijven voor het zeggen had: de EVC of de partij? Wagenaar deed 
err verder het zwijgen toe, De Groot ook. Alleen Brandsen, secretaris van de 
EVC,, voelde zich aangesproken. Met klem protesteerde hij tegen de gewoon-
tee de EVC de wet voor te schrijven. Hij herinnerde aan de toestand bij de Am-
sterdamsee Westersuikerfabriek, waar begin 1953 op aandrang van de partij 
gestaaktt werd tegen de executie van Ethel en Julius Rosenberg, het Ameri-
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kaans-joodsee echtpaar dat beschuldigd was van atoomspionage voor de Sov-
jet-Unie.. De Evc-bestuurders wisten van niets, aldus Brandsen. Het zoge-
naamdee actiecomité, in werkelijkheid een paar geselecteerde partijgenoten, 
vergaderdee in Felix Mentis. De EVC mocht voor de gevolgen opdraaien en 
diee waren, zo deelde Brandsen mee, desastreus: ruzie onder het personeel; 
eenn partijgenoot die met een mes achterna werd gezeten en partijgenoten die 
ontslagenn waren.'85 

Dee terechtstelling was overigens voor Huib Zegeling aanleiding zich als 
partijlidd aan te melden.'86 De avond voor de executie was Irene With in de 
Gaaspstraatt langsgekomen. "Wordt het nu niet eens tijd om lid te worden?..." 
Huib,, net achttien jaar geworden, stemde toe. 

Voorr De Groot, die als geen ander de ambitie had van de CPN de 'partij 
vann de arbeidersklasse' te maken, was een van de voornaamste zorgen na de 
bevrijding,, net als in de jaren dertig, hoe een plaats te veroveren in de mo-
dernee vakbeweging. Gezien het ontstaan van de EVC lag de prioriteit bij het 
strevenn naar een fusie tussen NVV en EVC. Toen het N W in maart 1947 het 
besluitt nam een fusie met de EVC af te wijzen, was de radicale vakbeweging 
all  op zijn retour. Werkgevers en overheid troffen maatregelen om de invloed 
vann de EVC te beperken. Van een officiële erkenning wilde men niets weten, 
alal ging het in de praktijk niet zo ver dat alle overleg werd gemeden. 

Dee CPN geraakte met de EVC in een isolement. In zekere zin herhaalde 
zichh de situatie van het NAS in de jaren twintig en de RVO in de jaren dertig. 
OokOok toen bleef de CPN buiten de hoofdstroom van de sociaal-democratische 
vakbeweging.. Zolang de Koude Oorlog in alle hevigheid woedde, zat er nu 
wederomm weinig anders op dan zich in de situatie te schikken. 

Toenn na Stalins dood een zekere ontspanning optrad, lag het voor de hand 
datt De Groot op zoek ging naar wegen om het isolement op te heffen en toe-
gangg te krijgen tot het N W . Met de vervanging van EVC-voorzitter Blokzijl 
doorr Frits Reuter en de zogenaamde "opfrissing van leidende kaders in de 
vakbeweging",, trachtte hij de controle op de EVC te versterken. Naast Reu-
ter,, partijlid sinds 1936, kwamen in de EVC vertrouwelingen naar voren als 
Fréé Meis, Wim van 't Schip, Wessel Hartog, Max Meijer, Arie Korlaar en 
Carell  van Dillen die zonder omwegen bereid waren de leiding van de partij 
inn vakbondszaken te aanvaarden. 

ZeZe wekten de indruk zich 'beter' te voelen dan de Evc-bestuurders die hun 
hartt meer bij vakbondszaken hadden liggen. Deze waren geneigd voorzichti-
gerr te zijn en situaties eerst zorgvuldig te beoordelen alvorens arbeiders tot 
actiee op te roepen. Een houding die voor de vertrouwelingen van De Groot 
gelijkstondd aan 'opportunisme'. 

Eindd 1954 maakten De Groot en zijn secretaris Jaap Wolff een tournee 
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langss de districten om een indruk te krijgen van het functioneren van de EVC. 
Uitt de reacties sprak een grote ontevredenheid met de EVC. "En De Groot," 
zoo verzekert Wolff vele jaren later, "nodigde ze daar echt niet toe uit, hoor! 
Hijj  riep alleen maar op eerlijk de mening te zeggen.'"87 

Menn klaagde dat in de EVC een sektarische, principeloze strijd werd ge-
voerdd tegen NW-bestuurders onder de aloude leus 'we laten ons niet bijzet-
tenn in de grafkelders van het N W ' ; De vakbondsfunctionarissen zouden af-
kerigg zijn van het partijwerk, omdat ze geen twee heren tegelijk konden die-
nen.. Een doodzonde, zo viel De Groot de klagers bij, omdat juist onder de le-
denn van het N W beweging gaande was. 

Geïnspireerdd door wat ze op hun tournee te horen kregen, werkten De 
Groott en Wolff een koers uit om via een toenadering tot de sociaal-democra-
tiee aan het isolement een einde te maken. De koerswending werd op voorstel 
vann Gerben Wagenaar "De Nieuwe Aanpak" genoemd.'88 

Dee toen dertigjarige Wolff schreef de ruwe schetsen. De Groot dicteerde de 
lijn.. Om negen uur 's ochtends was Wolff aan het werk op de Gaaspstraat; 
vroegerr beginnen, wat Wolff als eindredacteur van De Waarheid gewend was, 
steldee De Groot niet op prijs. Na enkele uren werken, gingen beide mannen 
eenn eind wandelen, langs de Amstel of naar het Amsterdamse Bos. Soms 
werdd De Groot vertrouwelijk - spaarzame momenten van gevoeligheid - dan 
verteldee hij over de ellende van de oorlog, over de arrestatie van vrouw en 
dochterr die hij niet had kunnen voorkomen en over "de mist" waarin hij kort 
naa de bevrijding had rondgelopen. Een kwetsbare en aandoenlijke De Groot, 
diee - en dat verbaasde Wolff telkens weer - volkomen onverwacht, om bijna 
niets,, zijn omgeving en vooral zijn vrouw Eke de heftigste verwijten kon ma-
ken.. Dat Wolff daarvan getuige was, interesseerde hem niet. Een genante ver-
toningg waar De Groot een ander moment stilzwijgend en vol schuldgevoell  op 
terugkwamm door Eke met een bos bloemen te verrassen. Ook op Wolff maak-
tee De Groot zich soms onredelijk boos, vooral als deze er blijk van gaf anders 
overr zaken te denken. Als De Groot na enigee tijd inzag dat hij het bij het ver-
keerdee eind had, stelde hij hem alsnog in het gelijk. 

Opp kameraden afgeven kon hij als geen ander, "op de oude anarchisten 
vooral,, hij had er altijd ruzie mee". De woorden "verkalkt", "uitgeblust", 
"versleten",, "waardeloos" lagen hem in de mond bestorven. Vooral het 
woordd "idioot", dat hij op een typisch Frans-Russische toon als idjo't uit-
sprak.. Door zijn grilligheid en zijn neiging van het ene uiterste in het andere 
tee vallen, kon De Groot het niet lang met iemand uithouden. Ook Wolff on-
dervondd dat op den duur, hoewel hij De Groot in zijn wispelturigheid ver te-
gemoetkwam. . 
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Overr zijn Belgische jaren sprak De Groot zelden; eens kreeg Wolff het 
Antwerpsee schoolrapport te zien: "intelligentie in de dop." Wolff raakte on-
derr de indruk van zijn eruditie en talenkennis. De Groot kon goed vertellen 
enn voerde gemakkelijk de pen, "wel altijd met dezelfde stijlkenmerken, zin-
nenn die met 'doch' beginnen en soms een overvloed aan oud-testamentische 
beeldspraak.. Typisch voor de oude arbeidersbeweging. Het waren net psal-
men".1^ ^ 

Wolfff  was in september 1954 als assistent aan De Groot toegevoegd om 
hemm werk uit handen te nemen. Zijn gezondheid liet te wensen over. Volgens 
dee BVD leed hij aan een gebrekkige stofwisseling en vetzucht, was hij gauw 
moee en had hij last van slapeloosheid.'90 Sinds november 1953 verzuimde hij 
regelmatigg zittingen van het dagelijks bestuur.'9' De volgende zomer kuurde 
hijj  in een sanatorium in Sosni, in de omgeving van Moskou, aan de rivier de 
Moskva.. Hier begon hij met gymnastische oefeningen die hij na terugkeer 
inn Amsterdam voortzette bij de sportschool van Gé Koning in het Zuider-
bad,, op de Hobbemakade naast het Rijksmuseum. Hij liet zich er met de auto 
heenn brengen. Ook andere functionarissen hielden er hun conditie op peil.'92 

Sindss de herfst van 1954, zo berichtte de BVD, was De Groots gezondheids-
toestandd verbeterd, maar zijn kortademigheid, gevolg van het vele sigaren 
roken,, bleef. 

Inn het voorjaar van 1955 verscheen de resolutie De Nieuwe Aanpak ter be-
sprekingg op het zeventiende partijcongres, dat begin april afwisselend in Bel-
levuee en Felix Meritis plaatsvond. In de resolutie werd van een keerpunt in 
dee internationale verhoudingen gesproken: "Een ontspanning is ingetreden, 
dee oorlog teruggedrongen." Vol zelfvertrouwen heette het dat "de superiori-
teitt van het socialisme thans onherroepelijk was en zijn overwinning verze-
kerdd [...] Naast de Sovjet-Unie ontwikkelde zich de reusachtige volksrepu-
bliekk China, een macht waartegenover elke imperialistische agressie gelijk 
stondd aan zelfmoord." Wolff en De Groot gingen er kennelijk van uit dat het 
socialistischh kamp een oorlog kon overleven.193 Gelukkig bleef het doel zo'n 
oorlogg te voorkomen. De tekst toonde zich optimistisch over de kansen daar-
toe.. De vredeskrachten groeiden onstuimig, vooral in de strijd tegen de Duit-
see herbewapening. Socialisten en communisten, leden van N W en EVC von-
denn elkaar overal. "In dit verband," waarschuwde De Groot, "moet de op-
vattingg afgewezen worden die de EVC als de vakbeweging en alle anders-ge-
organiseerdenn als "ongeneeslijk" beschouwt, waar het de moeite niet voor 
loontt zich mee bezig te houden. [...]" Hij zag de EVC nog slechts als een 
steunpunt,, van waaruit communisten aansluiting moesten zoeken bij het 
N W .. "Wanneer," zo eindigde hij, "men er van uitgaat dat de EVC "zichzelf 
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genoeg""  is, dan verhindert men dat zij haar voornaamste taak in het belang 
vann de gehele arbeidersklasse vervult." m 

Inn de EVC werd met teleurstelling gereageerd. En die sloeg om in ergernis 
toenn De Groot critici in verband bracht met zogenaamde "anarcho-syndica-
listischee stromingen waartegen krachtig opgetreden diende te worden". '95 Als 
menn De Groot moest geloven dan weken ze terug voor stakingen'96 en gaven 
zee zich gemakkelijk over aan "corruptie", "bureaucratisering" en een "be-
krompenn routine".197 

Dee Groot toonde zelfvertrouwen. Hij voelde zich omringd door jong kader 
inn vakbeweging en partij dat blijk gaf strijd tegen afwijkingen niet te schu-
wen.. Jaap Wolff was niet de enige uit de jeugdbeweging die in het begin van 
dee jaren vijfti g promotie maakte. Zijn broer Joop klom op tot het dagelijks 
bestuur;; Marcus Bakker werd hoofdredacteur van De Waarheid; Catrien Bult-
je,, die weldra met Joop Wolff in het huwelijk trad, verving Sonja Prins bij Po-
litieklitiek en Cultuur en Rinus Haks kwam in het partijsecretariaat. De belang-
rijksterijkste benoeming was echter die van Henk Hoekstra in september 1954 tot 
assistentt van Gerben Wagenaar, verantwoordelijk voor de organisatie, maar 
voorr dat werk naar ieders oordeel ongeschikt. 

Dee bijna dertigjarige Amsterdammer Hoekstra kwam in 1944 van de elek-
trotechnischee school.198 Hij dook onder toen hij een oproep kreeg om in 
Duitslandd te werken. Hoekstra, afkomstig uit een sociaal-democratisch gezin, 
vondd vanuit de Dapperbuurt zijn weg naar de CPN. Zijn partijcarrière begon 
inn het ANJV, terwijl hij werkte als liftmonteur. Na vier jaar secretaris van het 
ANJVV  te zijn geweest, kwam hij in het partijapparaat. Hij leerde er de taaiheid 
vann de bureaucratie kennen waarin velen het bevel voerden, doch weinigen 
ietss uitvoerden. Hij legde zich er zonder noemenswaardige moeite bij neer in 
dee wetenschap dat langs informele weg en met nieuwe, eigen mensen op lei-
dinggevendee posten rompslomp en organisatorische inertie te overwinnen 
waren.. In april 1955 werd Hoekstra na zes maanden Wagenaars assistent te 
zijnn geweest, verantwoordelijk voor de partijorganisatie. 

Aann de vooravond van het congres had De Groot al gezinspeeld op een wis-
selingg van de wacht. Aan partijgenoten die zogeheten "vervreemd", "verlie-
derlijkt",, "uitgehold" en "gedegenereerd" waren, hield hij het jonge, frisse ka-
derr ten voorbeeld dat zich na de oorlog in actie en jeugdorganisatie onderschei-
denn had. Een verzetsverleden deed er niet toe. "We zijn tien jaar na de bezet-
ting,""  riep De Groot het partijbestuur toe en "in die tijd is veel gebeurd. Er zijn 
velenn die held waren, maar op het ogenblik slappeling of zelfs schurk zijn.'"99 

Dee partij was aan vers bloed toe, en De Groot stak zonder omhaal de lof-
trompett over Hoekstra, die "geen ontzag toonde voor heilige huisjes en wist 
uitt te spreken wat is".200 
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Hoekstraa werd op het zeventiende congres de nieuwe organisatiesecretaris, 
maarr niet nadat hij in de besloten zitting met Wagenaar de vloer had aange-
veegdd en hem van de ergste incompetentie had beschuldigd. Wagenaar was 
ziedendd opgesprongen en had gevraagd hoe Hoekstra het durfde na slechts 
eenn halfjaar werken tot zo'n oordeel te komen.201 Gezien het feit dat Hoek-
straa niet buiten de instemming van De Groot opereerde, betekenden zijn 
woordenn ook een verkapte uitval naar De Groot. De botsing markeerde de 
zichh langzaam voltrekkende verwijdering tussen De Groot en Wagenaar. 

Niett alleen Wagenaar kreeg het op dit congres hard te verduren, ook Har-
ryy Verheij. Verheij was in januari 1954 Gerrit Blom als secretaris van het 
moeilijkee district Amsterdam opgevolgd. Het lukte hem de Amsterdammers, 
diee door toedoen van de arrogante Blom verdeeld waren, weer aan het werk 
tee krijgen. Verheijs prestige nam toe, kennelijk te veel in de ogen van De 
Groot,, die hem om zijn zelfstandigheid nooit helemaal vertrouwde. Al eerder 
zettee De Groot Verheij onverhoeds in een kwaad daglicht, toen hij hem voor 
dee voeten wierp zich te veel met kunstenaars en intellectuelen en te weinig 
mett arbeiders op te houden.202 Dat verwijt werd op het congres herhaald. Aan 
werkkracht,, ijver en toewijding geen gebrek, maar, lieten Jaap Brandenburg 
enn Marcus Bakker om beurten weten: "Verheij moet zijn afkomst als arbei-
derr niet vergeten en niet teveel opzien naar academische kennis van de intel-
lectuelen."2033 Volgens Bakker besteedde Verheij, die tevens hoofdredacteur 
wass van Politiek en Cultuur, te veel aandacht aan "kunst" en onderwerpen als 
"hett pijnloos bevallen volgens de methode van Pavlov". Wat Wagenaar niet 
lukte,, kon Verheij wel: "toegeven dat de critiek volkomen juist was. [...] Ik 
zouu alle kameraden willen vragen om op dezelfde manier als M. Bakker heeft 
gedaann voor mij duidelijk te maken waar de fouten zitten. Ik wil precieser en 
nauwkeurigerr zoeken waar de schoen wringt." 

CHIN A A 

Kortt na het congres werden in het secretariaat de vakantieplannen besproken. 
Err waren achttien uitnodigingen ontvangen uit de Sovjet-Unie, de DDR en 
Hongarije.. Het secretariaat stelde vast wie van de leidinggevende functiona-
rissenrissen in aanmerking kwamen.204 De Groot viel daar buiten. Hij werd altijd 
persoonlijkk geïnviteerd en zijn plannen behoefden geen goedkeuring. Die zo-
merr bracht het gezin drie maanden door in de Sovjet-Unie en vertrok aan-
sluitendd naar China. 

Beginn juli arriveerden Paul en Eke in Moskou en reisden vervolgens door 
naarr Sosni aan de rivier de Moskva waar De Groot ook het jaar daarvoor had 
gekuurd.. Huib was er eerder op eigen gelegenheid heen gereisd. In juni was 
hijj  geslaagd voor zijn eindexamen gymnasium B, niet op het Vossius maar op 
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hethet Amsterdams Lyceum. Hij doorliep er de laatste twee klassen. Op het Vos-
siusgymnasiumm kon de bescheiden, wat stille Huib zijn draai niet vinden; hij 
bleeff  een keer zitten en had te kampen met een leraar natuur- en scheikunde 
diee weinig geduld met hem oefende. Na de vierde klas was besloten van 
schooll  te veranderen. Op het Amsterdams Lyceum werden zijn prestaties snel 
beter. . 

Inn het sanatorium, dat aan een uitloper van de Moskva lag, maakte Huib 
kenniss met Andrej Loekanov, zoon van de Bulgaarse ambassadeur in Mos-
kou.. Hij was van Huibs leeftijd en bracht het later tot vice-premier van Bul-
garije.. Ze verdroegen het moeilijk om altijd onder begeleiding te staan. De 
andere,, meestal oudere gasten waren soms van een dodelijke saaiheid. Een 
kanotochtt zorgde voor een ware paniek, toen de jongens niet op het afge-
sprokenn tijdstip thuis waren. Loekanov leed aan een hartkwaal, een extra re-
denn hem niet uit het oog te verliezen. De veiligheidsdienst was in rep en roer. 
Watt als het tweetal iets overkwam? Ze dreven wel vaker de spot met de regels. 
Uitt balorigheid maakten ze het weliswaar oergezonde, maar oersaaie eten, 
waarinn gekookte kip de hoofdrol speelde, belachelijk. Midden in de eetzaal 
werdd de kip als voorbeeld van socialistische kookkunst door het tweetal van 
allee kanten gefotografeerd. Het kwam hen op een reprimande van de sanato-
riumdirectieriumdirectie te staan. Misschien wilden ze indruk maken op de twee jeugdige 
dochterss van de plaatsvervangend minister van Landbouw van de Sovjet-Unie, 
Matsjkevitsj.. Hijzelf bevond zich als hoofd van een landbouwdelegatie in de 
Verenigdee Staten. Zijn vrouw en dochters verbleven in Sosni. Met een van de 
dochterss sloot Huib vriendschap. Ze maakten allerlei uitstapjes, onder andere 
naarr een grote paardenfokkerij, waar zij paardreden. Terug uit China zocht 
Huibb haar in Moskou op. Ze woonde bij haar ouders in een grote regeringsflat 
aann de Kotelnitsskaja Nabereznaja met uitzicht op de Moskva. 

Bijj  zijn bezoek aan het Wereldjeugdfestival in 1957 ontmoette hij haar 
voorr het laatst. Matsjkevitsj, een Oekraïner en beschermeling van Chroesjt-
sjov,, was inmiddels minister van Landbouw geworden. Zijn dochter bleek een 
geliefdee te hebben gevonden. Huib was in de voorbije twee jaren niet verder 
gekomenn dan het schrijven van brieven. Hij was in militaire dienst en mocht 
hethet land niet uit. Na Chroesjtsjovs val werd Matsjkevitsj weggepromoveerd 
naarr Kazachstan. In 1968 was hij Sovjet-ambassadeur in Praag. 

Inn het goed beschermde en door bossen omgeven sanatorium in Sosni ver-
blevenn meer hooggeplaatste Sovjet-functionarissen. De Groot ontmoette er 
ledenn van het centraal comité, zoals de historicus M.B. Miti n en de Russische 
plaatsvervangendd secretaris-generaal van de Verenigde Naties, met wie Huib 
eenn partij tennis speelde. Een onuitwisbare herinnering had hij aan de Sovjet-
ministerr van Financiën Zverev: "de man kon niet tellen. Bij tafeltennis claim-
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dee hij altijd de overwinning, ofschoon ik voorstond." 
Dee Groot hield zich afzijdig van alles wat met sport of spel te maken had. 

Hijj  kuurde, las kranten en boeken en bereidde zich voor op de China-reis. Na 
enkelee weken vertrok het gezin weer naar Moskou om aan boord te gaan van 
dee Transsiberië Express met bestemming Peking. Het verblijf in Sosni had 
langerr geduurd dan gepland. Huib had last ondervonden van de voor China 
verplichtee pokkeninentingen. 

Dee reis nam acht dagen in beslag. Het gezin beschikte over twee rijkelijk 
sjiekee compartimenten met douche en toilet in de eerste klas. In iedere coupé 
stondenn twee fauteuils, naast twee banken die 's avonds door de conducteur 
inn een bed werden veranderd. Er werd driemaal per dag gegeten wat, afgezien 
vann de grote hoeveelheden, een prettige afwisseling was op een reis die 
dagenlangg door de eindeloze bossen en taiga's van Oost-Rusland voerde. In 
Pekingg werd het gezin ondergebracht in een grote villa, even buiten de stad; 
hett personeel had opdracht al hun wensen te vervullen. Het vervoer ge-
schieddee per auto, in een tweede volgden de begeleiders. Tussen de politieke 
besprekingenn en bezoeken aan bedrijven, ziekenhuizen en universiteiten door 
wass er tijd voor ontspanning. Het gezelschap bezocht de Chinese Muur, wan-
deldee in de tuinen van het keizerlijk paleis, en woonde een voorstelling bij 
vann de beroemde Pekingopera. Per trein werd een uitstapje gemaakt naar 
Moekdenn ten noorden van Peking, het Magnitogorsk van China, waar Paul on-
derr de indruk raakte van de enorme hoogovens, staalfabrieken en machine-
industrie.2055 Op de eerste oktober, de vijfde verjaardag van de Chinese volks-
republiek,, woonde het gezelschap een banket bij met ontvangst door de hoog-
stee partijleiders, Mao Tse-toeng en Tsjou En-lai. De dagen daarna voerde De 
Groott besprekingen in kleinere kring onder andere met de burgemeester van 
Pekingg Peng Tseng, die hem uitnodigde voor een concert, en met de gevier-
dee maarschalk Tsjou Teh en partijsecretaris Deng Xiao-ping. Deng was ook 
aanwezigg tijdens een theevisite bij staatspresident Lioe Sjao-sji. Voor een uit-
voerigg politiek gesprek was geen tijd, omdat Huib en Eke zich al snel bij het 
gezelschapp voegden en de conversatie naar minder zwaarwichtige onderwer-
penn verschoof. Naar Huib zich herinnert, verliep alles in een genoeglijke 
sfeer.. Met veel glimlachen en beleefdheden werden de familieleden op hun 
gemakk gesteld.206 "Do you like socialism", "Do you like tea", een verbou-
wereerdee Huib knikte instemmend: "Wat had ik meer kunnen doen?"207 

Dee reis naar China beschouwde De Groot als een belangrijke politieke ge-
beurtenis,, als een internationale erkenning voor zijn persoon en de partij. Bij 
terugkeerr op Schiphol werd hij op 'Russische wijze' welkom geheten door 
hett voltallige dagelijks bestuur. Een grote foto van het drietal prijkte op de 
voorpaginaa van De Waarheid. Het ANP was van het tijdstip van aankomst op 
dee hoogte gebracht.208 
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Inn het dagelijks bestuur bracht De Groot verslag uit. De Chinezen hadden 
hemm verteld dat de strijd met de Verenigde Staten ging om een reeks landen 
alss India, Indonesië, Japan, Engeland, Frankrijk en Nederland waar meer en 
meerr krachten zich verzetten tegen hun uitpersing. Wij, aldus De Groot, moe-
tenn deze op neutraliteit gerichte stromingen steunen. In Nederland zag De 
Groott die in de PVDA en het N W, maar ook in de W D aanwezig. "In de 
PVDAA  gaat het niet meer om de tegenstelling leiding-leden," maar om een te-
genstellingg tussen een Amerikaanse en een Engelse vleugel. "Onze lijn moet 
zijnn de bevordering van de stromingen die zich op Engeland oriënteren en 
strevenn naar neutraliteit."209 

Dee Groot vertelde verder dat hij in China grote waardering had horen uit-
sprekenn voor de CPN en haar steun aan het Indonesische volk. Over Indone-
siëë sprekend begroette De Groot niet alleen de enorme verkiezingsoverwin-
ningg van de PKI - ze werd de vierde partij in het land - maar ook die van de 
Partaii  Nasional Indonesia (PNI), de nationalisten van Soekarno, die de mees-
tee stemmen haalde en waarin de PKI een groot vertrouwen stelde. 

Inn juli , kort voor De Groots vertrek uit Nederland, vond in Bandung de eer-
stee Aziatisch-Afrikaanse topconferentie plaats, waar Soekarno een belangrij-
kee rol bij speelde. Onder de premiers en staatshoofden had zich ook Tsjou 
En-laii  bevonden. De invitatie aan de Chinese leider zag de PKI als een be-
vestigingg van haar waardering van de PNI-regering van Ali Sastroamidjojo, 
diee de initiatiefnemer was van de conferentie. Des te wonderlijker dat in De 
WaarheidWaarheid op 12 juli 1955 een onrustbarend artikel verscheen onder de kop 
"Onderhandsee besprekingen met PNi-leiders over reactionair kabinet. Vrees 
voorr verkiezingskansen PKI". Het wekte met de aanduiding 'Djakarta, 10 
juli '' en 'Van onze correspondent' de indruk uit Indonesië afkomstig te zijn. 
Dee werkelijke auteur was Wim Klinkenberg, die na overleg met Friedl Baruch 
enn Wim Wertheim op alarmerende toon berichtte dat de PNI besprekingen 
voerdee met de islamitische Masjoemi. Deze gesprekken waren erop gericht 
dee verkiezingen te verhinderen om zoo de verdere legalisering en versterking 
vann de PKI tegen te gaan. Klinkenberg nam stelling tegenover een te 'wel-
willende'' houding jegens de PNI. 

Mett uitzondering van Baruch keerde het hele dagelijks bestuur zich tegen 
hett artikel en bestempelde het als een inmenging in de PKI. En indirect ook 
inn de politiek van de Chinese CP. Deze had immers net als de PKI de Ban-
dung-conferentiee van harte gesteund en er Tsjou En-lai, een van zijn belang-
rijksterijkste leiders, naar afgevaardigd. 

Dee Russen waren echter niet uitgenodigd. Wellicht hadden Baruch en 
Klinkenbergg hen ter wille willen zijn met een teken aan de Aziatische broe-
derss dat hun steun aan "de beweging van niet gebonden landen" niet ten kos-
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tee mocht gaan van de Sovjet-Unie door te ontaarden in een naar een derde 
wegg strevende neutraliteit. De Groot vond dat natuurlijk ook - meermalen 
waarschuwdee hij tegen het loslaten van de solidariteit met de Sovjet-Unie. 
Ietss anders was dat hij door de belerende toon van het artikel zijn Chinese 
gastherenn beledigd zag. Zonder dralen plaatste De Waarheid op bevel van De 
Groott een afwijzende, ingezonden brief van de in Nederland verblijvende 
Slamatt Soekotjo, de motor achter de PI. Onder de schuilnaam Abidin Ham-
zahh schreef hij dat de plaatsing van het artikel onverantwoord was geweest. 
Inn een naschrift tekende de hoofdredactie aan dat de kritiek "volkomen te-
recht""  was. 

Hett was middenjaren vijftig , toen De Waarheid nog een gesloten bolwerk 
was,, een uniek incident. Het markeerde het begin van wrijvingen die enkele 
jarenn later spectaculair tot uiting kwamen bij de hoogoplopende conflicten 
tussenn Moskou en Peking en hun respectievelijke aanhang in de internatio-
nalee communistische beweging. 

Eenmaall  terug in Nederland ging De Groot nogmaals op het incident in. 
Hijj  noemde het "verderfelijk dat het artikel was gepresenteerd als een uitla-
tingg van de PKI, namelijk als een correspondentie uit Djakarta". Daarom ver-
diendee het, volgens De Groot, het predikaat "intrige"; Het secretariaat moest 
dee zaak grondig onderzoeken.210 Eind januari 1956 viel het besluit Wim Klin-
kenbergg naar de redactie Binnenland over te plaatsen. Joop Morriën werd be-
lastt met de berichtgeving over Indonesië.2" 

Dee uitkomsten van het in het voorjaar gehouden congres en de conclusies 
vann de besprekingen in China en Moskou werden samengevat in de partijbe-
stuursresolutiee "Over de nieuwe aanpak van haar taak", die in november 
1955,, een week na de viering van de Oktoberrevolutie, werd gepubliceerd.212 

Dee toon was resoluter en de visie breder dan de congrestekst uit het voorjaar, 
vruchtt van de gegroeide overtuiging dat een keerpunt was bereikt in de in-
ternationalee verhoudingen: "een nieuwe tijd was aangebroken, een tijd van 
ontspanningg die om nieuwe aanpak vroeg". 

Beginn februari 1956 boog het dagelijks bestuur zich over de vraag hoe de 
nieuwee aanpak in de praktijk moest worden gebracht.2'3 De Groot stelde zijn 
eigenn functioneren en dat van Gerben Wagenaar ter discussie. Vaststellend 
datt persoonlijke tegenstellingen en gebrek aan vertrouwen het werk bemoei-
lijktenn pleitte hij voor de aanstelling van een secretaris die de politieke lei-
dingg nam. Hij achtte zichzelf daar - zeker op den duur - niet meer toe in staat 
enn Wagenaar vond hij geen alternatief. "Na de oorlog was op hem gekoerst," 
alduss De Groot, "maar hij gaf geen leiding, zoals het hoorde."2'4 Wagenaar 
hadd niet kunnen voorkomen dat de EVC op eigen wieken ging en absurde 
voorwaardenn stelde aan een overgang naar het N W . Te 'slap', oordeelde Mar-

346 6 



HETT INSTINC T VAN DE PARTI J 

cuss Bakker over de oud-verzetsstrijder. Bakker opperde meteen ook de lei-
dingg van de EVC te vervangen. Zo'n rigoureuze stap ging De Groot te ver. Hij 
wass tevreden met de benoeming op termijn van een nieuwe man die door hem 
zouu worden opgeleid en geholpen. 

Wagenaarr was weliswaar nog partijvoorzitter, serieus werd hij niet meer 
genomen.. Verheij stelde voor hem niet meer als lijsttrekker aan te wijzen; 
sindss de oorlog had hij steeds de lijst aangevoerd. Pijnlijker was dat De Groot 
besloott niet Wagenaar maar Henk Hoekstra mee te nemen naar het twintigste 
partijcongress van de CPSU, het eerste sinds de dood van Stalin. Pijnlijk ook, 
omdatt Wagenaar het voorstel zelf in het dagelijks bestuur moest verdedi-
gen.2'55 Wagenaar kon nog zo diep vallen, hij liet niets merken. Hij stelde het 
niett op prijs door het leven te gaan als een "in zijn ijdelheid gekwetste klein-
burger". . 
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IXX Barsten in het beeld 1956-1960 

CONGRESS DER ONTHULLINGE N 

Inn de driejaar na Stalins dood waarin Chroesjtsjov zich als de nieuwe krach-
tigee Sovj et-leider manifesteerde en een periode van dooi inleidde, leek er 
voorr de argeloze lezer van De Waarheid weinig veranderd. Nog ieder jaar 
werdd hij rond Stalins geboorte- en sterfdag op het gebruikelijke eerbetoon 
vergast.. Anders dan de burger in de Sovjet-Unie, die de naam Stalin in de ko-
lommenn van krant en tijdschrift nauwelijks meer tegenkwam. Honderddui-
zendenn keerden terug uit de kampen, vertelden over de Goelag en zongen de 
loff  van de nieuwe leider Nikita Chroesjtsjov, die voorzichtig ertoe overging 
dee slachtoffers te rehabiliteren.' 

Niett alleen in de binnenlandse, ook in de buitenlandse politiek doorbrak 
Chroesjtsjovv een traditie. Joegoslavië bleek niet langer de "fascistische mili-
tairee dictatuur", waarvoor Stalin met in zijn kielzog de leiding van de zuster-
partijenn het regiem van Tito placht te houden. Ook in de relatie met de kapi-
talistischee staten kwam beweging. Met de Bondsrepubliek Duitsland werden 
betrekkingenn aangeknoopt en "de grote vier" kwamen voor het eerst sinds de 
Potsdammerr conferentie van 1945 in Genève bijeen. De wereld haalde opge-
luchtt adem en sprak hoopvol van de "geest van Genève". 

Tott het twintigste CPSU-congres, dat van 14 tot 25 februari 1956 in het 
Kremlinn bijeenkwam, was acht maanden eerder opgeroepen. De verwachting 
leefdee dat aan de nieuwe politiek - ontspanning, ontwapening, vreedzame 
coëxistentiee - ruim baan zou worden gegeven. Tegelijk werd gefluisterd dat 
Stalinss stokpaardjes als de zogenaamde onvermijdelijke oorlog tussen de ka-
pitalistischee staten of zijn als te simpel beschouwde idee over de weg naar het 
communismee aan kritiek zouden worden blootgesteld. Maar niemand ver-
wachttee dat het congres zich zou buigen over zijn misdaden - hooguit mis-
schienn in een beperkte en gematigde kritiek over zijn methoden van leiding-
gevenn om elk streven naar herstel van een persoonlijke dictatuur de pas af te 
snijden.. Een fundamentele kritiek leek onmogelijk gezien de invloedrijke po-
sitiee van een aantal van Stalins oude wapenbroeders, Molotov, Kaganovitsj, 
Vorosjilovv en Malenkov. Zij wilden niets van een discussie over de personen-
cultuss weten. 
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Tochh zou het Chroesjtsjov lukken Stalins misdaden op de agenda te krij -
gen.. Harde onderhandelingen met de conservatieven en een dreigement de 
kwestiee aan de afgevaardigden voor te leggen gingen eraan vooraf. Het com-
promiss behelsde dat Chroesjtsjov werd toegestaan namens het centraal co-
mitéé een rapport te houden, niet in het openbaar, maar achter gesloten deu-
ren,, zonder discussie en pas na de verkiezing van het centraal comité. De 
conservatievenn dachten dat ze moesten vrezen voor hun herverkiezing als het 
eerderr zou plaatsvinden.2 De rede die Chroesjtsjov in de nacht van 25 op 26 
februarii  hield, werd verreweg de belangrijkste gebeurtenis van het congres. 

Voorr Chroesjtsjov het woord nam, hadden slechts twee sprekers het aan-
gedurfdd iets over Stalin te zeggen. Mikojan maakte een korte maar ondub-
belzinnigee toespeling op Stalins machtsmisbruik en kritiseerde zijn fouten in 
dee buitenlandse en economische politiek. Hier lijnrecht tegenover bewees de 
Fransee partijleider Maurice Thorez, pas hersteld van een langdurige ziekte, in 
zijnn begroetingsrede zijn overleden meester alle eer en liet - vrijwel zeker in 
overlegg met de groep Molotov - geen spaan heel van de ontheiligende kritiek 
diee Chroesjtsjov in de voorbije periode zo nu en dan had laten horen. 

Thorezz matigde zich een houding aan alsof Chroesjtsjov weinig voorstel-
dee en zijn val nabij was;3 een open en bewuste schending van de regels van 
dee internationale communistische hiërarchie. Aan de vooravond van het con-
gress zinspeelde hij er in een weinig vleiend paginalang artikel in de Pravda 
opp dat de vreedzame coëxistentiepolitiek tot de ondergang van de Sovjet-he-
gemoniee leidde,4 na dertig jaar stalinistisch chauvinisme een pijnlij k verwijt. 

OpOp 14 februari 1956, de dag van de opening vann het congres, bevonden De 
Groott en Hoekstra zich al enkele dagen in Moskou. Ze logeerden in Sovjets-
kaia,, een partijhotel waar ook andere delegaties waren ondergebracht, even 
buitenn het centrum in een zijstraat van de Arbat.5 De reis had nogal wat voe-
tenn in de aarde. Aanvankelijk vertrok het tweetal met de Scandinavië-express, 
maarr in de grensplaats Bentheim aangekomen, werd De Groot op grond van 
overwegingenn van openbare orde de toegang tot Duitsland ontzegd. De Groot 
enn Hoekstra namen een taxi naar Oldenzaal en reisden naar Amsterdam terug 
omm alsnog, maar nu per vliegtuig, naar Moskou te vertrekken.6 

Dee dagen voorafgaand aan de opening van het congres gebruikte De Groot 
omm hoge Sovjet-functionarissen en leiders van zusterpartijen te ontmoeten. In 
hett persoonlijke contact moet De Groot iets gemerkt hebben van de spanning 
inn de leiding van de CPSU en de opmerkelijke rol van de groep rond Molotov. 
OokOok De Groot had bezwaren tegen de voortvarendheid waarmee Chroesjtsjov 
tee werk ging; tegen het gemak waarmee hij in het geval Joegoslavië het roer 
omgooidee zonder acht te slaan op de gevolgen voor de communistische par-
tijenn die altijd trouwhartig "de fascistische kliek van Tito" hielpen veroorde-
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lenn of tegen de plotselinge erkenning van de BRD, wier revanchistische in-
tentiee doof hem in alle toonaarden was verguisd. De Groot had er zorgvuldig 
opp toegezien zijn aanhang niet al te diepgaand in te lichten over de ongewo-
nee veranderingen die in de Sovjet-Unie gaande waren, laat staan over het 
machtsmisbruikk waarmee Stalin in verband werd gebracht. Weliswaar kon hij 
niett vermoeden dat de veroordeling van Stalin het allesoverheersende thema 
vann het congres zou worden, toch was hij zich bewust van de stille revolutie 
diee zich in de Sovjet-partij voltrok en haar gevolgen voor de communistische 
eenheid,, ook in de CPN. 

Alss ingewijde begreep hij de bedoeling van Maurice Thorez toen deze aan 
hett eind van zijn speech de Sovjet-partij prees voor haar onverbrekelijke trouw 
aann de ideeën van Marx, Engels, Lenin en... Stalin en beloofde dat "de Fran-
see partij naar het voorbeeld van de CPSU zou waken over de zuiverheid van 
hett wetenschappelijk marxisme en de eenheid in haar rijen".7 Het uitdagen-
dee applaus dat gedragen werd door de conservatieven, viel De Groot van har-
tee bij. Het was een vermetele, doch naar bleek vergeefse poging Chroesjtsjov 
tee doen afzien van zijn plan Stalin te veroordelen. 

Dee Groot heeft altijd ontkend dat hij tijdens het twintigste congres is in-
gelichtt over de 'geheime rede' van Chroesjtsjov, het vier uur durende requi-
sitoirr achter gesloten deuren waarin Stalin werd beschuldigd van deportatie 
enn moord op miljoenen onschuldigen, de bloedige zuivering van de oude bol-
sjewikii  en de legertop in de jaren dertig en incompetentie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.. Dat De Groot, anders dan Thorez, Togliatti en de partijleiders 
uitt de volksdemocratieën, geen kennis kon nemen van de rede, sluit niet uit 
datt hij op de hoogte was van de strekking ervan, ook dankzij zijn contacten 
inn het Sovjet-apparaat. 

"Geheimhouding""  bleek een betrekkelijk begrip. Binnen enkele dagen 
stondd de tekst ter beschikking van partij kaders en vonden meetings plaats in 
dee fabrieken en instellingen.8 Guiseppe Boffa, toentertijd de Moskouse cor-
respondentt van L'Unita, herinnert zich dat hij niet eerder zo'n opgewonden 
stemmingg meemaakte als in de eerste dagen na het congres. "We could hard-
lyy say hello before we were deep in discussion on this one theme, whether in 
thee lobby of a theatre, on the street, or at dinner. We spent hours and hours 
recallingg the past, exchanging information, seeking explanations, excavating 
memories,, discovering forgotten names and stories of long ago."9 Er mag 
tochh worden aangenomen dat ook De Groot meer wilde weten en dat hij zich 
heeftt willen oriënteren op de verdere ontwikkeling van de Sovjet-leiding. In 
iederr geval bleef hij nog minstens tien dagen ter plaatse. 

Dee Groot stond voor een ingewikkeld dilemma. De onthullingen accepte-
renn - hoe halfhartig die ook waren -, hield voor hem in zijn leven moeten ver-
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anderen;; zich moeten losmaken van Stalin, van het afgodsbeeld waaraan hij 
zoo toegewijd was; en de kwade herinnering moeten verdragen aan kameraden 
diee zonder mededogen tot slachtoffer waren gemaakt. Uit de ontdeksel-
dee beerput ontsnapten niet alleen Stalins misdaden, ook de leugens, valse 
praktijkenn en vernederingen waarmee De Groot zelf zijn tegenstanders had 
bestreden.. Moest hij toegeven dat hij de ogen had gesloten, zich mee liet 
slepenn en vuile handen had gemaakt, voor niets? Moest hij zeggen: Trotski, 
Boecharinn en Zinovjev of Sneevliet, Wijnkoop en Goulooze, julli e zijn ver-
nederd,, beschimpt en verjaagd, maar julli e hadden gelijk? De Groot was er de 
mann niet naar de geesten van het verleden toe te staan een obsessie te wor-
den.. Daarvoor was zijn gevoel te gepantserd. Hij moest verder en dat kon hij 
zichh voorstellen in maar één gedaante, in die van de leider van de Neder-
landsee communistische partij. Als gevangene van het verleden kwam hij tot 
dee slotsom dat de waarheid verborgen moest blijven. Dat de toespraak van 
Chroesjtsjovv in de Sovjet-Ieiding op weerstand stuitte, sterkte hem in de ge-
dachte.. Het iconoclasme werd wellicht nog een halt toegeroepen zodat de 
authenticiteitt van Chroesjtsjovs onthullingen voor deze het grote publiek be-
reikten,, ontkend kon worden. 

Voorr De Groot speelde - onbewust wellicht - ook mee dat de communis-
tischetische leer en zijn partij strijdbaarheid belichaamden en getuigenis aflegden 
vann het streven naar verheffing en humaniteit. Het gaf de mogelijkheid zijn 
schuldd in te lossen, het ondraaglijke gevoel te verdringen vrouw en dochter 
inn de oorlog aan zijn idealen te hebben opgeofferd. Door zich de kritiek op 
hett stalinisme eigen te maken en te erkennen dat het regiem misdadig was, 
viell  de bescherming tegen de in de oorlog wortelende gevoelens van schuld 
enn machteloosheid weg. Dat onheil kon en wilde De Groot, die zich op door-
zettingsvermogenn en trouw ten aanzien van politieke idealen liet voorstaan, 
niett over zich afroepen. 

Dee Groot en Hoekstra reisden terug via Warschau en bezochten er Mauri-
cee Rok, de Poolse kleermaker bij wie De Groot in 1949 in Parijs een maand 
logeerdee en die in 1951 terugkeerde naar Polen. Rok herinnert zich dat de de-
legatiee verbitterd en teleurgesteld was, maar weinig kwijt wilde.10 Zelfwas 
hijj  op de hoogte van de sensationele inhoud van Chroesjtsjovs rede, die al 
snell  in de Poolse hoofdstad circuleerde en was, zoals veel Polen, niet onge-
voeligg voor de kritiek. Anti-Russische sentimenten leefden sterk in Warschau, 
voorall  vanwege de Russische annexatie van Pools grondgebied, en voor com-
munistenn in het bijzonder, omdat Stalin voor de oorlog de hele Poolse partij-
topp liet liquideren. 

Gedurendee het congres had De Waarheid uitvoerig bericht over de belang-
rijksterijkste redevoeringen, maar na afloop brak een periode van stilzwijgen aan. 
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Omm geen vragen uit te lokken, verscheen Hoekstra noch De Groot op leden-
vergaderingen.111 Op voorstel van de laatste vonden ook geen openbare ver-
gaderingenn plaats.'2 Tegen de gewoonte in, want als Moskou had gesproken, 
wass het gebruik de aanhang snel en grondig op de hoogte te brengen. Het 
werdd zelfs niet nodig geacht het partijbestuur bijeen te roepen: "Het liefst 
geenn overhaaste stappen," aldus De Groot, die het dagelijks bestuur kenbaar 
maaktee dat in Chroesjtsjovs kritiek "ondoordachte overdrijving" had plaats-
gevonden.. Weliswaar achtte hij kritiek op de persoonsverheerlijking "ge-
zond",, want "de potentaatjes aan de basis regeren vaak met citaten van Sta-
lin" ,, maar hij waarschuwde tegen "allerlei sensatie-opmerkingen".13 Als 
voorbeeldd wees hij op de rede van Mikojan, "waar de burgerlijke pers on-
middellijkk profijt van had getrokken". Overhaast commentaar schiep alleen 
maarr verwarring, getuige ook DDR-leider Walter Ulbricht, die zich niet had 
kunnenn beheersen en liet weten dat "Stalin niet klassiek was" - en dus niet 
meerr in een eregalerij met Marx, Engels en Lenin thuishoorde. "Baarlijke on-
zin,""  aldus De Groot. 

Terwijll  Mikojan aan de schandpaal werd genageld, liet De Groot zich lo-
vendd uit over oorlogsheld generaal Zjoekov en vooral over Molotov, die waar-
schuwdenn tegen "vredesdoezel" en de onderschatting van de oorlogskrach-
ten.. Met hun krachtige uitspraken tegen het "Duitse revanchisme" was hij het 
vann harte eens, net als met de belofte "de positieve betekenis van Stalin hoog 
tee houden". De Groot liet uitkomen dat de CPN voortaan zelfstandig door het 
levenn ging, wat solidariteit met de Sovjet-Unie niet uitsloot. Hij pleitte ervoor 
omm "als zich gebeurtenissen voordoen waar we niet uit wijs worden", open-
lijkk te zeggen, "dat we een oordeel opschorten tot we beter geïnformeerd 
zijn".'44 Voor wie gewend was alles uit "het vaderland van het socialisme" 
voetstootss aan te nemen, een schokkende mededeling. 

Aann het begin van het debat, vier dagen later, werd Stalin door Henk Hoek-
straa uitbundig geprezen. Hoekstra legde uit dat het populariseren van een fi-
guurr niet strijdig was met collectief leiderschap. Zoals Mao in China had ook 
Stalinn tot grootse daden geïnspireerd. Of er fouten zijn gemaakt? Het is niet 
aann ons dat te beoordelen. Dat moeten ze in de Sovjet-Unie maar uitzoeken, 
alduss Hoekstra, die veinsde van de prins geen kwaad te weten.'5 

Corr Geugjes toonde zich als een der weinigen geschokt. "Er zijn toestan-
denn blootgelegd waarvoor communisten zich moeten schamen." Volgens hem 
heerstee er verwarring en twijfel in de gelederen. Geugjes vermoedde dat de 
zaakk nog niet voorbij was en datt er meer achterstak dan De Groot in zijn ver-
slagg liet uitkomen.'6 Met de verwarring viel het volgens Marcus Bakker wel 
mee.. Men was hooguit "nieuwsgierig", sprak hij geruststellend. Maar al ont-
waardee hij slechts "nieuwsgierigheid", het nam niet weg dat overal over het 
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congress werd gesproken. "Onjuist en verwerpelijk," aldus een nijdige De 
Groot:: "Al s de leiding geen standpunt heeft, kun je er niet over praten." Zijn 
verontwaardigingg ten spijt, De Groot hoorde de roep om uitleg luider worden 
enn stelde voor een beschouwing voor De Waarheid te schrijven.'7 Het werd 
eenn verbluffend exposé waarin Stalin boven iedere kritiek verheven werd: 
"Voorr Stalin hebben we de hoogste achting. [...] Wij moeten Stalin niet als 
persoonn beoordelen en hem evenmin schuld aan fouten toerekenen. [...] Sta-
lin,""  zo argumenteerde De Groot, "was met een bepaalde historische periode 
verbondenn [...] Verder gaan dan de stand van de wetenschap tijdens diens le-
venn toestond, kan niet. [...] We moeten niet optreden als historici, maar als 
mensenn die naar de toekomst kijken. Dan blijkt alleen de kritiek zinvol die 
'tenn voordele van onze zaak' strekt." 

Inn De Groots verdediging klonk de gedachte door van de persoon wiens 
handelenn werd bepaald door de maatschappelijke structuur, een idee dat -
naarr het oordeel van De Groot - niet alleen bij Marx, maar ook in Tolstojs 
OorlogOorlog en Vrede was te vinden. Het in 1864 verschenen Oorlog en Vrede was 
Dee Groots lijfboek in die weken. Jaap Wolff herinnert zich dat hij hem iede-
ree keer met het boek aantrof, enthousiast vertellend hoe hij zich aangespro-
kenn voelde door de karakters: de despoot was slechts een werktuig en zij die 
hemm lof toezwaaiden representanten van maatschappelijke stromingen, geen 
hielenlikkers.18 8 

Alleenn "die kritiek was zinvol" die "de zaak verder bracht", zo beëindig-
dee De Groot zijn beschouwing. In deze overweging vond hij de maatstaf te 
beoordelenn waarover te spreken en waarover te zwijgen. Tot het laatste be-
hoordenn de misdaden van Stalin, maar ook 'mindere vergrijpen', waarin be-
slotenn die van hemzelf. Toen Gortzak de vraag opwierp of er in de oppositie 
tegenn de verheerlijking van Stalin bij diens zeventigste verjaardag, niet toch 
eenn kern van waarheid school, snoerde De Groot hem de mond: "men was 
gezwichtt voor de vijandelijke propaganda. [...] Kroonjaren kunnen wel dege-
lij kk gevierd worden, ook met het oog op kameraadschap in de partij."19 

Gortzakk stond in zijn twijfel niet alleen. Dr. J.A.N. Knuttel, de Leidse 
communistt van het eerste uur, had het partijbestuur enige dagen eerder ge-
schreven:: "Ook onze partij is niet vrijgebleven van een niet natuurlijk ge-
groeidegroeide persoonsverheerlijking en te grote concentratie van gezag in één per-
soonn en dat heeft naar binnen en buiten geen goed gedaan." Knuttel verhaal-
dee van een optreden van De Groot in Den Haag waar Harry Verheij, toen De 
Groott het podium betrad, krachtig begon te applaudisseren, wat weinig na-
volgingg vond. Ten minste drie fouten in een, meende Knuttel. "De vergade-
ringring is er voor de propaganda. De hoorders zijn benieuwd wat de spreker zal 
zeggen.. Als ze dat al toejuichen voordat hij een mond heeft opengedaan, had-
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denn ze net zo goed thuis kunnen blijven." Bovendien: "Na een groot succes, 
kann een salvo van toejuichingen spontaan losbarsten, maar als de naaste me-
dewerkerr van de spreker er het sein toegeeft, voelt het publiek dat er iets 
wordtt opgedrongen en dat schept wrevel." En ten slotte: "Verheij heeft met 
eenn mogelijke mislukking niet eens rekening gehouden! Oh, ja en de mensen 
mogenn niet het gevoel krijgen dat Paul de Groot (en een paar anderen) het wel 
voorr hun opknappen, zij moeten juist leren dat ze zelf hun zaak moeten aan-
pakken." " 

Discussiee in het dagelijks bestuur kon De Groot nog smoren. Dat lukte niet 
meerr met de aanwakkerende geruchtenstroom over de 'geheime' rede van 
Chroesjtsjov.. Zelfs L'Humanité maakte er gewag van.20 Terwijl leden en ka-
derr in onzekerheid verkeerden, hield De Groot zich aanvankelijk op de vlak-
te;; reageren liet hij aan anderen over. Zo kon hij peilen hoe zijn 'politiek van 
ontkennen'' werd ontvangen zonder zich in de vingers te snijden. Wellicht 
hooptee hij ook nog op een wending 'ten goede' in Moskou. Die bleef echter 
uit.. Langzamerhand kwam hij tot de slotsom dat Chroesjtsjovs destalinisatie 
onomkeerbaarr was en hoewel de echo's in de CPN nog zwak waren, voelde 
ookk hij zich genoopt rekenschap af te leggen van wat in Moskou in de nacht 
vann de 25 ste februari was gebeurd. Daarbij speelde een rol dat Marcus Bak-
kerr eind maart tijdens het Britse partijcongres in Londen op een besloten 
zittingg door Harry Pollitt op de hoogte was gebracht van de inhoud van 
Chroesjtsjovss rede.21 De Britten hadden daarvan een verslag ontvangen van 
dee Moskouse correspondent van The Daily Worker, Sam Russel." Een oude 
rott in het vak die nog als jonge reporter de Spaanse Burgeroorlog meemaak-
te.. Het dagelijks bestuur hoorde Bakker geschokt aan. De feiten waren on-
omstotelijk,, beklemtoonde Bakker, want Waldeck Rochet, de secretaris van 
dee PCF, bevestigde hem tijdens een diner dat de informatie van Pollitt correct 
was.233 Op die avond vernam hij van Ahrends, bestuurslid van de KPD, dat er 
inn Hongarije ook een herziening van het Rajk-proces te verwachten viel. De 
Groott kon niet voorkomen dat deze informatie in de partij ging circuleren. 

Vierr dagen later zou voor het eerst sinds zijn terugkeer uit Moskou het par-
tijbestuurr bijeenkomen en De Groot bereidde zich voor op een hectische bij-
eenkomst.. Afgesproken werd dat niet hij maar Hoekstra de inleiding hield. 
Dee Groot stelde een resolutie voor, die, zo luidde de formulering, door "zijn 
bescheidenn en zakelijke wijze van critiek oefenen onze zelfstandige houding 
duidelijkk kan maken".24 Wederom zetten lofprijzingen aan het adres van Sta-
linn de toon; Stalin werd "één van de grootste werkers en denkers" genoemd 
"zonderr wie de tegenwoordige ontwikkeling niet mogelijk was geweest". In 
hett ontwerp uitte De Groot ook voorzichtig enige zelfkritiek. Hij hoopte er 
voorall  lastige vragen mee uit de weg te gaan, over de Tsjech Slansky bij-
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voorbeeld,, of over de Hongaar Rajk; aan de juistheid van hun vonnis en 
terechtstellingg werd steeds openlijker getwijfeld. "Wij hebben Rajk niet op-
gehangen,, we betreuren alleen het goedgekeurd te hebben," aldus een laco-
niekee De Groot. "We hebben de processen verdedigd uit solidariteit met de 
Sovjet-Unie.. Inwendig is er echter herhaaldelijk critiek geleverd." Dat was, 
betoogdee hij tot ieders verrassing, ook gebeurd bij het zogenaamde dokters-
complot:: "Het is fout dat we dit alleen intern hebben gedaan; hier wreekte 
zichh onze bescheidenheid..." In de resolutie wilde De Groot vastgelegd zien 
datt "de partij in de toekomst geen stelling meer neemt inzake aangelegenhe-
denn in andere landen indien geen controleerbare feiten voor handen zijn." 

Gingg het De Groot om het minimaliseren van de gevolgen van het twin-
tigstee congres, dan was het een uitgekiend voorstel: Hij verdedigde de eer 
vann Stalin en verwierp elke poging om een verband te leggen tussen wat in 
dee Sovjet-Unie gebeurde en de CPN. Hij betreurde slechts dat de CPN zaken 
hadd verdedigd zonder over de feiten te beschikken. Het dagelijks bestuur re-
ageerdee opvallend meegaand. Alleen Verheij en Haks vonden dat De Groot te 
verr ging en wilden het liefst dat er helemaal werd gezwegen. 

Driee dagen, van 8 tot en met 10 april, duurde de zitting van het partijbe-
stuur.255 Anders dan het dagelijks bestuur zat het partijbestuur vol vragen. De 
Groott waarschuwde van de zelfkritiek geen "caricatuur" te maken, al wilde 
hijj  een aantal ontsporingen wel toegeven, bijvoorbeeld dat Stalin bij zijn ze-
ventigstee verjaardag op onaanvaardbare wijze was bewierookt; ook erkende 
hijj  plotseling allerlei kunst- en wetenschappelijke theorieën kritiekloos te 
hebbenn omarmd;26 met zoveel woorden gaf hij toe zich in de zaak-Joop van 
Santenn niet op eigen onderzoek, maar op een door Stalin gepostuleerde " Ver-
elendungss "theorie te hebben gebaseerd. Zijn toegevendheid verdween echter 
toenn Ulbricht en Togliatti ter sprake werden gebracht. Ongeduldig kapte hij 
dee discussie af met te stellen dat "wij ons niet door anderen hoeven te laten 
vertellenn wat we moeten denken".27 Nu de Sovjets geen leidende rol meer 
ambieerden,, zat De Groot niet op Duitsers, Italianen of Fransen te wachten! 

Dee gemoederen in het partijbestuur liepen hoog op.28 Het dwong De Groot 
inn te stemmen met een aanpassing van de resolutie. Een unieke concessie, 
waaraann de vrees voor onruststokerij zo vlak voor de Kamerverkiezingen in 
junii  niet vreemd was. De campagne liep toch al stroef. Ieders aandacht ging 
uitt naar de Stalin-kwestie,29 een debat dat nog intenser werd toen de leden via 
DeDe Groene Amsterdammer eindelijk de beschikking kregen over de in The 
NewNew York Times verschenen 'geheime' rede van Chroesjtsjov. De PVDA ver-
spreiddee haar op grote schaal in een aantal Amsterdamse buurten. De leden 
warenn verbijsterd en aangeslagen. Stalin-beelden werden van de schoorsteen 
genomenn en stukgesmeten; in de partijgebouwen vlogen de lidmaatschaps-
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boekjess over tafel. Bets Roos, hoofd van de De Waar/̂ /V/-administratie, die 
Auschwitzz had overleefd, trok haar jas aan, zei geen woord en verliet het ge-
bouw.30 0 

Toenn de eerste vragen werden opgeworpen, stelde De Groot geërgerd vast 
datt leden de discussie gebruikten om de partijleiding aan te vallen. De ge-
beurtenissenn gaven een aantal buiten de partij staande communisten de hoop 
datt aan hun (on)vrijwillige ballingschap spoedig een einde zou komen. Wim 
vann Exter meldde zich aan als lid en vertelde aan wie het horen wilde dat hij 
opp rehabilitatie rekende.3' De Groot liet over Van Exters verzoek geen mis-
verstandd bestaan: "Die moet buiten blijven."32 Toen Henk Hooge, secretaris 
vann de afdeling Oosterpark, voor een terugkeer van Goulooze en Riezouw 
pleitte,, rees bij De Groot het vermoeden met een georganiseerd netwerk te 
makenn te hebben.33 Dat netwerk bestond inderdaad, maar was niet de samen-
zweringg waarvoor De Groot het hield. Het betrof oud-partijleden uit de kring 
vann Goulooze die na de juliconferentie in 1945 uit de partij waren verwijderd 
enn die elkaar bleven ontmoeten. De destalinisatie vervulde hen met nieuwe 
verwachtingen. . 

Gouloozee schreef de in Menton wonende Dankaart: "Ons nest is natuur-
lij kk het partijnest, omdat we in volle omvang aan de strijd willen deelnemen. 
Wijj  zijn uit dit nest gegooid of gerold maar zijn daardoor toch niet tot vijan-
denn geworden [...] ondanks het feit dat men het stelselmatig suggereert."34 

Tochh zag Goulooze rehabilitatie niet als prioriteit. Hij vreesde zelfs een te-
rugslagg voor de destalinisatie. "Het ontbreekt ons aan posities, die ons de 
mogelijkheidd bieden op de juiste wijze terug te komen door aan te tonen dat 
wee erbij horen." Die posities lagen volgens Goulooze niet in het verleden, 
maarr in het "hier en nu". En daarover was hij niet optimistisch. Wim van Ex-
terr en anderen kregen het verwijt zich te druk te maken over het verleden en 
eenn persoonlijk eerherstel na te jagen in plaats van de beweging voort te stu-
wen.355 Van De Groot verwachtte Goulooze geen enkele bereidheid om de ex-
ledenn op te nemen. "Incidentele acties, plotselinge kreten en de luidruchtig-
heid",, waartoe Van Exter overhelde, hadden weinig zin. Goulooze was zelfs 
bangg dat het De Groot in de kaart speelde omdat een "onbezonnen optreden" 
ookk partijvijanden lokte.36 Hij hamerde erop "de partij en niet de persoon als 
nummerr één te zien".37 Hoofdzaak was dat een nieuw klimaat ontstond en 
doorr de rehabilitatie in het middelpunt te plaatsen werd dat belemmerd, zo 
betoogdee hij. 

Bijj  de Kamerverkiezingen boekte de PVDA met lijsttrekker Drees aanzienlij-
kee winst. De CPN verloor twee zetels maar behaalde altijd nog 4,6 procent 
vann de stemmen, goed voor vier van de honderd zetels. Toch kwam de ne-
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derlaagg hard aan en hij werd toegeschreven aan "de hetze rondom de Sovjet-
unie".. "Niet zozeer in ons als wel in de Sovjet-Unie is het vertrouwen ver-
lorenn gegaan," aldus De Groot, die de ondoorzichtige manier waarop Moskou 
dee geheime rede liet uitlekken, aangreep om de schade voor de CPN en zich-
zelff  te beperken.38 Uit de reactie bleek dat in de aard van de kritiek een ver-
anderingg optrad. Het verwijt aan Chroesjtsjov - Knoeisjef zoals De Groot 
hemm sarcastisch noemde - de eer van Stalin te hebben geschonden, maakte 
plaatss voor commentaar op de procedure. De Groot ontkende niet langer het 
bestaann van "de geheime rede", maar hekelde des te scherper haar late, on-
doorzichtigee en gemanipuleerde publicatie. Aan Dankaart schreef Goulooze 
niett zonder kennis van zaken: "Het is waarschijnlijk zo dat de rede bewust in 
handenn is gespeeld van burgerlijke kringen. Daardoor stelt Chroesjtsjov de 
partijenn in de gelegenheid aan te tonen dat tegenwoordig de verbinding met 
Moskouu zeer los is en dat ieder in de gelegenheid gesteld wordt op eigen wij -
zee afstand te nemen, onrust en afkeer te tonen en zo nodig de Sovjet-Unie-
mannenn ter verantwoording te roepen voor zaken waarvan ze inderdaad niets 
wisten.. De gehele verantwoordelijkheid wordt op deze wijze door de Russen 
overgenomenn om de schade in het westen zo minimaal mogelijk te doen 
zijn."399 Het was een cynische analyse, maar de gebeurtenissen leken zich in-
derdaadd zo te voltrekken. De Groot uitte zijn afkeer en wees elke verant-
woordelijkheidd af; hij en zijn medebestuurders voelden zich evenzeer het 
slachtofferr van de Russen als het 'gewone' partijlid. 

MOREELL  ONGESCHOKT 

Eindd juni kwam het partijbestuur bijeen voor een zitting die wederom drie da-
genn in beslag nam. Belangrijkste agendapunt: de voorbereiding van een ver-
vroegdd achttiende partijcongres om de ontwikkeling in de Sovjet-Unie te be-
spreken.. Tijdens de zitting nam De Groot afstand van Togliatti en Thorez, die 
vanuitt verschillende optiek hun onvrede hadden laten blijken over Chroesjt-
sjov.. "Wij moeten ons de positie van de CPSU indenken," aldus een begrip-
vollee De Groot. "De Sovjet-Unie werd na de nederlaag van Hitler geconfron-
teerdd met het gevaar van Amerikaanse atoomagressie en heeft geforceerde in-
spanningenn moeten doen om gevaren het hoofd te bieden. Maar wat heeft de 
arbeidersklassee in West-Europa tegen de dreigende atoomoorlog gedaan? Zou 
hett er in de Sovjet-Unie niet anders hebben uitgezien als de communisten er 
inn enkele doorslaggevende landen, als Frankrijk en Italië, in geslaagd waren 
eenn democratische macht te vormen en met de arbeidersklasse voorop hun 
landd uit de greep van de oorlogsvoorbereiders te bevrijden? Ik geloof daarom 
datt de communisten in de kapitalistische landen bescheiden moeten zijn."40 

Mett deze woorden gaf hij de Franse en Italiaanse partij het signaal vooral 
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opp afstand te blijven. Franse instructeurs meenden al langer de CPN de wet te 
kunnenn voorschrijven, terwijl ook de Italiaanse partij haar zendingswerk in-
tensiveerde.411 De theorie van het polycentrisme, waarmee Togliatti Moskous 
centralee rol in de wereldbeweging relativeerde, sloot hegemonie niet uit, en 
zijnn vraag naar de maatschappelijke oorzaken van de stalinistische ontaarding 
klonkk De Groot bijna trotskistisch in de oren. Op verdieping van het debat zat 
hijj  niet te wachten. 

Ondankss zijn misnoegen over de pogingen tot inmenging van de PCF stond 
hijj  op zichzelf niet onsympathiek tegenover Thorez' conservatieve kritiek op 
dee destalinisatie. In de charismatische Mao Tse-toeng en in enkele Oost-Eu-
ropesee partijen die zich vanwege de onthullingen in een onhoudbare positie 
gebrachtt zagen, had Thorez sterke medestanders gevonden.42 Het liet de ver-
houdingenn in het Kremlin niet onberoerd. Met een nieuwe, wat toon en in-
houdd betreft gematigder, resolutie werd Chroesjtsjov tot concessies gedwon-
gen.. De resolutie die op 2 juli 1956 werd gepubliceerd, diende onder de titel 
"Overr het overwinnen van de persoonlijkheid en haar gevolgen" de afsluiting 
tee vormen van de discussie over Stalins persoonsverheerlijking. Net als De 
Groott enkele dagen eerder, keerde de resolutie zich tegen Togliatti en diens 
inn een interview met Nuovi Argumenti gemaakte toespeling op de "ontaar-
dingg van de Sovjet-maatschappij".43 De CPN besloot de resolutie onmiddel-
lij kk als brochure uit te geven. In het voorwoord merkte De Groot op dat deze 
"blij kk gaf van de grote eensgezindheid tussen de CPN en de CPSU bij de be-
oordelingg van de vraagstukken rondom het beleid van J.W. Stalin".44 Het 
cPN-congress dat voor oktober op de agenda stond, zag zich met de resolutie 
bijvoorbaatt machteloos gemaakt. Tijd voor discussie was er gelet op de va-
kantieperiodee nauwelijks. Alleen september resteerde voor een debat. Maar 
datt debat ging nu niet meer over "de geheime rede" of "Stalin's misdaden", 
maarr over een wollig document, waaruit alle explosiviteit was verdwenen. De 
Groott hoefde zich geen zorgen te maken. 

Inn de zomer, van 18 tot 21 juli, bezocht Joop Wolff het congres van de 
Fransee communistische partij in Le Havre. Namens de CPSU was Michael 
Soeslovv er. Als lid van het secretariaat en het partijpresidium was hij loyaal 
aann Chroesjtsjov zonder diens destalinisatiepolitiek volledig te steunen. Hij 
aanvaarddee haar in zoverre ze een einde maakte aan de bloedige terreur in 
partijj  en apparaat. Op een receptie ontving Wolff van Pankov, lid van de Rus-
sischee delegatie, een uitnodiging voor een gesprek met de orthodoxe theore-
ticus.. Tijdens de ontmoeting in een afgeschutte ruimte, waar hij plechtig ont-
vangstt hield, vertrouwde Soeslov Wolff toe dat "het centraal comité van de 
CPSUU met instemming kennis had genomen van de jongste rede van De Groot 
overr de Stalin-kwestie". Hij prees deze als een waardevolle bijdrage in de in-
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ternationalee discussie en vond de rede getuigen van grote ideologische rijp-
heidd en van een hoog politiek niveau.45 Het gold, bleek Wolff later, in het bij-
zonderr de kritiek van De Groot op de Franse en Italiaanse communistische 
partij.. Soeslov sprak verder over de onderlinge betrekkingen en verzekerde 
Wolfff  dat Moskou een gesprek zeer op prijs stelde.46 Soeslov zinspeelde hier-
meee op de terughoudendheid waarmee de CPN de laatste maanden op uit-
nodigingenn van Moskou reageerde. De Groot hield de boot af uit angst op on-
oirbaree manier onder druk gezet te worden. Hij had verordonneerd tot aan het 
congress ook geen uitnodigingen meer te aanvaarden voor vakanties, omdat 
"hett ons discrediteert", maar nog belangrijker omdat leden gebruikt worden 
voorr roddels over personen en andere partijen.47 

OpOp 24 juli , de dag dat Wolff uit Le Havre terugkeerde, bevonden Wagenaar 
enn De Groot zich in Rotterdam aan boord van de kruiser Sverdlov, het eerste 
schipp van de Sovjet-marine dat voor een officieel bezoek een Nederlandse 
havenn aandeed. Met talloze andere gasten kregen ze van de Russische com-
mandantt een uitgebreid banket en showprogramma aangeboden. Wolff 
spoeddee zich erheen en deed een nieuwsgierige De Groot, ergens aan dek van 
dee kruiser, verslag van zijn gesprek met Soeslov. De Groot was verguld over 
dee hem ten deel gevallen lofprijzing, al voegde hij Wolff toe dat de Russen 
niett moesten denken dat ze van hem af waren.48 

Dee Groot voerde die avond nog een opmerkelijk gesprek, en wel met de 
ambassadeurr van de Sovjet-Unie in Den Haag, S. Kirsanov. Hij deelde de am-
bassadeurr mee dat hij binnenkort een ontmoeting had met de deskundige in 
internationalee betrekkingen professor J.B.A. van Hamel,49 die banden onder-
hieldd met het koninklijk huis. De Groot leerde Van Hamel kennen door de 
journalistt Wim Klinkenberg en vervoegde zich geregeld bij hem om zich "ten 
behoevee van parlementaire interventie te oriënteren". Kirsanov had De Groot 
gewezenn op het succes van de Soyjet-geneeskunde bij de behandeling van 
oogziektenn en hem aangeraden Van Hamel attent te maken op de mogelijkheid 
vann een medische behandeling van prinses Marijke in de Sovjet-Unie. Uit een 
laterr verslag van de ambassadeur bleek De Groot Van Hamel inderdaad bij een 
bezoekk in zijn ouderwetse, statige vill a in Baarn op de mogelijkheid te hebben 
gewezen.. Hij had Van Hamel een boek overhandigd over de op dat terrein 
vooraanstaandee Filatovkliniek. Van Hamel zou de verwachting hebben uitge-
sprokenn dat de koningin er positief tegenover zou staan.50 

Bijj  een ontmoeting, een maand later, gaf De Groot de ambassadeur ook 
zijnn visie op de spraakmakende hofkwestie, die erop neerkwam dat "Prins 
Bernhardd onder invloed van de Amerikanen" ernaar streefde de "pacifisti-
scher""  en meer "Brits georiënteerde Juliana" te vervangen door prinses Bea-
trix.. De koningin zou zich heftig hebben verzet en "bereid zijn zich in de 
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strijdd voor het behoud van haar troon rechtstreeks tot het volk te wenden en 
eenn eenheidsfiront te vormen met inbegrip van de communisten".5' Volgens 
hett geheime verslag van de ambassadeur had De Groot erop gewezen dat bij 
dee Nederlandse bourgeoisie "groot ongenoegen leefde over de overheersen-
dee Amerikaanse politieke en economische invloed". Militaire chantage weer-
hieldd Nederland ervan met de USA te breken. De ambassadeur was de vraag 
voorgelegdd of de Sovjet-Unie bereid was wapens te leveren, indien Nederland 
tott neutraliteit overging. Kirsanov had geantwoord dat "het theoretisch niet 
uitgeslotenn was, maar nog niet van belang". Hij had eraan toegevoegd dat De 
Groott erop kon rekenen dat "de Sovjet-Unie iedere Nederlandse stap van 
werkelijkee toenadering minstens op gelijke wijze zou beantwoorden." 

Tijdenss het gesprek, dat op verzoek van De Groot in Den Haag plaatsvond, 
hernieuwdee Kirsanov de uitnodiging van Soesloy, een maand eerder aan Joop 
Wolfff  gedaan, "voor overleg met de CPSU". De Groot liet weten pas een uit-
nodigingg te willen overwegen als het congres in oktober "het gezag van het 
bestuurr van de partij" had bevestigd. "De gebeurtenissen van de laatste 
maanden,""  betoogde De Groot, "hebben het ernstig ondermijnd. Zelfs partij-
bestuursledenn zouden de mening zijn toegedaan dat in de CPN een stalinis-
tischh regiem heerste en De Groot noemde in dit verband het lid van het da-
gelijkss bestuur Cor Geugjes. Eerst moest een eind komen aan de onenigheid, 
eerstt moest de partij vanbinnenuit versterkt worden - zo bracht De Groot 
nogmaalss met nadruk naar voren - "dan pas kunnen wij naar de USSR rei-
zen".522 Geugjes, lid van de Eerste Kamer en directeur van De Waarheid nam 
inderdaadd geen blad voor de mond en wilde van een beëindiging van het Sta-
lin-debatt niets horen.53 De Groot was bang dat mensen als Geugjes, die "de 
strijdd tegen de Stalin-cultus op de eigen partij betrok", door een bezoek aan-
gemoedigdd werden. Tussen de CPN en de CPSU bestond weliswaar een bij-
zonderee band, maar die hoefde in de maanden tot aan het congres niet on-
derstreeptt te worden.54 

Datt niet alleen Geugjes de destalinisatie op de eigen partij betrok, bleek op 
dee drukbezochte ledenvergaderingen ter voorbereiding van het congres. Re-
gelmatigg viel het woord "terreur".55 De Groot werd verwaand en grof ge-
noemd.. De Waarheid-ïoXogTdaS Lood van Bennekom had ervaren dat velen 
hunn mond niet open durfden te doen,56 ook in de CPN werd gespioneerd en 
niett alleen door de BVD. Een ander vond dat kritiek geen zin meer had; over 
Stalinn was in zijn afdeling al voor de derde keer gesproken, maar "er veran-
dertt toch niets". Velen haakten af. Ook de beeldhouwer Huub van Lith over-
woogg zijn partijboekje terug te geven: "te veel waren er, zoals Goulooze, ten 
onrechtee verbannen".57 

Inn zijn rapport aan het secretariaat noteerde Rinus Haks dat "met een fan-
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tastischh gemak naar de partijleiding werd getrapt en dat de kritiek op de per-
soonsverheerlijkingg klakkeloos naar onze partij werd doorgetrokken".58 Hoe 
geringschattendd ook, het was een erkenning van het feit dat in de onderste 
regionenn van de partij ontstemming heerste.59 Ook buiten directe partijkring 
werdd verwacht dat de CPN gevolgen verbond aan de destalinisatie. De Groot 
ontvingg onder andere brieven van professor M. Minnaert60 en de journalist 
mr.. H.P.L. Wiessing,6' welke laatste hem, met afschrift aan twaalf partijgeno-
ten,, voorhield: "... Als u tot inkeer wilt komen - en ik denk daarbij niet aan 
openbareopenbare zelfbeschuldigingen, die altijd akelig zijn en dikwijl s potsierlijk -, 
tott zuivering van het politieke leven in Nederland, dan is er moreel werk 
genoegg voor U. De Russen stemt het bitter dat aan de zelfzucht van Stalin en 
zijnn naaste groep duizenden op de immoreelste wijze zijn opgeofferd, het zou 
goedd zijn als het U eens ging spijten dat aan de zelfzucht van U - op allerlei 
immorelee wijzen die meer Hollands zijn, partijgenoten zijn opgeofferd." 
Wiessingg noemde in dit verband "de afslachting van Joop van Santen als 
voorbeeldd van de Groot's jongste micro-stalinistische vertoning van machts-
misbruik.. [...] Als een partijlid ongewenst is wordt zijn goede naam (mis-
schienn het belangrijkste wat een eerlijk man heeft) systematisch bemodderd. 
Ditt is een schande. En daar heeft u een onderwerp om u op te bezinnen."62 

Dee Groot heeft niet op de brieven gereageerd. Waarom zou hij? Boosheid, 
wrokk en ontevredenheid hadden geen invloed. De oppositie toonde zich 
machtelooss en wist niet wat te doen; de pijlen op De Groot richten? Pleiten 
voorr de rehabilitatie van ex-partijgenoten? Of juist aandacht richten op beleid 
enn organisatie? Men raakte al snel onderling verdeeld.63 Uit woede lieten ve-
lenn de partij voor wat ze was, of wilden toen men over de eerste schrik heen 
wass en de kritiek op Stalin afzwakte, van kritiek op het beleid van de CPN 
nietss meer weten. Anders dan de communisten die moreel geschokt waren, 
sprakenn ze niet meer over misdaden, hooguit over fouten of ongelukken, net 
alss De Groot. 

MOSKOUU EN BOEDAPEST 

Dee Groot zocht naar mogelijkheden om de leden actiever bij het dagelijkse 
werkk te betrekken. Tegen de Sovjet-ambassadeur klaagde hij dat de oude or-
ganisatievorm,, "een copie van de CPSU", tot een "buitensporige centralisa-
tiee had geleid". Hij deelde mee dat de Nederlandse vrienden voortaan zou-
denn afzien van bedrijfsafdelingen, die op de keper beschouwd alleen een fic-
tieff  bestaan leidden. Bovendien benadrukte hij dat CPN-Ieden in de vakbon-
denn en andere organisaties geen andere taak hadden dan het dienen van de 
belangenn van die organisaties; daarom ging van bedrijfsafdelingen een ver-
keerdd signaal uit. Het was het begin van een hernieuwde discussie over het 
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opheffenn van de EVC, een onderwerp dat door alle beroering over het twin-
tigstee partijcongres op de achtergrond was geraakt. Door de verzwakte inter-
nationalee discipline rekende De Groot nu op meer souplesse van het wvv, 
datt in het verleden elke discussie over opheffen blokkeerde.64 Henk Hoekstra 
enn Jaap Wolff werkten de voorstellen in een korte resolutie voor het congres 
uit.65 5 

Doorr weg te blijven uit Moskou, hoopte De Groot ook inmenging in deze 
discussiee te voorkomen. Die hoop bleek ijdel. Bij monde van Léon Feix, lid 
vann het politiek bureau en chef van de kadersectie van de PC F, greep de CPSU 

tochh in. Feix maakte deel uit van de Franse delegatie naar het congres, dat van 
55 tot 7 oktober in het Amsterdamse Bellevue bijeenkwam. Nooit gaven zo-
veell  buitenlandse delegaties acte de presence. Een Russische afvaardiging 
ontbrakk echter, ze had geen visa kunnen krijgen.66 Feix, die vaker optrad als 
traitt d'union tussen de CPSU en de CPN, nam moeiteloos de honneurs waar. 
Eenn week voor het congres arriveerde hij in Amsterdam en uitte in gesprek-
kenn met De Groot, Hoekstra en Jaap Wolff bezwaar tegen de discussiegrond-
slag,, vooral tegen het daarin vervatte plan tot wijziging van de organisatie, 
datt volgens hem - en hij deelde mee ook namens de CPSU te spreken - een 
revisionistischh karakter had. Volgens Wolff beschouwde Feix het opheffen 
vann de bedrijfsafdelingen als een doodzonde.67 "Lenin zei reeds...", "Mauri-
cee Thorez heeft altijd gezegd...": Feix was onvermurwbaar. 

Dee Groot werd in aanzienlijke verlegenheid gebracht. Moskou wilde niets 
vann zijn Evc-plannen weten. Door de bedrijfsafdelingen - hoe zieltogend ook 
-- op te heffen hoopte hij het NVV een vertrouwenwekkend signaal te geven. 
Feix'' optreden deed die opzet in het honderd lopen.68 De congresstukken wa-
renn al gedrukt en verspreid voor Feix met zijn veto kwam. De Groot zag zich 
genooptt zijn redevoering te herschrijven. Bij de te nemen besluiten moest een 
forsee slag om de arm worden gehouden. Men besloot zelfs de discussie-
grondslagg te laten vervallen, "omdat," zo heette het cryptisch, "dit document 
inn de voorbereiding van het congres zijn dienst had gedaan".69 Wolff herin-
nertt zich tot aan het eind van het congres gewerkt te hebben aan een voor ie-
derr aanvaardbare tekst. Het moet de aanwezige partijgenoten allemaal bui-
tengewoonn vreemd zijn voorgekomen. 

Dee verwarring ten spijt, het gelukte De Groot toch om - waar het het con-
gress eigenlijk om te doen was - een forse streep te zetten onder de discussie 
overr het twintigste cpsu-congres. De kritiek op Stalin betrof volgens De 
Groott geen principiële zaken: "Zelfs in de Sovjet-Unie wordt de zaak tot zijn 
waree proporties teruggebracht, tot beleidsfouten die niet van principiële in-
vloedd waren op de opbouw van het socialisme. [...] De vraagstukken rondom 
Stalinn zijn een interne zaak van de Russische communistische partij. [...] Me-
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deverantwoordelijkheidd wijzen we van de hand."70 De jonge leraar Ger Ver-
ripss prees De Groot zo hoog, dat het leek alsof er nooit iets gebeurd was.71 De 
resolutiee werd met bijna algemene stemmen aangenomen. Er was moed voor 
nodigg om onder de warme deken van saamhorigheid vandaan te kruipen en 
dee hand omhoog te steken: de stemming was noch schriftelijk noch geheim.72 

Slechtss drie afgevaardigden brachten de moed op tegen te stemmen; niette-
minn een bijzondere gebeurtenis. Resoluties plachten unaniem aanvaard te 
worden.73 3 

Dee Groots positie kwam uiteraard niet in het gedrang. Ook toen anderhal-
vee week later een zogenaamde collectieve leiding werd gevormd, behield hij 
dee functie en de waardigheid van algemeen secretaris.74 Bij zijn vertrek naar 
Moskou,, begin november, liet hij zich op Schiphol uitgeleide doen door het 
voltalligee dagelijks bestuur. Dat wuifde hem nog na toen het toestel al lang 
enn breed het luchtruim had gekozen.75 Blijkbaar hadden de gebeurtenissen 
Dee Groots gevoel voor hiërarchie niet aangetast. Cursus honorum was nu 
eenmaall  de gewoonte in de stalinistische wereld. 

Vlakk voor zijn vertrek had hij het partijbestuur bijeen laten komen om de 
stormachtigee gebeurtenissen in Polen en Hongarije te bespreken.76 De desta-
linisatiee had er geleid tot grondige wisselingen in de top van partij en staat, 
somss tegen de wil van de Sovj et-Unie in. Demonstraties en stakingen waren 
aann de orde van de dag. "De demoralisatie als gevolg van de kritiek op Sta-
lin""  en "vredelievende illusie in internationale ontspanning" hebben de com-
munistenn ontwapend en de contrarevolutie uitgelokt, aldus De Groot. "Tegen 
overdrijvingg in de critiek op de persoonsverheerlijking zijn wij te tolerant ge-
weest,"777 en hij waste Marcus Bakker de oren die in De Waarheid aandacht 
besteeddee aan verklaringen van de Poolse en Hongaarse partijleiders over de 
misdadenn van hun voorgangers: "het is een zelfkastijding die we niet mogen 
overnemen."78 8 

Driee weken eerder was er nog geen vuiltje aan de lucht geweest. Onder 
donderendd applaus had Jozef Melis, vice-premier en lid van het politiek bu-
reauu van de Hongaarse Werkerspartij op het cPN-congres hoog opgegeven 
overr het socialisme in zijn land.79 Is het een wonder dat verwarring en moe-
deloosheidd zich van de partijgenoten meester maakte? Het belette De Groot 
niett op i november 1956 naar Moskou te vertrekken voor een ontmoeting 
mett leden van het centraal comité van de CPSU. In zijn gezelschap reisden 
meee Ger Kuyper, een even kleurloze als zwijgzame Amsterdamse glasblazer, 
diee na het congres tot secretaris van het dagelijks bestuur was gekozen, en de 
Rotterdammerr Siem Groenendijk. Alleen Wagenaar had bedenkingen. Hij 
zagg liever dat Kuyper in verband met de onrust thuisbleef.80 De Groot wuif-
dee Wagenaars bezwaren weg; aan de reis zat zo veel vast dat deze niet kon 
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wordenn uitgesteld.8' Wel stemde hij in met uitstel van een delegatie naar Chi-
naa onder leiding van Annie Averink, die ook op het punt van vertrekken stond. 
Dee beslissing werd op de valreep genomen, vlak voor De Groot op Schiphol 
aann boord van het vliegtuig ging.82 De Groot was in gezelschap van Eke: aan-
sluitendd zouden ze een korte vakantie houden. 

All  op de derde november hadden de Nederlanders in het Kremlin een ont-
moetingg met een Russische delegatie, die bestond uit de oude Otto Kuusinen, 
Boriss Ponomarjov, de eenenvijftigjarigé rechterhand van Soeslov, en Pavel 
Pospelov,, secretaris van het centraal comité en voorzitter van de commissie 
diee Stalins misdaden onderzocht en het materiaal leverde voor Chroesjtsjovs 
geheimee rede.83 

Volgenss de BVD zou De Groot na terugkomst aan enkele vertrouwelingen 
hebbenn verteld dat de Russen die middag zeer nerveus waren.84 's Avonds zou 
hett presidium van het centraal comité bijeenkomen en de Russen hadden hem 
(Dee Groot) gevraagd of de "imperialisten een Sovjet-ingrijpen in Hongarije 
alss een casus belli zouden beschouwen". De Groot vertelde - nog steeds vol-
genss de BVD-informant - geantwoord te hebben niet beducht te zijn voor het 
uitbrekenn van een nieuwe wereldoorlog en de toestand niet kritiek te achten. 
Diee nacht, zo vertrouwde hij zijn vrienden toe, werd aan de Sovjet-troepen 
bevell  gegeven tot een gewapende interventie. 

Off  het gesprek met de Russen verliep zoals aan de BVD werd gerappor-
teerd?? Voorzichtigheid lijkt geboden. Voor Moskou was De Groot te onbe-
langrijkk om een betrouwbaar veiligheidsadvies in te winnen. Voorzover be-
kendd raadpleegde Chroesjtsjov alleen de leiders van de Warschaupactlanden 
enn de leiding van de Chinese communistische partij, alvorens de troepen op-
drachtt te geven aan te vallen.85 Niettemin heerste in de CPSU verdeeldheid en 
criticii  van Chroesjtsjov hadden behoefte ook onder buitenlandse communis-
tischee partijen medestanders te vinden voor een militair ingrijpen, waarvan 
dee noodzaak het sterkste bewijs was voor de stelling dat Chroesjtsjovs poli-
tiekk de socialistische wereld aan de rand van de afgrond bracht. 

Menn kende De Groots minachting voor Chroesjtsjov en zijn kritische in-
stellingg tegenover de Poolse en Hongaarse ontwikkeling. De Groot had zich 
eerderr laatdunkend uitgelaten over Imre Nagy, de nationaal georiënteerde 
communistischee leider die aan de eisen van de volksopstand tegemoet wilde 
komen.. Kort voor zijn vertrek naar Moskou had hij in het partijbestuur ge-
schamperd:: "Het feit dat Nagy gezegd heeft dat het in Hongarije geen contra-
revolutiee is, laat zien dat het met Nagy geen zuivere koffie is."86 

Hoee het ook zij, uit het verslag blijkt dat De Groot naar Nederland terug-
keerdee met de mededeling dat hij van tevoren op de hoogte was van het Rus-
sischee ingrijpen. Men had hem respectvol bejegend en niet als een quantité 
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négligeable,, zoals tien maanden eerder tijdens het twintigste congres. 
Terwijll  Russische tanks de Hongaarse hoofdstad Boedapest bezetten en de 

opstandopstand in bloed smoorden, verbleven De Groot en zijn vrouw nog minstens 
tweee weken in Moskou. Volgens Wagenaar liep een poging met hen in con-
tactt te komen aanvankelijk op niets uit.87 Vanuit het belegerde Felix Meritis 
kreegg men hen niet aan de telefoon. Alsof er niets aan de hand was, woonden 
Dee Groot en zijn vrouw in Moskou de plechtigheden bij ter viering van de 
Oktoberrevolutiee en brachten een beleefdheidsbezoek aan minister van Land-
bouww Matsjkevitsj, wiens dochter in een levendige briefwisseling was ver-
wikkeldd met hun zoon.88 

Sindss november 1955 was Huib in militaire dienst. Aanvankelijk was hij als 
infanteristt gelegerd in de Roermondse Johan Willem Frisokazerne en leek hij 
voorbestemdd voor de officiersopleiding. De selectieofficier omschreef hem 
alss een jongen met een veelzijdige belangstelling die weliswaar nog niet diep 
ging,, maar goed gericht was.89 Daar dacht men plotseling anders over toen 
doordrongg met wie men van doen had: de zoon van de belangrijkste Neder-
landsee communist, die vanuit de kazerne regelmatig brieven schreef aan een 
vriendinn in Moskou, dochter van een minister van de Soyjet-Unie. Huib had 
vanaff  dat ogenblik geen leven meer. Hij werd bij een compagnie 'mortieren' 
geplaatstt en verveelde zich dood; "allemaal pesterij, wat de klok sloeg". Zijn 
vaderr sprak de minister aan: "Al s u hem niet uit dienst kunt ontslaan, laat 
hemm dan dichter bij huis dienen." Na drie maanden werd Huib overgeplaatst 
naarr de Intendancetroepen op kamp Zeeburg in Amsterdam. Hij herinnert 
zichh dat hij er zo de smoor in had, dat hij nog dezelfde avond naar huis ver-
trokk om nooit meer terug te keren. Er brak een behoorlijke paniek uit. De mi-
litairee politie ging in de Gaaspstraat poolshoogte nemen.90 Ze trof alleen Eke 
thuis,, Paul bevond zich toen, begin februari, met Hoekstra in Moskou op het 
twintigstee partijcongres. Uiteindelijk meldde Huib zich de volgende dag op 
Zeeburgg en liep het met een sisser af. 

Terwijll  De Groot en zijn vrouw bij Matsjkevitsj herinneringen ophaalden aan 
hunn vakantie in Sosni, het jaar daarvoor, vroeg Huib zijn compagniescom-
mandantt verlof om de woning in de Gaaspstraat te bewaken. Het neerslaan 
vann de Hongaarse opstand en de tot het uiterste gedramatiseerde berichtge-
ving,, hadden duizenden de straat opgedreven. Ophitsende commentaren van 
Meyerr Sluyser en Evert Vermeer joegen de emoties zo hoog op dat het in Am-
sterdam,, Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot molestaties en de vernieling 
vann communistisch eigendom kwam.91 Huib vreesde dat net als dat van een 
aantall  andere bestuurders ook zijn ouderlijk huis doelwit was. De comman-
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dantt dacht dat het niet zo'n vaart liep en dat de politie wel een oogje in het 
zeill  hield. Huib kreeg geen verlof.92 

Eenn oogje in het zeil houden deed de politie niet, een oogje dichtknijpen 
dess te meer. Vooral het partijgebouw Felix Mentis, dat de centrale leiding en 
dee drukkerij van De Waarheid huisvestte, moest het zondagavond vier no-
vemberr ontgelden. Duizenden demonstranten richtten er vernielingen aan. 
Pass toen Gerben Wagenaar in een telefoongesprek met burgemeester D'Ail -
lyy zei dat urenlang vergeefs om hulp was verzocht en dreigde dat de verdedi-
gerss zouden overgaan tot het naar beneden storten van bakken kokend lood 
alss er iemand binnendrong werd de meute verspreid.93 De volgende dag be-
richttenrichtten de kranten met nauwelijks verholen voldoening over het geweld van 
dee straat. 

Onderr leiding van Wim van 't Schip en een aanstekelijk zelfvertrouwen 
uitstralendee Harry Verheij zagen de verdedigers hun aantal met de komst van 
tweee bussen uit Finsterwolde tot 350 mannen en vrouwen groeien.94 Met een 
bombardementt van stenen en flessen werden de belagers ook de volgende 
dagg op afstand gehouden. Binnen kwakte een kantinemedewerkster een blad 
mett koffie en broodjes op de grond en riep wanhopig: "daar heb je nou je le-
venn lang voor gewerkt."95 

Hett was een absurde situatie. Partijgenoten als Ger Harmsen, Eep van Om-
meren,, Sonja Prins, Cor de Jong en Geert van der Molen waren het allen op 
hunn wijze vurig oneens met de CPN-leiding in de beoordeling van de Hon-
gaarsee gebeurtenissen. Niettemin stonden ze, in fel onderling debat, met een 
ijzerenn staaf in de hand Felix Meritis te verdedigen. Ze wilden 'de straat' niet 
latenn uitmaken wat er in Nederland gebeurde. 

Inn het partijbestuur bestond geen twijfel over de Sovjet-inval. Friedl Ba-
ruch,, die bij ontstentenis van De Groot de hoofdartikelen schreef, juichte het 
optredenn toe en keurde ook later de executie van Imre Nagy en Pal Maleter 
goed,, droogweg opmerkend dat revisionisme altijd met de kogel eindigt. Ba-
ruchh sliep net als de andere bestuurders voor alle zekerheid niet thuis.96 

Dee gelederen sloten zich de eerste dagen dicht aaneen. In Het meisje met 
hethet rode haar, Theun de Vries' net verschenen geromantiseerde levensverhaal 
vann Hannie Schaft, leek het onderscheid tussen goed en kwaad nog simpel. 
Eenn recensent noteerde grimmig: "Zij n boek dat de vrijheidsstrijd van ons 
volkk wil roemen, [...] is verschenen toen de Russische troepen zich gereed 
maaktenn om de vrijheid van het Hongaarse volk om hals te brengen."97 Voor 
zo'nn tegenstelling hadden de leden op dat ogenblik geen oog. Het loflied op 
hethet communistisch patriottisme, dat Het meisje met het rode haar was, troost-
tee en sterkte het moreel van de partijgenoten. Ger Harmsen stond het scherp 
inn het geheugen gegrift: "Al s één man en vrouw schaarden we ons achter de 
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partijleidingg teneinde de aanval van de boze buitenwereld af te weren."98 Nie-
mandd durfde twijfel te uiten. Harry Verheij pleitte ervoor juist nu de onver-
brekelijkee solidariteit met de Sovjet-Unie tot uiting te brengen." 

Hett communistische bolwerk op de Keizersgracht bleef dan wel behouden, 
Corr Geugjes, de directeur van de krant, deelde het partijbestuur - nog voor 
dee terugkeer van De Groot - mee dat De Waarheid in grote financiële moei-
lijkhedenn verkeerde. Bij duizenden zegden lezers hun abonnement op, de ad-
vertentie-inkomstenn liepen terug en verzekeringen werden geannuleerd. De 
exploitatiee van Felix Meritis kwam in het gedrang.100 Volgens een noodbe-
grotingg moest maandelijks 48.000 gulden extra op tafel komen. Het perso-
neell  werd met eenderde ingekrompen.[0' 

Fritss Reuter concludeerde dat de partij op te grote voet leefde en een stap 
terugg moest durven doen door Felix Meritis te verkopen en uit te kijken naar 
anderee behuizing. Ongeduldig vroeg hij of de delegatie naar de CPSU van de 
situatiee op de hoogte was en of er iets bekend was over haar terugkeer, want, 
zoo liet hij weten: "In de partij worden er vragen gesteld." Verheij moest toe-
gevenn dat hij niet wist wanneer De Groot terugkeerde. Er was wel contact ge-
weest,, aldus Verheij, maar het werd aan De Groot overgelaten te beoordelen 
off  de toestand een snelle terugkeer noodzakelijk maakte. Het antwoord be-
vredigdee niet. Toen Verheij aankondigde dat de uitgestelde delegatie naar 
Chinaa binnen enkele dagen vertrok, stak Reuter zijn verontwaardiging niet 
onderr stoelen of banken. Wagenaar viel hem bij en herhaalde nog eens dat 
ookk De Groot niet naar de Sovjet-Unie had mogen vertrekken. 

Terwijll  zelfs opponenten zich aaneensloten om de partij te verdedigen, 
meendee De Groot zich daaraan te kunnen onttrekken. Met de onverstoor-
baarheidd van de modelleider keerde hij pas eind november, twee weken na de 
anticommunistischee furie, in Nederland terug. Zijn positie kon nog zo verhe-
venn zijn, de verontwaardiging over wat als onsolidair werd gezien, was groot, 
zekerr toen hij zich ook nog geringschattend over de verdediging uitliet. Met 
Ariee Blaauw achter het stuur werd De Groot door Cor Geugjes en Harry Ver-
heijj  van Schiphol afgehaald. Onderweg naar Amsterdam vertelden ze hem 
overr de veldslag bij Felix Meritis. "Stenen gooien?" reageerde hij afgemeten 
enn nauwelijks geïnteresseerd, "dat hadden julli e toch moeten verhinderen." 
Opp een verwijt zat Verheij niet te wachten. Na een lange stilte overwon hij 
zijnn schuchterheid: "Hoe kun je zoiets zeggen als je de feiten niet kent? Als 
jee niet eens naar ons luistert?"*02 Zijn afwezigheid in die moeilijke uren, 
waarinn hij van verbondenheid blijk had moeten geven, deed afbreuk aan zijn 
gezag.. In de volgende jaren zal zijn absentie door tegenstanders voortdurend 
uitgelegdd worden als desertie en lafheid. 

Overr de bespreking met de CPSU vertelde hij hoe hem aan de vooravond 
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vann de inval door de Sovjet-kameraden was verzekerd dat de Hongaarse op-
standd een nazi-putsch was, vanuit Bonn op touw gezet. De volgende avond 
wass hem persoonlijk meegedeeld dat de contrarevolutie verslagen was. De 
Groott liet goed uitkomen hoeveel belang Moskou aan zijn bezoek had ge-
hecht.. Na een vraag van Wagenaar, benadrukte hij dat er niet meer over de 
Stalin-kwestiee werd gesproken. Van persoonsverheerlijking of schending van 
"hett socialistisch humanisme" als mogelijke oorzaken van de Hongaarse op-
standd - door Wagenaar geopperd103 - wilde hij niets weten. Er was maar één 
verklaringg en die wees op West-Duitse provocaties. 

Inn een tweede ontmoeting hadden de delegaties over het CPN-congres ge-
sproken.. Uiteraard kwam het incident met Léon Feix aan de orde. Volgens 
Kuusinenn moest de CPN haar organisatie inrichten zoals het haar goeddunk-
te,, maar ze diende vast te houden aan het uitgangspunt dat een communisti-
schee partij moest steunen op de bedrijven. Feix had inderdaad niet voor zich-
zelff  gesproken. Ook de betrekking tussen de partijen kwam ter sprake. De 
Groott deelde mee dat de CPN verzocht was zo vaak mogelijk te komen, en 
niett noodzakelijk altijd met een officiële delegatie. De CPSU bleek voor een 
innigg en direct contact. Al koos de CPN voor een eigen weg, haar politiek be-
hoefdee wel - zo niet openlijk dan toch discreet - instemming van Moskou. 
Eenn voorwaardelijke autonomie die De Groot, gelet op de ontsporing in Po-
lenn en Hongarije, logisch voorkwam: "Aan rechts-opportunisten als Tito of 
Nagy,, die een middenweg zochten tussen burgerlijke democratie en socialis-
me,, mag geen ruimte worden gegeven." "Er is geen middenweg," zo hield hij 
zijnn gehoor voor: "Wie zich keert tegen de Sovjet-Unie, komt terecht bij het 
fascisme.'"04 4 

VERZETT TEGEN DE GROOT 

"Terechtkomenn bij het fascisme!" Onheilspellende woorden voor hen die van 
dee eerste schrik bekomen met bitterheid op het Sovjet-optreden in Hongarije 
terugkeken.. Intellectuelen en kunstenaars als Magda van Emde Boas, Leo 
Mok,, Jopie Moes en Leo Braat ondertekenden het rondschrijven van de ge-
zaghebbendee historici Jacques Presser en Jan en Annie Romein, waarin het 
ingrijpenn in Hongarije en de gelijktijdige inval van Frankrijk en Engeland in 
Egyptee werden veroordeeld.105 De Groot dreigde hen als deserteurs uit de 
partijj  te zetten als ze zich niet openlijk van de verklaring distantieerden.106 

Sonjaa Prins, die als redactiesecretaresse bij Politiek en Cultuur werkte, 
moestt het om een andere reden ontgelden. Haar werd "een capitulantenhou-
ding""  verweten toen ze met het opzeggen van haar PEN-lidmaatschap, poog-
dee te voorkomen dat PEN-voorzitter en persoonlijke vriend Victor van Vries-
landd haar moest royeren. Via een motie van vijf leden, allen redacteur of me-

369 9 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

dewerkerr van Het Parool, dreigde de PEN het lidmaatschap van de CPN on-
verenigbaarr te verklaren met dat van de vereniging.'07 Prins had Theun de 
Vriess overgehaald net als zij het PEN-lidmaatschap op te zeggen, een beslis-
singg waar hij de volgende dag weer op terugkwam.108 De Vries werd uitein-
delijkk uit de PEN geroyeerd, niet vanwege de onverenigbaarheidsmotie - die 
wass weer ingetrokken - maar omdat hij zich openlijk achter het Sovjet-in-
grijpenn in Hongarije had geschaard. Martelaren voor de zaak van het com-
munismee zag De Groot liever dan de "weke lafheid" van de "knievallende" 
Sonjaa Prins. 

Voorr de CPN-leiding was de discussie gesloten. Sonja Prins deed er anders 
dann vele gelijkgezinden niet het zwijgen toe. In Politiek en Cultuur verscheen 
eenn beschouwing waarin ze, zich aansluitend bij Gramsci, betoogde dat de 
partijj  de leden geen mening had voor te schrijven in culturele en filosofische 
kwesties.'099 Aan Ger Harmsen, met wie ze een vriendschappelijk contact on-
derhield,, de taak haar ideeën te bestrijden, naar Prins vermoedde in opdracht 
vann het secretariaat."0 Hoe ernstig Harmsen zich ook van zijn taak kweet, De 
Groott vond wel een gedachte die zijn toorn wekte. Harmsen had geschreven 
hett onrechtvaardig te vinden "de Hollandse marxistische school" te diskwa-
lificerenn omdat ze niet voor honderd procent marxistisch was. "Zou het niet 
zoo zijn dat wij het allen in meerdere of mindere mate zijn en op het ene mo-
mentt meer dan op het andere?"''' Harmsen raakte niet alleen aan de door De 
Groott instandgehouden legende dat het Nederlands communisme pas met 
zijnn intrede in de partij volwassen werd; Harmsen tastte bovendien zijn gezag 
aann door de suggestie te wekken dat de leiding niet altijd gelijk had, omdat 
zee niet altijd voor honderd procent marxistisch dacht. De Groot sprak van 
"eenn zorgvuldig verpakte en gecamoufleerde aanval" en gaf Marcus Bakker, 
diee als hoofdredacteur van De Waarheid vervangen was door Friedl Baruch, 
dee hint met Harmsen af te rekenen."2 Nietsvermoedend stond Harmsen op 9 
februarii  1957 met De Waarheid op zijn vaste plek onder de tunnel aan het be-
ginn van de Javastraat te colporteren toen hij door een verwonderde partijge-
noott attent werd gemaakt op de bizarre aanval van Bakker. "Jij bent me een 
harde!""  Harmsen vroeg wat hij bedoelde. Nieuwsgierig wierp hij een blik op 
hethet artikel en zette de colportage onbewogen voort. "Ik wilde me niet laten 
kennen,""  verklaart Harmsen z'n quasi-kranige houding."3 

Enigee weken later deed Verheij de strafoefening van Bakker nog eens 
over."44 Het stuk "Bloemen en onkruid" dat in Politiek en Cultuur van maart 
19577 verscheen"5 bleef net als de aanval van Bakker niet onbeantwoord. 
Wimm Sindorf en Ko Grootenboers, twee Evc-bestuurders, stuurden kritische 
ingezondenn stukken die echter niet werden geplaatst. Bij de begrafenis van 
Jaapp Brandenburg, half maart, kreeg Harmsen ze alsnog aangereikt. Hierdoor 

370 0 



BARSTENN IN HET BEELD I956-I960 

raaktee hij bekend met het verzet tegen de CPN-leiding dat onder Evc-be-
stuurderss groeide. 

Dee bemoeienis van de partij met de EVC was altijd groot geweest. Bijna 
dagelijkss werd druk uitgeoefend om de arbeiders in de bedrijven daadkrach-
tigerr te laten optreden. Niet alleen de partijleiding, ook lagere bestuurders 
meendenn gezag te kunnen uitoefenen over de EVC. Geleidelijk werd duidelijk 
datt de prijs hoog was. "Dan moest en zou er gestaakt worden, waardoor vaak 
dee beste vakbondsleden uit de bedrijven werden ontslagen. Iemand kwam 
binnenn en zei: 'Ik kom van de partij'. Dan had hij gelijk, wie het ook was. 
Wiee durfde te zeggen dat de partij fout was?"1'6 Stakingen tegen de wapen-
transporten,, op de Westersuikerfabriek, de overheidsstaking in Amsterdam, 
dee stakingen bij Albert Heijn, het bolwerk van de EVC in de Zaanstreek, voor-
beeldenn van acties die vele voortreffelijke Evc-kaderleden de kop kostten. 
Jann Vlietman, een van de strijdbare arbeiders, werkzaam in de wijnkelders 
vann Albert Heijn: "Heel onze organisatie ging naar de sodemieter. En voor 
jarenn werden de verhoudingen tussen mensen bedorven. Leden liepen weg, 
omdatt ze niet mee wilden doen aan acties waarmee ze het oneens waren." H7 

Weglopenn deden ze en masse toen de Evc-leiding zich ook in de Hongarije-
kwestiee aan het partijstandpunt aanpaste. Vijftien procent extra ledenverlies! 
Eindd 1956 werd de roep zich te onttrekken aan het gezag van de partijleiding 
luiderr dan ooit. 

Inn deze weken botsten de karakters ook in de schoot van het partijbestuur. 
Corr Geugjes en Theun de Vries bezochten in december het congres van de 
Partitoo Communista Italiano (PCI). Daar werd de CPSU, aldus Geugjes in zijn 
verslag,, verweten geen analyse te hebben gemaakt van Stalins fouten."8 Dat-
zelfdee was het geval met Hongarije, ook hier ontbrak volgens de Italianen een 
analysee van de fouten. Sprekers van de Franse en Tsjechische partij zochten 
diee bij de klassenvijand, terwijl de Poolse delegatie de hand in eigen boezem 
stak.. De Polen werden door pci-leider en voormalig Comintern-secretaris 
Togliattii  uitbundig geprezen. De vijfendertigjarige Geugjes, die sinds 1940 
partijlidd was en de reputatie had van een onkreukbaar verzetsman, sprak met 
sympathiee over de PCI. Hij was verrast door de grote openheid. Zelfs het 
werkk van Trotski lag ter inzage. Betreffende de onderlinge verhoudingen be-
richtterichtte Geugjes dat Togliatti pleitte voor autonomie van de communistische 
partijenn zonder wederzijdse inmenging, en dat hij opriep tot een internatio-
nalee bijeenkomst waarvan de besluiten niet bindend waren en waaraan ook 
niet-communistenn konden deel nemen. 

Volgenss De Groot had Geugjes goed geluisterd maar foute conclusies ge-
trokken.. Geugjes had moeten inzien dat de PCI bezig was met het veroorde-
lenn van anderen. De Groot verwierp het plan van een internationale bijeen-
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komst:: "Wat Togliatti wil is terugwijken voor de sociaal-democratie en de 
bourgeoisie""  en zijn plan kwam voort uit "een neiging tot fraktioneren tegen 
dee Sovjet-Unie". 

Langzamerhandd drong het tot De Groot door dat de gebeurtenissen van de 
afgelopenn maanden de zogenaamde Nieuwe Aanpak in gevaar brachten. De 
ontluisteringg van Stalin en de zo sterk geïdealiseerde Sovjet-Unie, het uitblij-
venn van electoraal herstel en de schok van Hongarije wekten soms bittere per-
soonlijkee verhoudingen in de hand. De Groot had te maken met Evc-kader 
datt verre van gecharmeerd was van de bemoeizucht van partijfunctionaris-
sen.. Van opheffen van de EVC moest het niets weten. Weliswaar liep de in-
vloedd terug, maar in Amsterdam, in de havens, bij de gemeente en in de bouw 
bezatt de EVC nog steeds een geduchte aanhang. Frits Reuter en Bertus Brand-
sen,, voorzitter en secretaris van de EVC, tevens lid van het partijbestuur, 
maaktenn zich tot spreekbuis van het antipartij sentiment. Net als Geugjes 
vroegg ook Brandsen, zwaar ontgoocheld door Stalins ontmaskering, vrijheid 
vann discussie. Naast Geugjes, Brandsen en Reuter telde het partijbestuur nog 
eenn drietal dissidenten: de Amsterdammer Henk Gortzak, bouwvakker van 
origine,, lid van de Tweede-Kamerfractie en een van de populairste propagan-
distenn in de partij, partijvoorzitter Gerben Wagenaar en Rie Lips, de altijd op-
gewektee en gewaardeerde voorzitster van de NVB, die als lid van de Tweede 
Kamerr door PVDA-minister Donker eens werd ontvangen met de woorden: 
"Al ss ik dit niet verplicht was, zou ik niet met u aan één tafel willen zitten."' '9 

Aann hun onberispelijke reputatie was het niet te wijten dat de opposanten 
geenn voet aan de grond kregen. De zwakheid school in hun verdeeldheid. Zo 
warenn Gortzak en Geugjes voorstander van het opheffen van de EVC, terwijl 
Brandsenn en Reuter de vakcentrale verdedigden. Vaak wilden of konden ze 
eenn gezamenlijk optreden niet coördineren. In het zwenken, een kunst waar 
voorall  Wagenaar een meester in bleek, ging een helder en overtuigend alter-
natieff  verloren. 

Doorslaggevendd was echter dat het conflict zich tot de top van de partij be-
perkte.. Ook de oppositie hield aanvankelijk de meningsverschillen verborgen, 
zodatt de rest van de organisatie er niet bij betrokken raakte. Tien jaar Koude 
Oorlogg met zijn verstarring en achterdocht, en de nog langere traditie van een 
alomvattendd stalinistisch regiem met zijn groteske loyaliteiten en ideologi-
schee eensgezindheid, hadden het partij leven gedepolitiseerd. Niet zozeer 
dwangg of persoonlijke dictatuur, maar onwetendheid en onbekendheid be-
heerstenn de partijgenoten aan de basis. Velen leken eenvoudig niet geïnteres-
seerdd in wat er aan de top gebeurde. In de afdelingen heerste een taaie en on-
veranderlijkee mentaliteit van saamhorigheid en solidariteit, waarin men naast 
vergaderingenn de uitjes met het gezin had, films en dansavonden bezocht, de-
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zelfdee taal sprak en dezelfde idealen koesterde. Deze verbondenheid dreigde 
doorr de dissidenten 'kapot' te worden gemaakt. Dat was wat De Groot de le-
denn tenminste voorhield en waarop de bonte verzameling van opposanten, die 
niett gewend was zich als fractie te organiseren, geen antwoord had. Zo pas-
sieff  als leden zich gedroegen jegens een leiding die de toonaangevende rol 
werdd toegedicht in de analyse en de uitleg van de politieke situatie, zo agres-
sieff  bejegenden ze de oppositie. Deze werd voor lafaard uitgemaakt, die op 
dee vlucht sloeg, juist nu de toestand zich verscherpte en daadwerkelijk strijd 
geleverdd moest worden. 

Dee vijandelijkheden bereikten een climax door de chaotische gang van za-
kenn rond het overlijden van Jaap Brandenburg in maart 1957. Brandenburg, 
eenn man van grote persoonlijke moed, had de communistische partij in de 
laatstee twee oorlogsjaren geleid. De Groot dankte aan hem de snelle terug-
keerr aan de top na de bevrijding. In november 1956 bleek dat Brandenburg 
ongeneeslijkk ziek was. Een drama, niet alleen voor De Groot, die persoonlij-
kee sympathie voor hem koesterde maar ook voor Gortzak, Wagenaar, Verheij 
enn Brandsen, die Brandenburg in en na de oorlog in de moeilijkste omstan-
dighedenn hadden leren kennen. Brandenburg werd opgenomen in het Wilhel-
minagasthuiss en werd zonder het zelf geheel te beseffen door de artsen als 
hopelooss opgegeven. Omdat hij de mogelijkheid van een onjuiste diagnose 
niett uitsloot, liet De Groot twee Russische geneesheren overkomen. Ze kon-
denn niets anders dan de diagnose van de Nederlandse specialisten bevestigen. 
Eenn gesprek met Brandenburg en de keus van het tijdstip daarvoor, lieten zij 
overr aan hun Nederlandse collegae.'20 

Hett heeft er de schijn van dat Brandenburg nooit volledig op de hoogte is 
gebrachtt van de bevindingen van de deskundigen, waardoor hoop op gene-
zingg bleef bestaan. Ook zijn vrienden bleven zwijgen. De Groot was bang dat 
BrandenburgBrandenburg in zou storten als hij wist dat hij was opgegeven, en hield hem 
voorr dat in de DDR wellicht genezing mogelijk was. De Groot hoopte dat er 
inn alle rust door deskundige, betrouwbare artsen de best mogelijke verzor-
gingg geboden werd. Al bestond er slechts een kans van een op een miljoen op 
verlengingg van het leven, dan was de reis al de moeite waard. 

Inn de waan van een mogelijk herstel'*' vertrokken Brandenburg en zijn 
vrouw,, begeleid door Rinus Haks, verpleegster Noortje Diamant, de jonge 
artss Jacques Hoekstra, broer van Henk, en Joop Wolff per trein naar Oost-
Berlijn,, waar Brandenburg in een regeringsziekenhuis werd opgenomen. Wie 
bezwaarr had kunnen aantekenen, leek niet in het door De Groot genomen be-
sluitt gekend. Dat gold voor Ben Polak, Brandenburgs huisarts, voor Ali e Bar-
neveld,, de vrouw die hem verpleegde, en voor zijn vrienden Wagenaar en 
Brandsen,, niet toevallig personen die De Groot op dat ogenblik een weinig 
warmm hart toedroeg. 
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Err ontstond een lugubere ruzie over de vraag wie het recht had te beslis-
senn over het lot van de doodzieke man: De Groot in samenspraak met enke-
lee vertrouwde medewerkers of het partijbestuur. Henk Gortzak verhaalde hoe 
Dee Groot, die de groeiende verontwaardiging aanvoelde, bij hem in de Twee-
dee Kamer kwam om tekst en uitleg te geven. "Hij kon het beste uitmaken wat 
goedd was voor Brandenburg, 'zijn beste kameraad'." Misschien vond hij in 
Berlijnn nog herstel. Zo niet, dan kreeg hij er de beste verzorging. Had Kuyper 
gezegdd dat Brandenburg stervende was? Dan lulde Kuyper uit zijn nek. Het 
moestt maar eens afgelopen zijn met al die pogingen van Gortzak en anderen 
hett gezag van De Groot aan te tasten. Brandenburg en zijn vrouw hadden in-
gestemdd met het plan Jaap naar Berlijn te sturen. "Dus, waar had ik het 
over?"1222 Gortzak kon zich niet langer beheersen: slaande ruzie. Zo erg dat 
dee kamerbode zich naar de fractiekamer spoedde om hen te kalmeren. 

Gortzakk nam zich voor het optreden van De Groot aan de orde te stellen. 
Brandenburgg was al maanden dood, toen Gortzak in het partijbestuur als zijn 
meningg te kennen gaf dat het besluit om Brandenburg naar Berlijn te zenden 
inn te kleine kring was genomen. Hij stelde niet zonder understatement dat hij 
aann niemands goede bedoelingen twijfelde. Maar er had bewust een uitslui-
tingg plaatsgevonden van partijbestuurders van wie De Groot kon aannemen 
datt zij tegen de reis waren. Hierdoor, aldus Gortzak, was niet getoetst of met 
hethet besluit een dienst was bewezen aan Brandenburg en aan de partij.123 

Gortzak,, Brandsen en Wagenaar waren boos, maar is het niet tekenend dat 
zijj  de vraag of Brandenburg zelf had moeten beslissen, met volledig inzicht 
inn de ernst van zijn ziekte, buiten beschouwing lieten? Hoe hecht hun vriend-
schapp met Brandenburg ook was, achteraf moeten we vaststellen dat ook zij 
hett niet aandurfden hem met de uitzichtloosheid van zijn ziekte te confronte-
ren.. Bekommernis daarover betoonde Gortzak, toen hij als zijn grootste zorg 
uitsprakk dat de gang van zaken rond het besluit de stijl van werken van het 
partijbestuurr aangaf. Het kon tot moeilijk te herstellen fouten leiden, aldus 
Gortzak.124 4 

Hett gesol met de doodzieke Brandenburg stemde bitter. Brandenburg was 
niett te genezen en de SED voelde zich opgelaten in de wetenschap dat de 
vooraanstaandee Nederlandse communist spoedig in Berlijn zou sterven. Be-
halvee zijn vrouw was alleen Joop Wolff in de buurt. Rinus Haks en Noortje 
Diamantt waren naar Amsterdam teruggekeerd. Wolff werd bij de affaire be-
trokken,, toen hij, naar eigen zeggen, nietsvermoedend in dezelfde trein als 
BrandenburgBrandenburg naar de DDR reisde op weg naar een zitting van de executieve 
vann de Wereldjeugdfederatie in Frankfurt aan de Oder. Vandaar zou hij voor 
eenn geneeskundige behandeling doorvliegen naar Moskou. Een verbouwe-
reerdee Wolff werd door Ger Kuyper op het Centraal Station gevraagd een 
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oogjee in het zeil te houden. Hij herinnert zich iedere avond in "een piepklei-
nee Trabant" naar Berlijn te zijn gereden om Jaap en Wil bij te staan. Na een 
dagg of tien vernam hij dat zijn vrienden Brandenburg wilden terughalen, 
Wolfff  wilde er niets mee te maken hebben.125 "Zij n vrienden", dat waren 
Gerbenn Wagenaar, Ben Polak en Bertus Brandsen. Ze kregen van De Groot 
tee horen dat Brandenburg op sterven lag en dat het ieder vrijstond naar Ber-
lij nn te reizen, desnoods om hem terug te halen. De Groot wilde zich er ver-
derr buiten houden. Zo begeleidde het drietal Brandenburg in een speciale 
Oost-Duitsee regeringstrein terug naar Amsterdam.126 Brandenburg overleed 
er.. zevenenvijftig jaar oud, op 7 maart 1957. 

Dee macabere verwikkelingen rond Brandenburgs dood leidden tot grim-
mige,, soms onherroepelijke verwijten aan De Groot, vooral van de kant van 
Bertuss Brandsen, die in Brandenburg een boezemvriend verloor. Brandsen 
wass er getuige van hoe De Groot bij zijn afscheidsbezoek aan de overledene 
rondd zijn hoofd een krans van bloemetjes drapeerde. Ontdaan sprak Brand-
senn Wil Brandenburg aan: "Dat doe je bij een kind, moetje dat zo laten lig-
gen?? 'Als je wil, haal ze dan maar liever weg'." Brandsen ruimde ze op.127 

Doorr het wantrouwen waren de meningsverschillen in het partijbestuur zo 
verhardd dat een compromis verder onmogelijk werd. De Groot kon echter niet 
zonderr meer met de opposanten afrekenen. Daartoe ontbrak het hem aan 
steunn van de zijde van de CPSU. Om die reden liet hij de discussie over de 
EVCC voorlopig rusten en richtte hij de aandacht op Moskou, waar Chroesjt-
sjovv niet alleen te maken kreeg met binnenlandse, maar ook met buitenland-
see druk. In dit verband werd de reis van Annie Averink naar China van be-
lang.. Met Gerard Maas en Gerrit de Vries, een populaire tuinder uit Andijk, 
diee nooit begrepen heeft waarom hij als reisgenoot werd uitverkoren, verbleef 
zee zes weken in Azië. Om de BVD op een dwaalspoor te brengen, vertelde ze 
haarr omgeving dat ze naar Zweden ging. In werkelijkheid vloog ze op 20 no-
vemberr via Moskou naar Peking, waar ze op het vliegveld werd verwelkomd 
doorr Deng Xiao-ping en Wang Sjao Tsjang. De volgende avond al confereer-
dee ze met Chinese leiders, onder wie staatspresident Lioe Sjao-sji en maar-
schalkk Tsjou Teh.'28 Ze betoonden de CPN het grootst mogelijke respect: 
"onzee partij is julli e partij en julli e partij is de onze," noteerde Averink in 
haarr zakboekje. Uiteraard kwamen de nog verse gebeurtenissen in Hongarije 
enn Polen ter sprake. Averink vertelde waar men zich in de CPN zorgen over 
maakte.. Volgens Lioe Sjao-sji had Hongarije op een "formalistische" wijze 
hethet socialisme van de Sovjet-Unie gekopieerd. Moskou had zich nooit mogen 
mengenn in interne Hongaarse aangelegenheden; door dat te doen was de con-
trarevolutiee onvermijdelijk geworden. Ook over het twintigste partijcongres 
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wisseldee men van gedachten. De Chinese gastheren lieten niet na De Groots 
afwijzingg van de zogenaamde destalinisatie te prijzen.129 Na de besprekingen 
vertrokk de Nederlandse delegatie voor een rondreis langs elf steden, van het 
noordenn van China naar het diepe zuiden. Averink was lyrisch over de histo-
rischee plaatsen, de natuur en de bevolking, "een symphonie in blauw" en al-
less punctueel georganiseerd, "veel vlotter dan op sommige andere plaatsen", 
schreeff  ze haar huisgenoten.'30 

Naa een bijeenkomst van het partijbestuur, waarin Averink over haar reis 
naarr China rapporteerde, vertrok De Groot met in zijn kielzog een zieke Ger 
Kuyperr naar Tsjecho-Slowakije om enkele weken in een sanatorium te kuren. 
Off  het gezelschap tot rust kwam, is de vraag, want er werd druk overleg ge-
pleegdd met hoge functionarissen van de Tsjecho-Slowaakse partij, met Hon-
garenn en Oost-Duitsers. Ook hier vond De Groot gehoor voor zijn afwijzen 
vann de ontluistering van Stalin; eensgezind keerde men zich tegen het zoge-
naamdee polycentrisme van Togliatti.'3' 

Toenn Kuyper en De Groot uit Praag via Brussel naar Amsterdam terug-
keerden,, tekende de Belgische politie voor een bizar incident. In Brussel 
werdd De Groot aangehouden op grond van het in 1923 genomen en door de 
Belgischee koning ondertekende besluit tot uitwijzing wegens 'conspiratie te-
genn de staat'. De samenzwering betrof de actie van de Belgische communis-
tischetische partij tegen de militaire bezetting van het Roergebied, vierendertig jaar 
eerder.. De Groots medecomplotteurs waren na een hechtenis van een halfjaar 
vrijgesproken,, maar zijn uitwijzingsbevel bleek nooit ongedaan gemaakt. 
Werdd hij in het land aangetroffen, dan riskeerde De Groot een gevangenis-
straff  van vijfjaar. Zo'n vaart liep het niet, het bleef bij een waarschuwing. 
Later,, op een receptie op de Indiase ambassade, schoot De Groot de Belgi-
schee ambassadeur erover aan en die vond een weg om de kwestie de wereld 
uitt te helpen.132 

HETT CONFLICT BREEKT UIT 

Bijj  zijn verslag over het verblijf in Tsjecho-Slowakije, hield De Groot zijn 
medebestuurderss voor dat de destalinisatie definitief was overwonnen.'33 Hij 
roemdee voorts de Chinese communisten, die Chroesjtsjov ertoe brachten "de 
overdrijvingg in de Stalinkritiek recht te zetten". Gevaar dreigde alleen waar 
kritiekk ontaardde in de opportunistische tendens om zich af te keren van de 
Sovjet-Unie.. Hij doelde op de Italiaanse, Poolse en Joegoslavische partij en 
opp minderheden in kleinere partijen, waar werd gepleit voor "vrije" kritiek 
enn "vrije" discussie. 

Zonderr omhaal kondigde hij aan dat ook in de CPN rechtgezet moest wor-
denn wat sinds het twintigste congres was scheefgegroeid.'34 Er heerste een si-

376 6 



BARSTENN IN HET BEELD I956-I960 

tuatiee van "vri j ballen gooien", keer op keer waren er aanvallen op dee leiding 
gedaan.. Voor ieder was duidelijk dat hij Reuter en Brandsen op het oog had. 
Dezee hadden de arrogante houding van het dagelijks bestuur bij benoemin-
genn en verkiezingen in de EVC aan de kaak gesteld.'35 Volgens De Groot 
moestt de EVC zich onderwerpen aan de partij. De verblufte Evc-functiona-
rissenrissen kregen te horen dat hun klacht, die geuit was namens het Evc-secreta-
riaat,, "abnormaal" was.'36 "We kunnen er geen genoegen mee nemen," aldus 
Dee Groot dat "twee leden van het partijbestuur de EVC gebruiken als basis 
vann strijd. Dat is gevaarlijk. Conflicten moeten binnen de partij en het partij-
bestuurr worden opgelost."IJ7 

Err ontspon zich een harde woordenwisseling toen Brandsen De Groot 
"mett zijn typische Gaaspstraat-conclusies" van onfatsoen beschuldigde en 
toebeett het zat te zijn om als snotjongen behandeld te worden. Het was lang 
geledenn dat De Groot zo'n klap om de oren had gekregen. Brandsen: "De 
Groott zat pal naast het katheder waar ik stond... Ik hoorde hem briesen, ik zag 
hemm wit worden en rood en blauw. En voor me, in de zaal... Iedereen zat er-
bijj  alsof ze met hun vingers in het stopcontact zaten.'"38 Niemand viel Brand-
senn bij. "Een streep door de rekening, dat wel!" Wagenaar, Reuter, Gortzak 
enn Lips hadden hem de voorgaande maanden aangemoedigd. Nu lieten ze 
hemm in de steek. Het excuus luidde dat Brandsen te vroeg, te fel en te veel op 
eigenn houtje opereerde.'39 

Dee Groot was in een strijdlustige stemming. Hij verkondigde onomwon-
denn de lof van de dictatuur van het proletariaat volgens het model van de Sov-
jet-Unie.. Vergeten waren de miljoenen onschuldige Sovjet-burgers, commu-
nistt of niet, die gearresteerd, gedeporteerd of vermoord waren. Sarcastisch 
sprakk hij van "de verdorven stijl van Koejemans", die de krant besmette. 
"Alless moet 'netjes' gebeuren. We blijven altijd 'heer'. We plaatsen zelfs 
sympathiekee foto's van onze doodsvijanden." De Groot gruwde van de ko-
ketterieketterie met intellectuelen die van organisatie niets willen weten.'40 Toleran-
tie,, die alleen "gebaseerd was op kleinburgerlijke verzoening en niet op leni-
nistischee beginselen" verwierp hij met kracht. De Groot was niet uit op com-
promissen.. Dat was Friedl Baruch, de kersverse hoofdredacteur van De Waar-
heid,heid, evenmin. Hij onderstreepte dat "de rel rond De Groot niet om de 
persoonn van De Groot ging. Het betrof de politieke lijn die deze vertegen-
woordigde.. Grimmig herinnerde hij eraan dat de partij momenten heeft ge-
kend,, waarin men gedwongen was zich van bepaalde figuren te ontdoen. Niet 
dee partij, maar die figuren zijn daarbij ten onder gegaan."'4' 

Dee dreigementen hielpen de gemoederen niet bedaren. Nog minder gold 
datt voor de verdachtmakingen waarmee De Groot de verzetsreputatie van 
zijnn tegenstanders in diskrediet bracht. "Het lijk t wel of Barbertje moet han-
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gen,""  sprak Reuter ontdaan. "Het is onmogelijk om één te zijn als de alge-
meenn secretaris vermoedt met dubieuze figuren uit de illegaliteit te maken te 
hebben.""  "Het gaat over de verdiensten in de illegaliteit," onderbrak De 
Groott hem: "Ik heb niet over dubieuze figuren gesproken." Wagenaar, 
schamper:: "Hij kijkt wel uit." Voor Verheij was de maat vol. Met de vuist op 
tafell  eiste hij dat de voorzitter de orde herstelde.'42 

Dee Groot verlangde dat het "destructieve" optreden van Brandsen werd 
veroordeeld.. In een ontwerpresolutie verweet hij hem inbreuk op de disci-
plinee te hebben gemaakt door partijkwesties in het Evc-secretariaat te be-
spreken.'433 Brandsen op zijn beurt sprak er schande van dat Wolff en Verheij 
probeerdenn Meis en Wagenaar te chanteren met het openbaar maken van hun 
zogenaamdee laffe houding in de Hongarij e-kwestie. Van Meis was bekend dat 
hijj  zich tijdens de novemberdagen uit angst verborgen hield in Groningen, 
terwijll  Wagenaar op vier november - om redenen van veiligheid - weigerde 
eenn vergadering bij te wonen in het belegerde Felix Meritis. Brandsen was 
niett bereid om, zoals hij het uitdrukte "door schoppen onder de gordel te 
gaann liggen". Volgens hem was De Groots tekst een rancune-resolutie. 

Dee tumultueuze zittingen namen dagen in beslag. Een aantal malen wer-
denn ze onderbroken om de gemoederen te kalmeren. De Groot zei zich ern-
stigg door Brandsen gegriefd te voelen. Hij zou eroverheen zijn gestapt, als de 
persoonlijkee aanval geen ernstige politieke tegenstellingen toedekte. Dat was 
hett geval en daarom wilde hij behandeling van de geschillen in het openbaar 
enn niet, zoals Gortzak opperde, en privé. "De zachte stijl is de stijl die Wa-
genaarr destijds tegenover de Evokameraden heeft gehanteerd, waarvan we 
nuu met de stinkende wonden zitten." 

Dee Groot beoogde Brandsen en Reuter te isoleren om daarna de EVC naar 
zijnn hand te zetten. Aanvankelijk lukte dat goed. De meeste leden waren niet 
opp de hoogte van het conflict. De redactie van De Waarheid bleef De Groot 
trouw,, zodat zijn tegenstanders, als ze dat al wilden, geen toegang hadden tot 
dee krant. Minder succesvol was De Groot in het partijbestuur. Zeker zes be-
stuursledenn waren in oppositie. Ondanks hun onderlinge verschillen verzet-
tenn ze zich allen tegen een veroordeling van Brandsen. De Groot kon hen niet 
zoo maar opzij schuiven. Ingewikkelder werd het toen in de zomer van 1957 
dagbladenn als Het Vrije Volk, Het Parool en de Volkskrant in wat "eigen be-
richtgeving"richtgeving" heette, maar in werkelijkheid ingeblazen was door de BVD, het 
conflictt openbaar maakten. Ook door middel van gestencilde brieven in par-
tij-jargon,, toegezonden aan enkele tientalen kaderleden, trachtte de BVD in-
vloedd te krijgen.'44 Het eerste anonieme rondschrijven dateerde al van de-
cemberr 1956 en repte van het bestaan van een "oppositie in de CPN". Dat de 
brievenn gemakkelijk als BVD-epistels herkend werden,'45 nam niet weg dat 
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hett conflict op straat kwam te liggen. De Dienst constateerde, de ironie niet 
schuwend,, dat de leiding van de CPN er niet in slaagde de ruzie binnenska-
merss te houden. 

Dee Groot verkoos voorlopig een compromis en vroeg Reuter een voor ie-
dereenn aanvaarbare wijziging in zijn ontwerptekst aan te brengen.'46 Reuter 
schraptee de naam van Brandsen en enkele eenzijdige passages. Onaangeroerd 
bleeff  de conclusie dat zowel het verzenden van een brief namens het secreta-
riaatriaat der EVC (ondertekend door Brandsen) als het eigenmachtig ontslag ne-
menn uit functies in de partij (een dreigement van Brandsen) ongeoorloofd 
was.. De resolutie werd met algemene stemmen aanvaard.'47 

Terwijll  in Felix Mentis de gemoederen tot rust kwamen, ontstond elders 
eenn nieuwe bron van conflict die de definitieve verwijdering van de opposi-
tiee inluidde. Adri Verreijt, paraplumaker en afkomstig uit Tilburg, sinds 1954 
instructeurr voor de drie zuidelijke provincies, maar geen lid van het partijbe-
stuur,, bleek op de hoogte van wat zich in het partijbestuur afspeelde. Half juni 
sprakk hij tegenover een tweetal Limburgse districtsbestuurders de verwach-
tingg uit dat een groep partijbestuurders met Wagenaar aan het hoofd de aan-
vall  zou openen op De Groot. Verreijt laadde allerlei verdenkingen op De 
Groot,, waarbij zowel zijn zogenaamde desertie in de laatste oorlogsjaren aan 
dee kaak werd gesteld als een door De Groot in 1953 aan Verreijt gedaan ver-
zoekk om achter ieders rug om Gerben Wagenaar en andere leden van het 
secretariaatt te bespioneren.148 De Limburgse districtsbestuurders togen naar 
hethet dagelijks bestuur om van Verreijts openhartigheid mededeling te doen. Op 
hett matje geroepen gaf deze grif toe in de geest vann 'het opgebrachte' gespro-
kenn te hebben, maar weigerde zijn bron te noemen. Dat Verreijt over goede 
contactenn in het partijbestuur beschikte, stond buiten kijf . Sinds hun werk in 
hett verzet waren Verreijt, Brandsen en Brandenburg nauw bevriend gebleven. 

Dee Groot zag de kans schoon meer inzicht te krijgen in wat hij lang-
zamerhandd als een complot beschouwde en droeg Verreijt op een rapport te 
makenn waarvan "de eerlijkheid tegenover de partij bij het weergeven van de 
herkomstt van alle geruchten medebepalend zal zijn voor onze houding te-
genoverr dit vijandelijke gedoe".'49 Verreijt liet zich niet als versliecheraar ge-
bruiken:'500 "i k wil niet de kans lopen iemand ten onrechte en ongewild tot 
BVD-agentt te bestempelen. Ik heb zelf ondervonden hoe vlug men daarin ver-
valt,""  schreef hij Verheij, die de kwestie namens het dagelijks bestuur behan-
delde.I5'' Twee maanden later, begin december, werd Verreijt geroyeerd. Hij 
moestt het besluit uit De Waarheid vernemen.'52 

Geugjess en Brandsen stapten daarop uit het partijbestuur. Brandsen be-
schouwdee het royement als een wraakactie van De Groot, die de oppositie een 
voorbeeldd wilde stellen.'53 Van Gortzak en Reuter kregen Brandsen en Geug-
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jess te horen "stommelingen te zijn die zich niet hadden weten te beheer-
sen".'54 4 

Dee Groot meende wellicht van de kant van de CPSU geen hinder te onder-
vindenn zolang de conservatieve groep rond Molotov en Kaganovitsj de wind 
inn de rug leek te hebben. Internationaal heerste een klimaat waarin een anti-
stalinistischee oppositie niet kon gedijen. Wel moest De Groot rekening hou-
denn met het wvv. Dat stond met zijn slinkende aanhang in het Westen niet te 
juichenn bij het opheffen van de EVC. Het wvv zou pas overstag gaan toen 
bleekk dat de oppositie, waarin mensen als Geugjes en de syndicalist Gortzak 
zelff  voor opheffing pleitten, geen levenskansen had. 

Dee Groots zenuwen werden op de proef gesteld toen hij op een zomer-
avondd in juli 1957 naar Den Haag werd ontboden, waar de Sovjet-ambassa-
deurr hem op last van Moskou het nieuws bracht van de val van de groep rond 
Molotov,, Kaganovitsj en Malenkov.'55 Het besluit hen te verwijderen, was 
enigee dagen eerder door het centraal comité onder druk van het leger, de KGB 
enn enkele regionale partijsecretarissen genomen.'s6 Het zou, deelde ambassa-
deurr Kirsanov De Groot mee, de volgende morgen, 4 juli 1957, wereldkun-
digg worden en hij vroeg De Groot zijn medebestuurders onmiddellijk te in-
formeren.. De Groot was overrompeld. 

Uitt het verslag dat Kirsanov naar Moskou zond, blijkt dat hij behoedzaam 
reageerdee en zich beperkte tot een formele verklaring van solidariteit met de 
CPSU:: "Wij kunnen moeilijk oordelen over de binnenlandse politieke pro-
blemenn van de Sovj et-Unie maar als het plenum van het centraal comité eens-
gezindd dergelijke besluiten heeft genomen, spreekt het vanzelf dat zij door 
onss worden ondersteund. Dat is onze internationale plicht."'57 

Dee Groot wist zijn teleurstelling goed te verbergen. "In de politiek mag 
menn niet oud worden," aldus zijn laconieke commentaar. Hoe onaangenaam 
hijj  het ook vond, De Groot keurde de verwijdering goed. Onomwonden 
brachtt hij daarop de toestand in het cPN-partijbestuur te berde. Zijn vrees dat 
"rechtsopportunistischee en anarchistische elementen" het besluit zouden ge-
bruikenn voor nieuwe aanvallen, was volgens Kirsanov ongegrond. Weliswaar 
voerdee de CPSU "een vastberaden strijd tegen de gevolgen van de persoons-
verheerlijking",, maar, stelde Kirsanov hem gerust, ook tegen de "kleinbur-
gerlijkee ongedisciplineerdheid, tegen kliekvorming en fractievorming" werd 
onverbiddelijkk opgetreden. Van de eerste schrik bekomen, gaf De Groot als 
zijnn mening dat "in wezen ook in de CPN zich een antipartij groep van rechts-
opportunistischh capitulantenkarakter vormde, onder aanvoering van Gerben 
Wagenaar".. Hij vertelde dat de leiders van de EVC, Brandsen en Reuter, het 
niett eens waren met de partijbesluiten en dreigden met aftreden. Op de laat-
stee vergadering gaf Reuter weliswaar toe onjuist te hebben opgetreden, maar, 
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alduss De Groot, de groep bleef eropuit hem, De Groot, uit de leiding te ver-
wijderen.. In één adem vertrouwde hij Kirsanov toe dat de groep "antisovjet" 
wass en in het bijzonder hem van een te grote loyaliteit aan de Sovjet-Unie be-
schuldigde.. Hij was van plan de groep na de vakantietijd in het partijbestuur 
terr discussie te stellen om een soortgelijk besluit te laten nemen als in de 
CPSUU aangaande de antipartijgroep rond Molotov. Volgens De Groot zou 
driekwartt van het partijbestuur zo'n besluit steunen. Het leek hem verstandig 
hieroverr met de leiding van de CPSU te overleggen. Om het belang van zo'n 
ontmoetingg te onderstrepen, verzocht hij de ambassadeur te bewerkstelligen 
datt hij met "een officiële delegatie door het presidium van de CPSU werd ont-
vangen".158 8 

Dee Groot wendde voor of er nooit een trouwer volgeling van Chroesjtsjov 
hadd bestaan dan hij. Die ommezwaai was maar schijn; hij bleef zich altijd te-
genn de destalinisatie verzetten en in stilte hopen op een omslag in de Sovj et-
leiding.. Zijn machtsgevoel deed hem echter beseffen dat zijn tegenstanders in 
diee zomer ondereen gunstiger internationaal gesternte opereerden. Het dwong 
hemm de pas in te houden. 

EENN LANGZAM E AFREKENIN G 

Inn juli en augustus 1957 bracht De Groot zijn vakantie, als gebruikelijk, door 
inn de Sovjet-Unie, wederom in het sanatorium te Sosni aan de oevers van de 
Moskva.. Kort daarvoor was Huib in Moskou aangekomen, waar hij zich als 
bestuurslidd van de OPSJ aansloot bij een groep van enkele honderden Neder-
landerss die onder leiding van Joop Wolff deelnam aan het Wereldjeugdfesti-
val.. Na afloop bleef Huib in Moskou om aan de Lomonosov Universiteit zijn 
studiee te beginnen. Tijdens het festival ontmoette hij de drieëntwintigjarige 
studentee Olga Barisjewa, dochter van een ingenieur, werkzaam in een tex-
tielfabriekk in Balasjicha, een voorstad van Moskou. Ze studeerde Duits en 
tolktee voor de Nederlandse delegatie. Olga en Huib werden verliefd en zou-
denn in april 1959 in Moskou trouwen. 

Dee partij had behoefte aan betrouwbare intellectuelen die onder het socia-
lismee waren geschoold. Vaak werd Huib tijdens vakanties in de Sovjet-Unie 
gevraagdd wanneer hij dacht in Moskou te komen studeren. Het moet De Groot 
opp het idee hebben gebracht veelbelovende kinderen van partijbestuurders en 
actievee jongeren uit de jeugdorganisatie voor studie naar Moskou te sturen. Zo 
arriveerdee Huib met zijn vriend Frans Bekker uit Loosdrecht, toentertijd voor-
zitterr van de OPSJ, en René de Vries, zoon van de schrijver Theun de Vries, in 
junii  1957 als eersten in Moskou. De Vries ging Russische taal- en letterkun-
dee studeren, Bekker natuurkunde en Huib wiskunde,'59 zonder het te beseffen 
kozenn ze abstracte, niet tot politiek debat nopende studies.160 
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Dee studenten waren sober gehuisvest. Aanvankelijk deelde Huib een twee-
kamerappartementt op het universiteitsterrein met een IJslandse jongen, een 
voortreffelijkk schaker, die het tot secondant van de grootmeester Olafsson 
zouu brengen. Frans Bekker en René de Vries deelden een soortgelijk appar-
tement.. De Vries keerde na negen maanden terug naar Amsterdam. Hij kon 
dee eindeloze verlatenheid die hem in Moskou overviel niett meer aan. Hij ging 
opp zoek naar het wezen van Nederland, fietste en voer een jaar lang door het 
land,, dat hij zo had leren verachten.'6' 

Dee jongens beschikten over een redelijke beurs van zo'n negentig roebel, 
gelijkk aan de toelage van promovendi, te innen op een kantoor, waar ook oud-
Spanjestrijderss en mensen die politiek asiel genoten, hun uitkering ontvin-
gen.. Op zaterdagavond en zondag was het toegestaan bezoek te ontvangen. 
Voorr twaalf uur 's nachts moesten de gasten het appartement verlaten hebben. 

Omm zich ervan te vergewissen dat de verhouding van Huib met zijn Russi-
schee vriendin zonder complicaties bleef, liet De Groot Jaap Wolff in Moskou 
poolshoogtee nemen. Wolff wist hem gerust te stellen. Het ging om een seri-
euzee verkering, problemen deden zich niet voor. De Groot bekommerde zich 
sterkk om de jongens. Als hij in Moskou was, zocht hij hen op, bracht een fles 
wijnn mee en toonde zich bezorgd. Frans Bekker maakte een warme, meele-
vendee man mee, toen hij door een persoonlijk drama een tijd uitgeschakeld 
was.. Hij was verloofd met een meisje dat bij Intourist werkte en van hetzelf-
dee vertaalinstituut kwam als de vriendin van Huib. Kort voor hun voorgeno-
menn huwelijk verongelukte zij. Bekker was kapot. Toen De Groot hem ont-
redderdd op het vliegveld trof, sloot hij hem troostend in de armen.l6i 

Alss de relatie met de CPSU vanaf i960 naar een dieptepunt gaat, maakt De 
Groott zich ernstig zorgen. Hij ziet dan allerlei bureaucratische chicanes: 
huisvestingg die tekortschiet; visa die niet ofte laat verstrekt worden; einde-
lozee wachttijden bij ambassades en te lage beurzen. De BVD meende zelfs te 
wetenn dat De Groot in december i960, toen hij voor een internationale con-
ferentiee wekenlang in Moskou verbleef, dreigde de studenten naar Nederland 
tee halen indien ingrijpende verbeteringen in hun omstandigheden uitble-
ven.'633 De Groot was bang dat de jongens als gijzelaars werden behandeld. 

Tijdenss zijn vakantie in Sosni, in juli en augustus 1957, besprak De Groot 
mett cpsu-functionarissen het conflict in het partijbestuur. In de gesprekken 
moett aangedrongen zijn op herstel van de samenwerking met Gerben Wage-
naar,, de populaire partijvoorzitter, die De Groot in zijn gesprek met Kirsanov 
eenn maand eerder nog de aanvoerder van een "groep rechtsopportunistische 
capitulanten""  had genoemd. In het najaar zou blijken dat Wagenaar zich had 
losgemaaktt van de oppositie en vanuit een tussenpositie de rol van verzoener 
speelde. . 
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Voorr Wagenaar moet de keus voor de oppositie niet eenvoudig hebben ge-
legen.. Als oud-NW-man was hij nooit erg gecharmeerd geweest van de EVC 
enn al verheugde het hem dat aan De Groot weerwerk werd geleverd, over het 
motieff  bleef hij sceptisch. Zouden de opposanten de rug ook recht houden, 
indienn hun positie in EVC of partij niet op het spel stond? Wagenaar had een 
bedachtzamerr oppositie voor ogen; een die minder hard van stapel liep.'64 Hij 
leekk voor de Russen de geschiktste persoon om De Groot en de groep-Brand-
senn uit elkaar te houden. 

Naa terugkeer uit Sosni laaiden de vijandelijkheden snel op. Brandsen en 
Reuterr bleven bemoeienis van de partij met de EVC afwijzen.'65 Eind sep-
temberr beschuldigde De Groot het tweetal ervan hem uit de leiding te willen 
zetten.l666 De Groot riep het bestuur op hem te verdedigen en vroeg om sanc-
tiess tegen elke aanval op zijn persoon. "Alleen zo kunnen we orde op zaken 
stellenn en de eenheid in het partijbestuur bewaren." De Groot drong verder 
aann op een onderzoek naar de houding van leden van het partijbestuur in de 
illegaliteit:: "Het is nodig de feiten te kennen en niet de legendes." In perspu-
blicatiess was opnieuw oud zeer uit zijn oorlogsverleden opgerakeld en De 
Groott leek uit op revanche. In een bespreking vooraf vergewiste hij zich van 
dee steun van Wagenaar. Een onderzoek achtte deze weliswaar niet nodig, 
maarr hij was bereid zich erbij neer te leggen.'67 Rie Lips en Henk Gortzak 
werdenn eveneens door De Groot benaderd; Lips zag weinig in het plan, vond 
hett onkameraadschappelijk en oncollegiaal.'68 

Inn de discussie werden Brandsen en Reuter aan een waar schervengericht 
onderworpen.. De aanklachten stapelden zich op. Verheij en tot veler verras-
singg ook Wagenaar waren het volledig met De Groot eens. Een officiële ver-
oordelingg van het tweetal stuitte alleen nog op verzet van Geugjes, Lips en 
voorall  van Gortzak. Deze dreigde uit het partijbestuur te stappen indien De 
Groott zijn zin kreeg. Om te redden wat er te redden viel, stelde Wagenaar, 
voorzitterr van de vergadering, voor een beslissing op te schorten. Tot onge-
noegenn van De Groot, die echter niet verder aandrong. Zag hij in Wagenaars 
retirerenn het wakend oog van Moskou? 

Dee vergadering benoemde ten slotte een nieuw, negen man tellend dage-
lijk ss bestuur, waarin naast een opgeluchte Wagenaar alleen vertrouwelingen 
vann De Groot voorkwamen.'69 Een reden voor Cor Geugjes en Rie Lips om 
tegenn te stemmen. Annie Averink, die gewend was dat leidingen unaniem 
werdenn gekozen, kon zich in hun gedrag moeilijk vinden. "Het is hier geen 
parlement,""  schamperde ze.'70 

Tweee weken later herhaalde Wagenaar het door De Groot gedane voorstel 
dee betrekkingen van de CPN in bezettingstijd met de toentertijd in Londen 
verblijvendee Nederlandse regering te onderzoeken. Waanzin, vonden Reuter 
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enn Geugjes, en ze opperden dat er bijbedoelingen waren. Gortzak vroeg het 
onderzoekk niet te beperken tot de laatste twee oorlogsjaren, maar het uit te 
breidenn tot de hele bezettingstijd, inclusief de periode dat het driemanschap 
Dee Groot, Jansen en Dieters de scepter zwaaide. Averink vroeg hun vermoeid 
"nuu eens op te houden alles door de bril van de achterdocht te zien".'71 

Dee Groot bevond zich eind 1957 in een wonderlijke situatie. Zijn positie 
wass sterk en hij had graag met zijn tegenstanders korte metten gemaakt, als 
Moskouu daar in de persoon van Wagenaar geen stokje voor had gestoken. Dat 
Dee Groot niet zonder meer op steun van de Russen rekende, bleek ook uit de 
benoemingg van Joop Wolff tot Moskouse correspondent van De Waarheid.*12 

Wolfff  verbleef met Catrien Bultje bijna eenjaar in de Sovjet-Unie en spande 
zichh als De Groots persoonlijk koerier tot het uiterste in om bij de CPSU be-
gripp te kweken. Dat begrip zou pas veel later komen. 

Inn juli 1957 had De Groot ambassadeur Kirsanov verzocht te bewerkstelligen 
datt hij in het najaar met een officiële delegatie in Moskou werd ontvangen. 
Hett zou een niet mis te verstaan teken zijn dat de CPSU achter hem en niet 
achterr zijn tegenstanders stond. Wat een teleurstelling dat de uitnodiging voor 
dee veertigste verjaardag van de Oktoberrevolutie ook aan Gerben Wagenaar 
wass gericht, en niet aan Kuyper of Hoekstra, wat De Groot liever was ge-
weest.. Gaf de Russische partij hiermee niet opnieuw te kennen niet volledig 
achterr hem te staan? 

Inn oktober vertrokken De Groot met echtgenote en Wagenaar vanuit Brus-
sell  naar Moskou. Vertegenwoordigers van achtenzestig partijen kwamen er 
bijeenn - de grootste internationale bijeenkomst van communisten sinds het 
Comintern-congress van 1935. De delegatie logeerde in hotel Sovjetskaja in 
dee buurt van het Dynamostadion, waar het eindeloos wachten op vergadering 
enn bespreking onderbroken werd door een opgewekt bezoek van Huib, die 
zijnn vriendin Olga aan zijn ouders kwam voorstellen.'73 

Huibb was er getuige van hoe Paul in conclaaf ging met de Indonesische de-
legatiee onder leiding van Aidit. Wim Klinkenberg was speciaal voor de be-
sprekingg uit Nederland overgevlogen. We weten niet wat er besproken werd, 
maarr de groeiende spanning tussen de Sovjet-Unie en China zal aan bod zijn 
gekomen.. Op de conferentie vonden critici van de destalinisatie in Mao Tse-
toengg een krachtige medestander. Nadat ze in de zomer van 1956 een ver-
soepelingg van het regiem hadden toegestaan onder de leus 'Laat honderd 
bloemenn bloeien', joeg de wassende stroom kritiek de Chinese leiders zoveel 
schrikk aan dat men in de lente van 1957 op een repressieve politiek terug-
greep.. Een ontwikkeling die ook voelbaar was in de buitenlandse politiek 
waarbijj  Mao aanstuurde op een harde lijn, haaks op Chroesjtsjovs politiek 
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vann ontspanning en vreedzame coëxistentie. De Groot zal het met een glim-
lachh aanschouwd hebben, maar de realiteit gebood hem zijn geestdrift in 
toomm te houden. Hij liep het gevaar iedere steun in de strijd met de groep 
Brandsenn te verbeuren als hij zich in het openbaar aansloot bij de critici van 
Chroesjtsjov,, bij Mao Tse-toeng en Maurice Thorez, die elkaar tijdens het 
congress langdurig ontmoetten.'74 Wellicht had De Groot er behoefte aan Aidit 
opp de hoogte te brengen van zijn dilemma's. De PKI schaarde zich immers 
well  zonder omwegen aan de zijde van Mao. Dat De Groot onder druk stond, 
bleekk in de loop van een bespreking met een hoge Sovjet-delegatie onder lei-
dingg van Michael Soeslov. Wagenaar werd persoonlijk - zonder De Groot -
uitgenodigdd voor een nader gesprek op de internationale afdeling van de 
CPSU.. Toen Wagenaar in het hotel terugkeerde en De Groot naar het gesprek 
informeerde,, antwoordde Wagenaar dat overeengekomen was geheimhou-
dingg te bewaren.'75 

Dee Groot moet zich machteloos hebben gevoeld. Hem bleef weinig meer 
overr dan zich een loyaal vriend van de Soyj et-Unie te betonen. De omme-
zwaaii  werd bezegeld met het besluit voor het eerst sinds de jaren dertig ka-
derledenn naar de hogere partijschool in Moskou te sturen. In een eerste groep 
vertrokkenn de Deventenaar Tjalle Jager en Wim Nieuwenhuyze uit de Zaan-
streek.'76 6 

Naa terugkeer in Amsterdam werd De Groot begin december in het Wilhelmi-
nagasthuiss opgenomen om een operatie te ondergaan aan de endeldarm. Al 
sindss de oorlog had hij last van zijn buik, een ongemak dat steeds vaker op-
speelde.. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis werden verklaringen gepubli-
ceerdd waarin Verreijt en de uitgetreden Brandsen en Geugjes op schandelijke 
wijzee werden belasterd.'77 Gortzak, Lips en Reuter waren zo geschokt dat ze 
directt hun ontslag als lid van het partijbestuur en de Tweede Kamer wilden 
aanbieden.'788 Verheij spoedde zich naar Den Haag en wist het te voorkomen. 
Inn de EVC lieten de gemoederen zich minder makkelijk kalmeren. Een twaalf-
tall  onthutste bestuurders van invloedrijke Evc-bonden zegden hun partijlid-
maatschapp op:'79 dat Brandsens positie in de EVC in het geding was, vonden 
zee onverteerbaar. Op drukbezochte partijvergaderingen, vooral in Amster-
dam,, lag de stemming anders. Bijna overal werden de verklaringen goedge-
keurd,, slechts een vijftigtal leden stemden tegen, deelde Verheij mee.'80 Dat 
dee steun voor De Groot in het partijapparaat ongeschokt was, bleek uit het 
welkomm dat hem bereid werd toen hij op 18 december uit het ziekenhuis werd 
ontslagen.. Ruim negentig medewerkers van De Waarheid spraken in een wel-
komstgroett de hoop uit dat "hij spoedig volledig zou herstellen om zich weer 
geheell  te kunnen wijden aan de taken waarvoor de partij thans staat."'8' 

385 5 



DEE MA N DIE DE WEG WEES 

Dee Groot had met het uittreden van Brandsen en Geugjes uit het partijbe-
stuurr een onverwacht snelle doorbraak bereikt. Het front van zijn tegenstan-
derss viel uiteen. Veel van de critici hielden ermee op, waren het spuugzat, zo-
alss Brandsen, die te weinig eerzucht had om in de politiek staande te blijven. 
Hemm was het geloof afgenomen, misschien niet in het communisme, wel in 
dee partij, en hij snakte maar naar één ding: terug naar de draaibank. Velen wa-
renn moreel geknakt, ten prooi aan duizelingen en hartkloppingen, soms vol 
rancune.. Ze bleken niet opgewassen tegen het pragmatisme en cynisme van 
Dee Groot, die de misdaden van het stalinisme doodkalm placht te typeren als 
foutenn of bedrijfsongevallen. 

Voorr De Groot was het zaak ferm door te zetten en geen slappe knieën te 
tonen.. Een weg terug was, wat hem betreft, uitgesloten. Er waren geen me-
ningsverschillen,, zo sprak hij, er waren slechts "opportunisten". En die 
moestenn zo snel mogelijk verpletterd worden. "De fout is dat we ons te veel 
aantrekkenn van het verwijt stalinistische methodes te hebben gebruikt.",8i 

Datt moet gecorrigeerd worden: "De partij moet uit één stuk zijn, monolit-
hisch,, zonder meerderheden en minderheden." 

"Hett hedendaags revisionisme" werd onderwerp van een serie artikelen 
diee De Groot vanaf de tweede helft van januari onder de titel "De Toestand" 
inn De Waarheid publiceerde.'83 Hij ried aan de ogen goed de kost te geven 
wantt "het revisionisme liet zich niet altijd openlijk herkennen. Soms werd 
hethet gecamoufleerd door beginselloze aanvallen op leidende personen, soms 
doorr geweeklaag over gebrek aan 'meningsvrijheid'. Zo eist de rechtse stro-
mingg de vrijheid op de partij te vergiftigen."'84 

Hett was De Groot wel duidelijk dat het meer moeite kostte Brandsen en 
Reuterr uit de EVC te verwijderen dan uit de partij. Ze hadden zich bij het wvv 
beklaagdd en stelden partijgetrouwen als Max Meijer voor de keus: loyaal zijn 
aann de besluiten van de EVC of opkrassen. Het ging er niet zachtzinnig aan 
toe.. Meijer, die Maleis kende, kreeg een spook-telegram te vertalen. Bleek er 
tee staan: "Meijer is een klootzak." Gevraagd naar de vertaling verzon hij 
maarr iets.'85 

Dee Groot was bang zijn greep op de Vondelstraat, het hoofdkwartier van 
dee EVC, te verliezen. Hij verordonneerde de bestuurders Sip, Vlietman, 
Brandsenn en Reuter naar Felix Meritis te komen, aan de achterkant op de 
Prinsengracht,, waar het secretariaat zetelde. Vlietman herinnert zich hoe De 
Groot,, Hoekstra, Hartog, Meis, "de hele inquisitie" tegen hem tekeerging. 
"Waarr is Brandsen?" schreeuwde De Groot. "Brandsen komt niet!" Met 
rooiee kop beet De Groot Vlietman toe: "Al s ik zeg dat hij moet komen, dan 
komtt hij!!"' 86 Het werd een lange scheldpartij. 

Omm zijn positie te versterken coöpteerde De Groot in januari 1958 een 
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viertall  Evc-bestuurders en twee districtsbestuurders in het partijbestuur, on-
derr wie Wessel Hartog, afkomstig uit de bouwbond, en Ger Verrips, beiden 
uiterstt loyale functionarissen. Op de eerste bijeenkomst van dit aangevulde 
bestuurr deelde De Groot mee een briefte hebben ontvangen van Frits Neijts, 
secretariss van de afdeling Jordaan.187 Reuter en Brandsen zouden zich bij een 
ontmoetingg met Neijts in cafetaria De Kist op de Overtoom in vijandige en 
krenkendee zin over hem hebben uitgelaten. De Groot sprak van fractievor-
mingg door een groep die het partijbestuur voortdurend bedroog. Het wvv 
zouu zeker niet ingrijpen als deze renegaten en samenzweerders verwijderd 
werden. . 

Tott die conclusie was Brandsen ook zelf gekomen. In Warschau en Praag 
warenn Evc-delegaties aangehoord, zelfs door wvv-voorzitter Louis Saillant, 
maarr niemand schoot te hulp.188 De Italianen waren daar nog het meest toe 
bereid,, maar Soeslov had, gehoor gevend aan een verzoek van De Groot, de 
Russischee vakbondsleider Grisjin opgedragen Saillant te bewerken en deze 
wass door de knieën gegaan. Zoals de CPN bepaalde wat in de EVC gebeurde, 
bepaaldenn de Russen de gang van zaken in het wvv.189 

Opp voorstel van De Groot werd Brandsen als partijlid geschorst en Reuter 
uitt het partijbestuur verwijderd. Van Gortzak werd geëist dat hij publiekelijk 
stellingg nam. Rie Lips werd een spreekverbod opgelegd. De pas gecoöpteer-
dee bestuursleden roerden zich flink. Volgens Verrips moest er hard worden 
opgetreden;; de vraag was niet óf Gortzak en de anderen moesten worden be-
streden,, maar hoe. De Groot had de zaak in zijn artikelenserie 'De Toestand' 
"nogg concreter, nog feller dienen te stellen". "Wouter Gortzak had hem nota 
benee verteld dat zijn vader nooit meer met De Groot op één podium wilde 
staan."1900 Ook anderen, zoals Fré Meis, haastten zich zich van hun beste zij-
dee te laten zien. Meis' sympathie ging aanvankelijk uit naar de oppositie, 
maarr hij kreeg om zijn opstelling in de Hongarije-kwestie en zijn vrijwillig e 
arbeidd in nazi-Duitsland de duimschroeven aangedraaid. 

Hett kwam in de EVC tot een verwoed gevecht. Inzet waren de bestuurs-
posten,, het geld, de gebouwen en de ledenlijsten. Hier en daar leidde het tot 
knokpartijenn en politie-ingrijpen. Reputaties werden beschadigd, mensen 
werdd hun betrekking ontnomen. Omstreeks half maart ontstond een patstel-
ling,, die De Groot aangreep om op 18 maart, ruim een week voor de Provin-
ciale-Statenverkiezingen,, een 'commissie uit de Evc-bonden' in het leven te 
roepen.1911 De commissie riep voor begin juni een 'buitengewoon Evc-con-
gres'' bijeen met het doel Brandsen, Reuter en hun aanhang van hun posten te 
verdrijven.. "Verraad" en "scheurmakerij", oordeelde het zittende Evc-be-
stuur.. Het werd gesteund door de nog overgebleven oppositionele partijbe-
stuurderss Gortzak en Lips en tot veler verrassing ook door Gerben Wagenaar. 
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Wagenaarr had steeds getracht een middenpositie in te nemen; vaak had hij 
gemeendd De Groot te moeten steunen. Tot ieders verrassing schoot hij nu de 
oppositiee te hulp. De sleutel van het raadsel lag in Moskou. 

Joopp Wolff had De Groot meegedeeld bij een ontvangst van de Poolse par-
tijleiderr Gomulka in de majestueuze St.-Georgezaal van het Kremlin bena-
derdd te zijn door de oud-ambassadeur van Polen in Nederland. Deze liet hem 
wetenn niet te begrijpen wat hij bij de groep 'De Groot' zocht. '"Dat is de of-
ficiëlee partij,' was Wolffs kalme antwoord. 'Ja, ja, formeel heeft u natuurlijk 
gelijk,, maar van de andere kant bestaan ook contacten met ons.' De Poolse 
gezantt liet de naam van Wagenaar vallen. Het zou toch goed zijn als ook ik 
[Wolff ]]  daartoe zou behoren." '92 

Eindd februari sprak De Groot de Poolse ambassadeur in Den Haag aan 
overr 'de geheime contacten' met Wagenaar. Feiten die hij vanzelfsprekend 
ookk met de Russische ambassadeur Kirsanov doornam.'93 De Groot sloeg 
tweee vliegen in één klap: voor de Sovjets raakte de overspelige Wagenaar zijn 
geloofwaardigheidd kwijt en het contact met de Poolse communisten bestem-
peldee de oppositie definitief als een verwerpelijke "revisionistische" stro-
ming.. De Groot legde er in zijn artikelenserie "De Toestand" extra de nadruk 
op.. Hij had nu de handen vrij om na de uitschakeling van Brandsen en Reu-
terr ook de leiding van de EVC over te nemen. 

Wagenaarr wist zich niet langer gesteund door de Russen en beschouwde 
zichh ontheven van zijn taak de kemphanen bijeen te houden. In een gesprek 
bijj  hem thuis beloofde hij Brandsen, Reuter en Gortzak zich voor hen in te 
zetten.. Op een kadervergadering van de Evc-bond voor overheidspersoneel 
kooss hij onder grote bijval officieel de zijde van de oppositie.'94 

Opp de zondag voor de verkiezingen, twee dagen later, werd het partijkader 
opgetrommeldd voor een besloten bijeenkomst in Felix Meritis. Wagenaar en 
Gortzakk hoorden Marcus Bakker in een volle zaal fel van leer trekken en tot 
iederss verrassing suggereren dat Wagenaar tijdens de oorlog een agent voor 
dee Britten was, die tot op heden zijn verbindingen instandhield. Aan het eind 
vann de meeting zong een onthutste Wagenaar nog de Internationale en droeg 
bijj  aan de collecte. Thuisgekomen schreef hij het secretariaat niet meer op het 
partijbestuurr te zullen komen: "De reden hieroe is dat ik niet kan discussië-
renn met partijgenoten en ook niet langer deel wil uitmaken van een leiding, 
welkee ten aanzien van een hunner leden suggereert dat hij Engels spion zou 
zijn...""  ,95 

Hett maakte niet de minste indruk. Met rode oortjes hoorden de bestuur-
derss hoe De Groot Bakkers infame beschuldiging uitbreidde tot de gehele il-
legalee leiding, die aantrad toen het driemanschap eind 1943 door de Gestapo 
uiteenn was geslagen.'96 Alleen Jaap Brandenburg ontsnapte aan De Groots 
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exorcisme.. Volgens De Groot was gebleken dat de rechtse groep vreemd was 
aann de partij en "niet voortkwam uit de bonafide arbeidersbeweging".'97 Op 
voorstell  van Fré Meis besloot het bestuur unaniem tot royement van de "ver-
raders""  Brandsen, Reuter, Wagenaar en Gortzak. Kort daarna werd ook Rie 
Lipss geroyeerd. Veertien dagen later was de communistische Tweede-Kamer-
fractiee in tweeën gescheurd. 

Inn de Sovjet-Unie hoorde Joop Wolff via de Wereldomroep van de splitsing 
inn zijn partij. Hij woonde al ruim een halfjaar in Moskou, samen met Catrien 
Bultje,, die een beetje Russisch kende, geleerd van René de Vries, die ten hui-
zee van Annie Averink aan enkele partijgenoten privé-les gaf.'98 Wolff zelf be-
heerstee de taal niet. Dat hoefde ook niet, want de verwachting was dat zijn 
verblijff  niet langer dan drie maanden zou duren. Al maanden lag een tekst 
vann zijn hand, een uitgebreide beschouwing over de "rechtse partijopposi-
tie",, te wachten op publicatie in de Pravda. Regelmatig informeerde een on-
geduldigee De Groot waar het stuk bleef. Even vaak had Wolff verwezen naar 
dee Sovjet-partij, in het bijzonder naar Ponomarjov, direct verantwoordelijke 
voorr de internationale afdeling, een man die De Groot al voor de oorlog had 
lerenn kennen en met wie hij slecht kon opschieten. In de tweede helft van 
mei,, enkele weken na de scheuring, kreeg Wolff plotseling bezoek van een 
Sovjet-functionariss die hem meedeelde dat men het stuk graag wilde plaat-
sen.. Hij stelde Wolff voor om de tekst, gelet op de recente ontwikkelingen, 
nogg wat aan te passen. Wolff werkte het stuk om en werd bij inlevering ver-
zochtt 's avonds bereikbaar te blijven voor eventuele correcties. Het artikel 
zouu de volgende dag verschijnen op een plaats in de krant die doorgaans was 
voorbehoudenn aan beschouwingen van belangrijke partijleiders. Die avond 
werdd hij gebeld met de boodschap dat enkele zinnen waren geschrapt en dat 
dee passages gewijd aan de rol van Wagenaar in wat mildere toon waren her-
schreven.. Voor Wolff hoefde het niet meer; hij weigerde toestemming tot pu-
blicatie.. "Dat werden nachtelijke toestanden," herinnert Wolff zich, "er werd 
gedreigdd en een schande roepende hoofdredacteur kwam eraan te pas, auto's 
diee heen en weer reden tussen mijn huis en het gebouw van de Pravda. Uit-
eindelijkk heb ik maar toegegeven.199 Nooit heb ik het iemand verteld, ook in 
mijnn rapportage aan De Groot heb ik gezwegen."200 

Dee volgende ochtend werd Wolff gebeld door professor Chwostov, een 
hogee functionaris van de internationale afdeling van het centraal comité die 
hemm complimenteerde met het "prachtige" artikel dat hij met "Begeiste-
rung""  had gelezen. De Groot, die in Amsterdam op de hoogte werd gebracht, 
reageerdee opgetogen.201 Vanaf dat ogenblik stroomden de buitenlandse steun-
betuigingenn op Felix Meritis binnen. 

Inn de wedstrijd om Moskous steun deed de oppositie, die weldra als de 
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Bruggroepp door het leven ging, niet onder voor de CPN, zij het dat zij min-
derr succes had. Op 16 april 1958, 's middags om drie uur precies, een dag na 
zijnn verklaring in het parlement over het royement uit de CPN, vervoegde Wa-
genaarr zich op de ambassade en vroeg Kirsanov vertrouwelijk te mogen spre-
ken.. De ambassadeur droeg zijn tweede secretaris op Wagenaar mee te delen 
datdat hij niet bereikbaar was en hem te woord te staan zonder met hem in dis-
cussiee te treden of vragen te stellen. Wagenaar bleek een uitnodiging te wil-
lenn ontvangen voor een bezoek aan Moskou zodat "de CPSU zich een beter 
beeldd kon vormen van de situatie in de CPN dan op grond van de eenzijdige 
informatiee van de andere kant mogelijk was". Wagenaar voegde eraan toe be-
reidd te zijn naar "aanmerkingen op gemaakte fouten te willen luisteren". Bij 
zijnn weggaan gaf hij de verzekering: "Wij zijn net als vroeger vrienden van 
dee Sovjet-Unie, de echte marxisten-leninisten."202 Niet gerust op zijn zaak 
bezochtt Wagenaar met Brandsen twee dagen later de Poolse gezant Balitski, 
diee hij deelgenoot maakte van zijn zorg dat de CPSU een negatieve voorstel-
lingg had van zijn groep. Of Balitski er niet voor kon zorgen dat hun ver-
tegenwoordigerss in Moskou werden ontvangen? Balitski werd, anders dan 
Wagenaar,, wel door Kirsanov te woord gestaan. Aan Chwostov van de inter-
nationalee afdeling berichtte de ambassadeur: "Met het oog op het feit dat de 
Poolsee missie nauw contact onderhoudt met de groep van Wagenaar en on-
dermijnendd bezig is met betrekking tot de CPN, wat ons reeds ter ore geko-
menn was, ben ik een discussie met Balitski over de kwestie van de situatie in 
dee CPN uit de weg gegaan en heb mij beperkt tot de mededeling dat ik de 
situatiee niet als moeilijk zie."203 In de weken daarna deed Wagenaar pogingen 
ookk langs andere weg in contact met de CPSU te komen, maar Moskou bleef 
hemm negeren.204 

Ogenschijnlijkk leek de lucht tussen de CPN-leiding en de CPSU geklaard. 
Niett eerder had de CPN er blijk van gegeven zich zo verbonden te voelen met 
dee Sovjet-Unie dan het laatste halfjaar. Eindelijk was er ook iets om trots op 
tee zijn: op 4 oktober 1957 verliet het ruimtevaartuig Spoetnik de dampkring. 
"Spoetnik,, begin van een nieuw tijdperk", kopte De Groot boven zijn com-
mentaar.2055 Even verheugd reageerde De Groot op de publicatie van een in-
ternationaall  theoretisch tijdschrift en het pleidooi voor regelmatige interna-
tionalee bijeenkomsten. Geen herstel van de Cominform, al helemaal niet van 
dee Comintern, wel een podium waarop de Sovjet-Unie zijn hegemonie kon 
etaleren.. Graag had De Groot ook overlegd over de verbetering van de Ne-
derlandstaligee programma's van Radio Moskou. In plaats van uit de burger-
lijk ee pers, hoorde hij het nieuws het liefst eerst uit Sovjet-bron.206 De vakan-
tiess in de Sovjet-Unie en Oost-Europa waren in 1958 en 1959 veelvuldiger 
dann ooit, en niet alleen voor cpN-bestuurders, ook voor het loyaal gebleven 
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Evc-kader.. Dankbaar ontving de EVC uitnodigingen voor de i mei-feeste-
lijkhedenn in Moskou. Voor alle zekerheid verstrekte Jaap Wolff de ambassa-
deurr de namen en adressen van de personen aan wie de invitatie telegrafisch 
toegestuurdd moest worden.207 Zulke vakanties konden als balsem werken, 
vondd ook Marcus Bakker. Hij stelde Verheij voor een "goede vakantie voor 
Wessell  Hartog te organiseren", een genoegdoening ook aan diens vrouw, die 
Wessell  verweten had in het PB te zijn gaan zitten: "Eerst trappen ze je aan de 
kant,, dan ben je goed genoeg om als oude lap te dienen als de rest wegmoet." 
Verheijj  moest toch begrijpen: "het is een beste meid, staat in het conflict 
goed,, maar is uiterst beperkt. Ze heeft een steuntje nodig."208 Voor verlok-
kingenn bleek Verheij zelf ook niet ongevoelig. Aarzelend en altijd op zoek 
naarr een compromis werd de oud-automonteur door De Groot gepaaid met 
eenn Volkswagentje. 

WRAAK K 
Datt de CPN de CPSU voorkomend bejegende, nam niet weg dat onderhuids 
onvredee met het regiem van Chroesjtsjov bleef bestaan. De spanning vond 
haarr grond in de destalinisatie waarvoor de joviale, ongekunstelde, wat boer-
see Sovjet-Ieider verantwoordelijk was, en in het wantrouwen van Moskou je-
genss China, dat in 1958 voorbereidingen trof voor "de grote sprong voor-
waarts".. Mao klopte onder meer vergeefs aan om hulp bij de opbouw van een 
nucleairee wapenarsenaal. De PKI bleek gevoelig voor Mao's pleidooi tegen 
dee detente en schaarde zich wat het belang van de antikoloniale revolutie be-
troff  aan de zijde van de Chinezen, zij het niet van ganser harte. Het droeg er-
toee bij dat De Groots hart niet onverdeeld bij Moskou lag, al liep hij daar in 
verbandd met de fractiestrijd niet mee te koop. 

Nuu en dan vonden er incidenten plaats die tekenend waren voor de weer 
slechterr wordende relatie tussen de Sovjet-Unie en de CPN. In augustus 1958 
vertrokk Theun de Vries op uitnoding van China voor een twee maanden du-
rendee culturele reis naar het Verre Oosten. Voor hij in Moskou de trein naar 
Pekingg nam, werd hij door ambassadepersoneel en partijfunctionarissen in 
bedektee termen gewaarschuwd tegen beïnvloeding.209 Kennelijk was men 
bangg dat de invloedrijke schrijver en voorzitter van de VERNU zich voor pro-
pagandadoeleindenn liet strikken. Het ondergronds gerommel van een nade-
rendee controverse ontging ook Annie Averink en Joop Wolff niet toen zij in 
maartt 1959 een congres van de Poolse communistische partij bijwoonden. Al 
directt aan het begin ontstond er ergernis. Waar ze ook verbleven, steeds wer-
denn ze afgeluisterd. Het contact met de Polen werd er niet vriendelijker op 
toenn Wolff hun nog eens onder de neus wreef dat ze zich op ontoelaatbare 
manierr met interne CPN-conflicten hadden bemoeid. De sfeer was zo koel dat 

391 1 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

menn overwoog het bezoek af te breken. Alleen de uiterst vriendelijke bejege-
ningg door de Chinezen en Albanezen weerhield hen ervan. Onder hen troffen 
zee enkele oude bekenden, onder wie maarschalk Tsjou Teh, die hen uitnodig-
dee op de Chinese ambassade. Een grote limousine met de Chinese standaard 
vooropp haalde hen op bij het hotel. De overige delegaties keken hun ogen uit. 
Dee Nederlanders konden vanaf dat ogenblik rekenen op een hoffelijker be-
handeling. . 

Overr de Poolse inmenging in cPN-zaken toonden de Chinezen zich uiterst 
verbolgen:: "bij de varkens af, heel gevaarlijk", siste een van hen, die eraan 
herinnerdee hoe Mao in oktober 1956 de Russen ervan weerhield naar het 
voorbeeldd van Hongarije ook in Polen orde op zaken te stellen.210 Uit hun 
woordenn proefde men de spanning.211 Nog geen jaar later zou China de be-
trekkingenn verbreken en een van de felste critici worden van de CPSU en 
Chroesjtsjovv persoonlijk. 

Inn dat jaar nam Averinks vertrouwen in de Sovjet-Unie verder af. Met haar 
driee kinderen vloog ze in juli vanaf Schiphol per Aeroflot naar de Sovjet-Unie 
voorr een vakantie. Op de vliegtuigtrap werd ze door de piloot als een film-
sterr verwelkomd en omhelsd. Het toestel was vrijwel leeg; de weinige passa-
gierss zaten aan tafeltjes met schemerlampjes en kregen kaviaar geserveerd. 
Naa in Moskou het gebruikelijke medische onderzoek te hebben ondergaan, 
verbleeff  het gezin enige dagen in een luxueuze datsja in het Zilverbos. Ge-
heell  onverwacht werden moeder en kinderen gescheiden. Averink ging naar 
hett sanatorium in Sosni en de kinderen werden ondergebracht in een pio-
nierskampp in Poesjkino, hemelsbreed 45 kilometer van elkaar vandaan, maar 
eenn afstand die onmogelijk te overbruggen was. Toen Averink kenbaar maak-
tee graag haar oude Georgische kennis Evgeni Artemidze te willen ontmoeten, 
werdd dat op alle manieren tegengewerkt. Artimidze, een van de leiders van de 
opstandopstand van Georgische krijgsgevangenen op Texel, had in 1957 per brief 
contactt met haar gezocht en haar gevraagd haar herinneringen op papier te 
zetten.. De KGB had geen geloof willen hechten aan zijn relaas van de ge-
beurtenissenn in 1944 en 1945. Na veel gekissebis kreeg Averink hem onder 
begeleidingg kort te spreken in Tbilisi, waarheen hij speciaal per vliegtuig uit 
zijnn verblijfplaats in Koetaisi was overgebracht. Hij liet doorschemeren dat 
zichh na terugkeer van de Georgiërs in de Sovjet-Unie in 1945 allerlei onver-
kwikkelijkhedenn hadden afgespeeld. Een deel van de gerepatrieerden was in 
19511 naar Siberië verbannen. "Wat een rotiand!" hoorde Anita haar moeder 
naa terugkomst zeggen. "Ik ga er nooit meer voor vakantie heen."212 

Ookk De Groot ergerde zich meer en meer aan de Sovjet-leiding, Chroesjt-
sjovv in het bijzonder. Zijn door de BVD opgetekende uitspraken logen er niet 
om.. De Russen waren avonturiers die de CPN-leiding als lakeien beschouw-
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den.. Het kwam allemaal door die kwebbelaar Chroesjtsjov." Hij vond het een 
chaos:: "Spoetniks hebben ze, vreten hebben ze niet"; en "de rechten van de 
Russenn kun je op een postzegel schrijven". Om voor de Nederlandse studen-
tenn iets gedaan te krijgen moest hij "vleien, kruipen en meeheulen met de 
bende".. Organiseren konden de Russen evenmin: "In luiheid winnen de Po-
lenn het en de Russen komen daarna". De Chinezen, die waren anders.213 De 
Groott mocht dan moeizaam zijn weg zoeken in het veranderende internatio-
nalee krachtenveld, in krasse uitspraken bleef hij vindingrijk als altijd. 

Datt gold ook voor de manier waarop hij meende de uitgestoten oppositie met 
"hunn schurkenstreken" op de mestvaalt der geschiedenis te moeten werpen. 
Dee oppositie nam in 1959 zonder succes met een eigen lijst aan de Kamer-
verkiezingenn deel en ging in de zomer van dat jaar over tot oprichting van de 
Socialistischee Werkerspartij (SWP), een ook volgens sommige opposanten 
controversiëlee en - naar weldra bleek - uitzichtloze stap. Dat vormde geen 
beletsell  om in een rapport van het dagelijks bestuur getiteld De Communisti-
schesche Partij in de oorlog, dat naar de kleur van de omslag "Het Rode Boekje" 
werdd genoemd, op grievende wijze aan de eerdere aanvallen op de verzetsre-
putatiess van Van Exter, Riezouw, Koejemans en Goulooze de schennis van 
diee van Wagenaar, Brandsen en Reuter toe te voegen. Een exercitie die nota 
benee geschiedde op basis van een voorstel tot onderzoek naar de illegaliteit 
datt Wagenaar zelf in oktober 1957 aan het partijbestuur voorlegde en waar-
voorr De Groot in april en mei 1958 de contouren schetste.2'4 Het document 
werdd een maand later gepubliceerd tijdens de voorbereiding van het negen-
tiendee partijcongres. 

Doorr aan de reputatie van verzetslieden afbreuk te doen, bedreigde De 
Groott het aanzien van de CPN als 'partij van het verzet'. Nieuwe leiders, laat 
staann met een aansprekend verzetsverleden, waren dun gezaaid. De na 1956 
ontstanee angst voor persoonsverheerlijking maakte het bovendien lastig hen 
tee populariseren. "We moeten onze schroom overwinnen en de rol van de lei-
dingg en de leiders onderstrepen," hield De Groot zijn medebestuurders voor. 
Hijj  voegde er, wat zijn eigen persoon betrof, aan toe dat hij niets te verber-
genn had. "De leugens, zoals dat hij zich in de oorlog zou hebben terugge-
trokkenn uit het partijwerk, zijn door talloze commissies weerlegd." 

Hett deed De Groot pijn steeds weer door tegenstanders voor lafaard te 
wordenn gehouden, te meer omdat hij omringd werd door mensen die wel ge-
roemdd werden om hun verzetswerk. Toch bleef hij zwijgen over de 'ware' toe-
drachtt van zijn 'vlucht' in 1943, zich ervan bewust wat een blamage het zou 
zijnn indien het verraad in en rond het driemanschap aan de openbaarheid 
werdd prijsgegeven. Om De Groots verzetsreputatie glans te geven, opperde 
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Marcuss Bakker het idee om hem te eren met een biografie: "de mensen leren 
dee politiek kennen door personen." Hij wees op de autobiografie van Mauri-
cee Thorez, die in een oplage van 400.000 was uitgegeven. "Volgend jaar 
viertt Paul een jubileum en dat is een goede gelegenheid om iets dergelijks te 
maken."2155 Hoekstra en Verrips sloten zich geestdriftig aan.216 De laatste 
drongg erop aan buiten het verzetsverleden ook de verdiensten in de actuele 
strijdd te benadrukken. Het ontlokte De Groot een voor zijn doen opmerkelij-
kee bijval.2'7 

Roemm en laster, lofzang en schotschrift waren in het denken van de leiding 
overr het herstel van de partij na de splitsing van 1958 onlosmakelijk met el-
kaarr verbonden. Een lofzang bleek moeilijker te realiseren dan een smaad-
schrift.. Op het streng bewaakte negentiende congres in Felix Meritis lag geen 
biografiee of levensherinnering op tafel, wel hingen aan de wanden levens-
grotee portretten van voor velen onbekende partijcoryfeeën als Jan Postma, Co 
Beuzemakerr en Louis de Visser. De uitgestotenen die in de achterliggende ja-
renn binnen en buiten de partij als verzetshelden waren gepopulariseerd, zagen 
hunn nu heel wat minder heroïsche portret beschreven in het aan het congres 
aangebodenn rapport De Communistische Partij in de oorlog. Wagenaar, Reu-
terr en Brandsen figureerden als verraderlijke hoofdrolspelers in een overspel 
mett nazi's en "Londense klieken" die ervoor ijverden de groeiende invloed 
vann de communisten in Nederland te vernietigen. Wagenaar en zijn secon-
dantenn hadden jarenlang een masker gedragen en een politiek verdedigd die 
nooitt de hunne was. Ze speelden de communist zonder het ooit in werkelijk-
heidd te zijn geweest. 

Hett waren ontstellende beelden waarin het complot werd geschetst. Of-
schoonn hij het rapport niet redigeerde, dat deed Marcus Bakker, was De 
Grootss verantwoordelijkheid er niet minder om. Hij bedacht het stramien, dat, 
gelett op zijn kennis van de gebeurtenissen in de oorlogsjaren, een reusachti-
gee verdraaiing van de werkelijkheid was. Het rapport werd begin november 
19588 definitief vastgesteld op een geheim beraad van het partijbestuur dat 
gehoudenn werd ten huize van Ger Verrips. Vrouw en kinderen waren de deur 
uit.2188 Vanaf Felix Meritis begaven de ruim twintig leden van het bestuur zich 
inn kleine groepjes naar de bijeenkomst. Het adres was slechts aan één man 
perr groepje bekend. In conspiratieve sfeer, ramen gesloten, telefoon met 
handdoekenn en kussens toegedekt, kregen de aanwezigen een exemplaar van 
dee drukproeven uitgereikt dat na een twee uur durende discussie weer moest 
wordenn ingeleverd. Volgens De Groot was het niet de taak van het bestuur 
zichh over het rapport uit te spreken. Men diende slechts te bevestigen of het 
rapportt kon worden gepubliceerd en aan het congres worden voorgelegd. 
Niemandd opponeerde, niemand stemde tegen. 
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Dee Groot kende geen scrupules, de leerschool van het stalinisme maakte 
hett hem gemakkelijk met tegenstanders af te rekenen. In dit geval speelde 
ookk wraaklust een rol. Wraak op hen die na de onthullingen over Stalin, voor-
zichtigg aandrongen op een destalinisatie van de CPN. De partij was erdoor op 
driftt geraakt. Een beangstigende ontwikkeling, omdat ze met haar aanspraak 
opp morele voortreffelijkheid een tehuis vormde waarin velen zich waardig 
voeldenn en een zingeving vonden voor het lijden in de oorlog. Dat tehuis 
dreigdee weg te vallen. Traumatisering en herleving van het verdriet leken als-
nogg hun tol te eisen. Niet bewust, in ieder geval onuitgesproken - De Groot 
hieldd niet van psychologiseren -, wakkerde deze dreiging de hartstocht aan 
waarmeee De Groot aan het stalinisme vasthield. Tegelijk voedde ze een over-
weldigendee haat en agressie tegen eenieder die het systeem bedreigde. Zo 
fanatiekk als hij zijn verdriet trachtte af te weren, zo verwoestend ging hij om 
mett het leed van zijn tegenstander.2'9 In het rapport bleef de betrokkenen geen 
vernederingg bespaard. 

Watt de medeverantwoordelijkheid van de overige leden van het bestuur be-
trof:: ze wisten weinig van wat zich in de oorlog had voltrokken; ze handel-
denn vooral uit plichtsgevoel, toch al zo'n essentieel ingrediënt van de com-
munistischee cultuur; een gevoel van schuld waarin de oorlog een extra bron 
vann morele dwang was, of het nu om zelfdwang ging of om dwang ten op-
zichtee van elkaar. Trouw aan de dode en de levende kameraden stond voor-
op.. Alleen door loyaliteit kon die schuld ingelost worden.120 

Dee Groots inspanning om het stalinisme voor ontbinding te behoeden, 
vloeidee bij alle cynische machtspolitiek mede voort uit psychische afhanke-
lijkheid.. Toch bleek het openbarsten van de wond van het onverwerkte leed 
err niet door gestopt te kunnen worden. Al jaren kampte hij met nachtmerries, 
zijnn directe omgeving belastend met onvoorspelbaar tiranniek gedrag, en woe-
deuitbarstingen,, waarin hij zijn vrouw beledigde en uitschold en zich tot in 
hett absurde zorgen maakte over zijn gezondheid. Als hij een keer nieste, had 
hijj  een flinke kou; als hij een beetje verkouden was, had hij een zware griep. 
Juistt in de periode na 1956 werd de zorg om zijn gezondheid een obsessie en 
vertoondee hij ernstige vermoeidheidsverschijnselen. De hartverscheurende 
herinneringg aan de oorlogstijd kwam naar boven, het zelfverwijt over de ar-
restatiee van zijn vrouw en dochter kwelde hem. Het was een open zenuw 
waaropp de oppositie met de verhalen over zijn 'laffe vlucht' bleef drukken. 
Omm haar man de pijnlijke herinnering te besparen, ging Eke zo ver de foto's 
uitt het familiealbum te ontdoen van de figuren die ze verantwoordelijk hield 
voorr de crisis. De beeltenis van Gerben Wagenaar werd uit alle familiekiek-
jess geknipt.221 Het hielp niets. Beginjaren zestig begon De Groot met zijn ge-
zondheidd te sukkelen. In de winter van 1962 verbleef hij in Barwicha, het be-
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faamdee sanatorium even buiten Moskou, voor een behandeling wegens een 
aandoeningg aan de zenuw van zijn rechteroog. Een vervelende kwaal waar-
doorr zijn blik vertroebelde en hij dubbelzag. Zijn zoon en schoondochter 
zochtenn hem op met hun pasgeboren zoon. De beroemde Russische kinder-
boekenschrijverr Tzjoekovski, die ook in Barwicha werd verpleegd, deed het 
kindd een boekje cadeau met de opdracht: "Long live your grandpa and his 
ideals.""  Twee jaar later bleek De Groot ernstig ziek. Later vertelde hij het 
weekbladd Panorama in een zeldzaam moment van openhartigheid: "Er was 
moeilijkk achter te komen wat het was. Maar ik ben toen in het Wilhelmina 
Gasthuiss bijna in coma opgenomen. Het bleek een ontsteking van het been-
mergg te zijn. Het begon in de kaak en is helemaal naar beneden geslagen zo-
datt verstikking dreigde."222 Na twee jaarbehandeling en enkele operaties was 
hett overgegaan. "En daarbij kwam wat ieder die in de oorlog geweest is, over-
komt,, na twintig jaar komt de misère. Ik heb het na de oorlog juist door de 
druktee van het politieke werk verdrongen, maar toen ik eenmaal lichamelijk 
ziekk werd, kwam alles eruit." Hij raadpleegde specialisten, een zenuwarts en 
eenn psychiater; allen gaven het advies het rustiger aan te doen en geen ver-
antwoordelijkheidd meer te dragen. Het kostte hem moeite, maar - hij was 68 
jaarr oud - hij volgde hun raad op en trok zich terug uit het dagelijks bestuur 
enn nam afscheid van de Tweede Kamer, waarvan hij sinds 1945 deel uit-
maakte.. Als erelid van het partijbestuur bleef hij bij het werk betrokken. Al 
driejaarr eerder was hij aan het schrijven van zijn memoires begonnen, de lof-
zangg waartoe hij zich in 1958 niet kon zetten. Het werd geen zelfonderzoek, 
waarinn aan het leed en het verdriet van de oorlog een plaats werd gegund. 
Hoewell  de eerste gevoelvolle pagina's over zijn afkomst en jeugd veelbelo-
vendd waren, ontaardde het in een zielloze en leugenachtige politieke filoso-
fie.. Onder de prominenten die De Groot een exemplaar van zijn werk schonk 
wass professor Hut, de kaakchirurg die hem in het Wilhelminagasthuis had be-
handeld. . 

TUSSENN PEKIN G EN MOSKOU 

Inn het conflict had de oppositie getracht zich van steun te verzekeren in het 
buitenland.. De Groot stelde vast dat de Polen, de Oost-Duitsers, de Joegosla-
ven,, het wvv, de Internationale Vredesraad en de Internationale Vrouwen-
bewegingg zich ermee hadden bemoeid. Maar, zo haastte hij te zeggen "de 
partijj  van de Sovjet-Unie heeft nooit geprobeerd zich in te mengen of ooit iets 
gesuggereerd".223 3 

Dee vleiende opmerking stond niet los van de welwillende ontvangst die 
Jaapp Wolff te beurt viel op het buitengewone eenentwintigste congres van de 
CPSU,, dat van eind januari tot begin februari 1959 in Moskou bijeenkwam. 

396 6 



BARSTENN IN HET BEELD I956-I960 

Hett sensationele twintigste congres leek vergeten, de destalinisatie haar on-
stuimigheidd kwijt. Wolff was in gezelschap van het Rotterdamse partijbe-
stuurslidd Heiltje de Vos en hield een speech doorspekt met "aanvallen op de 
partijj  vijandige groep van Wagenaar". Van de buitenlandse gasten was hij 
naastt een spreker uit Mongolië en de oude Palmiro Togliatti de enige buiten-
landerr die zijn redevoering in het Russisch hield. Wolff: "Dat is een hele ge-
beurtenis.. Zodra een spreker aangekondigdd wordt - dat is in de regel aan het 
eindd van iedere zitting - zet de zaal even verveeld als verplicht de koptele-
foonss op en denkt, nou krijgen we weer een hoop onzin. Ik begon: 'Dorogije 
Towaritsji...',, Ieder zette de koptelefoon af en om de regel applaus. Dat ik 
Russischh sprak was bijzonder." Aan Jan van Wielingen, toentertijd corre-
spondentt van De Waarheid, vroeg Wolff in zijn artikel aan te geven waar ap-
plauss volgde. Bij iedere schimpscheut op de "anti-partijnaja-gruppa" gingen 
dee handen op elkaar. "Dat was ook de bedoeling," aldus Wolff.224 

Nuu Russische steun wederom bevestigd was, begon De Groot nadrukkelij-
kerr zijn zelfstandigheid te onderstrepen. Hij uitte scepsis over bezoeken aan 
Oost-Europesee landen en recepties op ambassades.225 Bij De Waarheid kwa-
menn Joop Wolff en Marcus Bakker als hoofdredacteur en redacteur buiten-
landd in de plaats van Baruch en Wim Klinkenberg. De laatsten stonden be-
kendd om hun speciale band met de Sovjet-Unie, een voordeel toen de partij 
naarr steun snakte, een hinderpaal nu het aankwam op de verdediging van gro-
teree zelfstandigheid. 

Dee Groot zocht Joop Morriën aan voor de redactieraad van het internatio-
nalee communistische tijdschrift Vraagstukken voor Vrede en Socialisme dat 
vanuitt Praag werd geredigeerd. Morriën was in een eerdere fase door Baruch 
opp een zijspoor gezet.226 Vanaf eind 1958 woonden Morriën en zijn gezin bij-
naa vijfjaar in Praag; hij was niet alleen correspondent van de CPN, maar 
weldraa ook van de PKI, op voorspraak van Aidit, die in maart 1959 na een 
bezoekk aan Moskou Praag bezocht. De machtige PKI nodigde Morriën en De 
Groott uit in september 1959 haar congres in Jakarta bij te wonen. Het was De 
Grootss langgekoesterde wens Indonesië te bezoeken, en nu lag er een kans. 
Hett lukte De Groot echter niet een visum te krijgen. Ook een eerder aan Joop 
Morriënn verstrekt visum werd op het laatste moment ingetrokken. In maart 
19622 ontving De Groot wederom een uitnodiging, nu om de viering van het 
vijfenveertigjarigg bestaan van de PKI bij te wonen. Aan Annie Averink 
schreeff  Aidit "het buitengewoon belangrijk te vinden" dat De Groot, die "in 
onss land een begrip is geworden", komt.227 Om gezondheidsreden liet De 
Groott de uitnodiging voorbijgaan. 

Bijj  het tijdschrift ontging het Morriën niet dat de spanning tussen de Sov-
jet-Uniee en China opliep. In juni 1959 bracht hij Bakker en De Groot tijdens 
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eenn economische studieconferentie in Praag ervan op de hoogte. De Groot 
toondee zich, volgens Bakker, nauwelijks verontrust.228 In het tijdschrift maak-
tenn vooral Russen als de jonge Zagladin en Arbatov de dienst uit. Steeds va-
kerr botste het, tot de Chinezen in 1961 hun biezen pakten. 

Dee wrevel tussen China en de Sovjet-Unie omvatte alle denkbare politie-
kee thema's en de wederzijdse kritiek ging over in de meest bloemrijke scheld-
partijen.. Net als andere partijen ontving de CPN in juni i960 van de CPSU 

eenn memorandum waarin de theorie van het maoïsme werd verworpen. Op 
hunn beurt zorgden de Chinezen dat ook hun visie bij de zusterpartijen te-
rechtkwam.. Het een lokte het ander uit. Half juli werden alle Sovj et-specia-
listenn uit China teruggetrokken en de hulpprogramma's beëindigd. 

Tegenn de CPN bleven de Chinezen vriendelijk. In de zomer van i960 be-
zochtt een delegatie het Waarheid-festival en het Chinese partijblad bood aan 
inn Felix Meritis een telexmachine te plaatsen, zodat nieuws uit Praag direct 
naarr Amsterdam kon worden geseind. Via een omweg kreeg De Groot die zo-
merr nadere informatie over het Chinees-Russische conflict. Op een Roe-
meenss partijcongres in juni i960 was Piet Bakker, een onderwijzer uit Am-
merstoll  en sinds kort lid van het partijbestuur, getuige van een agressieve 
uitvall  van Chroesjtsjov naar de Chinese vertegenwoordiging. Het was een 
pogingg het land van Mao door de internationale communistische beweging te 
latenn veroordelen. De Albanese partijleider Enver Hoxha weigerde Chroesjt-
sjovv te steunen en dreigde de Sovjet-marinebases in Albanië te sluiten. 

Achterr gesloten deuren zette de ruzie zich voort. De Chinese delegatielei-
derr Peng Tsjeng beschuldigde Chroesjtsjov ervan de verhouding tussen de 
partijenn te beschouwen als een tussen meester en slaaf en niet als een tussen 
broederpartijen.2299 China, maar vooral Hoxha onderstreepte dat het ging om 
eenn conflict tussen Peking en de CPSU en niet tussen Peking en de rest van de 
internationalee communistische beweging. 

Bakkerr bracht de boodschap mee dat alle communistische partijen werden 
uitgenodigdd voor een conferentie, later dat jaar in november in Moskou.230 

Eenn commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van zesentwintig partijen, 
zouu zich buigen over een ontwerpresolutie.23' Op een zomeravond ontving 
Joopp Wolff telefonisch het verzoek van Arie Blaauw, De Groots chauffeur, 
naarr een bepaalde plek te komen, omdat De Groot hem rustig wilde spreken. 
Dee Groot bleek gealarmeerd door wat in Boekarest was voorgevallen. Onder 
dee indruk van Hoxha's dreigementen, neigde hij ertoe de Russen tegemoet te 
komen.. De doorslag leek te geven dat het niet alleen om een conflict tussen 
statenn ging, maar dat de eenheid van de communistische wereldbeweging op 
hethet spel stond. Wolff herinnert zich dat ze tot de conclusie kwamen - "en zo 
dachtt Annie Averink er ook over" - dat niet gezwicht mocht worden voor 
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Russischee druk. "Stelling nemen tegen de Chinezen bracht onze relatie met 
dee PKI in gevaar en dat was slecht voor de PKI en voor ons."23*  De Groot 
moett hebben teruggedacht aan 1948, toen hij met Moesso een overeenkomst 
tekendee die Nederland bij de erkenning van de Indonesische onafhankelijk-
heidd de status verleende van meest begunstigde natie. De PKI beschikte nu 
overr een aanhang, duizenden malen groter dan toen, met een enorme invloed 
opp de regering en de staat. Wellicht waren er opnieuw tot wederzijds voordeel 
strekkendee overeenkomsten te sluiten. 

Nogg voor De Groot en de andere leden van de delegatie, Jaap Wolff, Theun 
dee Vries en Tjalle Jager, naar Moskou vertrokken, luisterde het partijbestuur 
naarr een anderhalf uur durende inleiding van Jaap Wolff, die zich ter voor-
bereidingg op de conferentie intensief in het conflict tussen China en de Sov-
jet-Uniee verdiepte. Wolff had zich een bijbelexegeet gevoeld toen hij licht 
probeerdee te werpen op de moeilijk te doorgronden documenten vol venijni-
gee wederzijdse beschuldigingen. Bij alle onduidelijkheid stond, zo betoogde 
Wolff,, vast dat de delegatie zich niet tegen de Aziatische broeders liet opzet-
ten. . 

Aansluitendd op de herdenking van de Oktoberrevolutie begon op 10 novem-
berr in de statige Georgiëzaal van het Kremlin de conferentie van leiders van 
eenentachtigg communistische partijen.233 De bijeenkomst zou ruim drie we-
kenn duren en werd door Chroesjtsjov geopend met een rede waarin hij op ge-
matigdee toon de verschillen met de Chinezen uiteenzette. Het was een mees-
terwerkk van voorzichtigheid, waar eindeloos aan was gewerkt. Na beëindi-
gingg van de luid toegejuichte toespraak keerden de delegaties terug naar hun 
hotelss om te lunchen: De Groot en de anderen naar Hotel National, vlak ach-
terr het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Omm twee uur 's middags werden de delegaties teruggebracht voor de mid-
dagzitting.. De voorzitter heropende de vergadering en vroeg wie het woord 
wilde.. Iedereen keek naar elkaar, maar niemand maakte aanstalten. Na korte e 
tijdd van zwijgen werd de bijeenkomst verdaagd en werden alle deelnemers 
weerr teruggereden naar hun hotels. De volgende ochtend herhaalde zich het 
tafereel.. "Wie wenst er het woord?" Wederom reageerde niemand. Wolff her-
innertt zich dat het zwijgen enkele dagen aanhield: "Twee maal daags werden 
wee voor niets in limousines van het hotel naar het Kremlin gereden en terug." 

Naa de toespraak van Chroesjtsjov keken alle delegaties vol spanning uit 
naarr wat de Chinezen te zeggen hadden. Deze bleven onbeweeglijk en zwij-
gendd voor zich uitkijken. Achter de schermen waren onderhandelingen gaan-
dee en blijkbaar vonden de Chinezen het niet de tijd hun positie prijs te geven. 
Dee leiding van de Chinese delegatie was in handen van Lioe Sjao-sji. Hij had 
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eenn aandoening aan zijn keel en liet - afgezien van enkele woorden aan het 
slott van de conferentie - het spreken over aan Deng Xiao-ping. 

Naarr zijn plaats lopend in de vergaderzaal, passeerde De Groot steevast de 
Chinesee delegatie, die iedere keer uitvoerig de tijd nam voor een begroeting. 
Inn de delegatie zaten oude bekenden, onder wie Liao Dzheng-zhi, de minza-
mee jonge communist die hij in het begin van de jaren dertig als Li had leren 
kennenn op Katendrecht, waar hij onder zijn zeevarende landgenoten revolu-
tionairee propaganda maakte. Ook voor Jaap Wolff was Li geen vreemde; tij -
denss de missie die hem in 1950 in Peking bij zijn broer bracht, had hij hem 
voorr het eerst ontmoet. Li was toen vice-voorzitter van het Communistische 
Jeugdverbond.. Hij verhaalde graag over de gevangenissen waarin hij als re-
volutionairr had gezeten: Marseille, Bremen, Hamburg, Rotterdam en natuur-
lij kk China zelf. Aan de Rotterdamse had hij goede herinneringen, want daar 
kreegg hij 's morgens in ieder geval een kop koffie en een snee brood.234 

Naa zo'n drie dagen vruchteloos zwijgen, diende zich de eerste spreker aan. 
Dee Russen hadden, naar Wolff zich herinnert, een van de Latijns-Ameri-
kaansee landen bereid gevonden "de scheldpartij tegen China te beginnen". 
Zo'nn achttien sprekers volgden om hun bijval te betuigen.235 "Het was een 
verschrikkelijkee vertoning", die blijkbaar niet iedereen in dezelfde mate be-
roerde.. De Nederlandse delegatie zat naast de Belgische, waarvan de alge-
meenn secretaris, de uit Wallonië afkomstige Erneste Burnell, de ene detecti-
vee na de andere verslond. "De Groot zat tenminste nog te luisteren," aldus 
Wolff,, die overigens het liefst de ogen had willen sluiten voor de op touw ge-
zettee provocaties. 

Dee delegaties stonden voortdurend onder Russisch toezicht en ook op De 
Groott werd druk uitgeoefend om te spreken. Hij hield de boot af door te zeg-
genn dat hij nog nadacht. Nadat alle Europese partijen het woord hadden ge-
voerd,, kon hij niet achterblijven. In zijn rede, die zo'n halfuur a drie kwartier 
duurdee keerde hij zich tegen de wederzijdse verkettering.236 Hij haalde Lenin 
aann die ervoor had gewaarschuwd de pas ontwaakte volken van Azië te grof 
enn te ongeduldig te bejegenen. Hun eeuwenlange knechting had niet alleen 
gevoelenss van verbittering maar ook van wantrouwen achtergelaten. Die 
kwetsbaarheidd en gevoeligheid verlangen "een bijzondere voorzichtigheid en 
attentiee ten aanzien van hun nationale gevoelens", aldus De Groot. Hij kwam 
tott de voorzichtige slotsom dat kameraad Chroesjtsjov deze these van Lenin 
tegenoverr de Chinezen niet altijd zorgvuldig in het oog hield.237 Het was een 
genuanceerdd betoog waarin Chroesjtsjov en Mao Tse-toeng werden opgeroe-
penn hun geschillen bij te leggen. "Wij kunnen niet het minste spoor van een 
splitsingg in het socialistische kamp goedkeuren en zullen ons vastberaden 
kantenn tegen alles, wat de leninistische solidariteit van alle communisten in 
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dee weg staat."238 Ondanks de verzoenende toon werd de rede hem door de 
Russenn ernstig kwalijk genomen. 

Opp weg naar de wc - De Groot was net uitgesproken - liep Wolff- geen 
toeval,, zo kwam het hem voor - Liao Dzheng-shi tegen het lijf . Terwijl deze 
hemm van de lopers wegleidde, kennelijk op zijn hoede voor afluistermicro-
foonss in de plafonds, en aan een schouder dwars door de hal meetrok, zei de 
Chineess plechtig: "Kameraad De Groot heeft een hele goede redevoering ge-
houden.""  Voor Li afscheid nam, zegde Wolff hem toe De Groot over wat ken-
nelijkk als een officiële Chinese reactie moest worden opgevat, te zullen in-
lichten. . 

Hett enthousiasme bij de Chinezen was des te begrijpelijker, omdat De 
Groott ook was ingegaan op de voorbije fractiestrijd in de CPN en daarbij "het 
internationalee fractie- en infiltratiegeknoei" scherp veroordeelde. "Het is op 
zichzelff  geen tragedie als in de rijen van de communistische wereldbeweging 
discussiess gevoerd worden. Zij weerleggen de bewering van onze tegenstan-
ders,, als zou de communistische beweging slechts een kerkkoor zijn, waar de 
priorr de toon aangeeft en de monniken dezelfde litanie herhalen. Bij scherpe 
keerpuntenn zijn discussies onvermijdelijk en gezond, als ieder fractiegedoe 
enn infiltratie van de ene partij in de andere niet wordt toegestaan."239 Een 
goedd verstaander begreep onmiddellijk de analogie met de opzet van de Sov-
jet-Uniee alle communistische partijen tegen de Chinezen in het geweer te 
brengen. . 

Dee conferentie bleef diep verdeeld en niemand maakte aanstalten de ge-
trokkenn scheidslijnen te overschrijden. De beledigingen aan het adres van de 
Chinezenn hielden aan en tot tweemaal toe verliet de Chinese delegatie onder 
protestt de zaal. De Groot kon zich hun reactie goed indenken en na het twee-
dee incident zei hij: "Kom we gaan naar huis. Dit is geen conferentie; dit is 
eenn poging van de Russen om met behulp van andere communistische partij-
enn de Chinezen de grond in te stampen."240 Het plan om te vertrekken werd 
besprokenn op straat in de ijzige kou. "Het was," aldus De Vries, "de enige 
plekk waar we ongestoord en zonder het meeluisterend oor van de Russen kon-
denn overleggen."241 Het was niet vol te houden. De Vries werd zenuwachtig, 
wantt hij raakte door zijn boeken heen. Zonder boeken kon hij niet leven; tot 
zijnn opluchting lukte het hem in een tweedehandsboekwinkel een Engelse 
editiee van Dickens op de kop tikken, Wolff kocht er een schaakboek, maar 
voorr de rest was het eindeloos praten, eten en drinken.242 

Terwijll  de plenaire zittingen zich zonder vooruitgang voortsleepten, hield 
dee redactiecommissie zich bezig met de voorbereiding van de resolutie. De 
Groott had besloten er niet aan deel te nemen, bang om in het conflict be-
trokkenn te raken.243 De Indonesische delegatie nam er wel aan deel. Het lid 
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vann het politiek bureau Joesoef Adjitorop, een felle Sumatraan, die in de 
woordenn van Wolff "een declamatorium kon houden over een komma", had 
blijkbaarr ergernis gewekt, want volgens de Russen was hij een opgewonden 
standjee dat het werk aan de resolutie ophield. Of De Groot hem niet tot rust 
konn manen? Een verbluffend verzoek, omdat het de Nederlanders onmogelijk 
werdd gemaakt met de Indonesische delegatieleden, die aan de immense con-
ferentietafell  aan de overzijde zat, te spreken. De Indonesiërs met Aidit en 
Lukmann in hun midden zaten bovendien in een ander hotel. All e contact tus-
senn de delegaties verliep via de Russen. 

Dee Groot had al eerder kenbaar gemaakt een ontmoeting met de Indone-
siërss op prijs te stellen; de Russen hadden toegezegd de boodschap over te 
brengen.. Maar toen hij vervolgens niets meer hoorde, deed De Groot zijn be-
klagg en eiste hij onmiddellijk een gesprek. Hij had de begeleider inmiddels 
ookk meegedeeld dat de Nederlandse delegatie wenste te vertrekken en had 
hemm verzocht de kaartjes te regelen en de paspoorten terug te geven. Geld 
haddenn de Nederlanders niet, dus ook voor de vliegtickets waren ze afhanke-
lij kk van de gastheren. De Russen reageerden geërgerd en weigerden de pas-
poortenn terug te geven. De Groot was razend en vroeg zich af of hij in een 
politiestaatt terecht was gekomen.244 

Enkelee dagen later kreeg De Groot te horen dat Otto Kuusinen een gesprek 
wenste.. De Groot kende de bijna tachtigjarige Fin goed; hij had hem in de ja-
renn dertig bij de Comintern leren kennen, toen hij als secretaris verantwoor-
delijkk was voor de Nederlandse partij. Als een der weinigen had de fragiele 
Kuusinenn alle politieke stormen overleefd en hij gaf nu leiding aan het tijd-
schriftt De Nieuwe Tijden. Met Kuusinen raakten de Russen de juiste snaar. 
Dee Groot bleek zo onder de indruk van de aandacht die de Nederlandse par-
tijj  te beurt viel dat hij besloot te blijven. Voor het eerst nam De Groot deel 
aann het commissiewerk en hield er een toespraak waarin hij de Chinese stel-
lingenn onder de loep nam. 

Eindelijkk besloten de Chinezen het zwijgen te doorbreken. Wolff: "Je zag 
datt er iets ging gebeuren, want achter de microfoon bij het spreekgestoelte 
werdd een bankje geplaatst, bestemd voor Deng Xiao-ping die vanwege zijn 
kleinee postuur een verhoging behoefde." Naast de Chinese partijsecretaris 
posteerdenn zich twee mannen met opgebolde jaszakken. "Een ongelooflijk 
schouwspel!""  aldus Jaap Wolff. "Twee Chinese lijfwachten in het Kremlin, 
bereidd op ieder te schieten die Deng naar het leven stond." In een bliksem-
tempoo las Deng zijn rede voor; de vertalers konden het nauwelijks bijhouden. 
Hett was een repliek op alle aanvallen die in de voorbije periode op de Chi-
nesee partij waren gedaan en behandelde de kwestie van oorlog en vrede, 
vreedzamee coëxistentie, de persoonsverheerlijking en de gelijkberechtiging 
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tussenn de communistische partijen.245 "De wind uit het Oosten waait sterker 
dann de wind uit het Westen": Deng spaarde zijn gehoor Mao's symboliek 
niet,, maar "driekwart van de mensen begreep er niets van."246 Ook niet dat 
hijj  het opnam voor het kleine Albanië dat met stenen bekogeld werd, omdat 
hett in Boekarest de onverhoedse Sovj et-aanval op China had afgewezen. 

Dee gekrenkte Enver Hoxha beklom enige tijd later de katheder en verde-
digdee in een ongekend scherpe aanklacht de Albanese soevereiniteit. Hij 
noemdee Chroesjtsjov een parodie op Lenin en verwierp de Russische aan-
spraakk op militaire bases en het recht duikboten te stationeren in de Middel-
landsee Zee. Hoxha memoreerde aan de weinig fijnzinnige wijze waarop de 
Sovjet-leiderr zijn plicht tot internationale solidariteit nakwam. Nikita Sergje-
vitsjj  Chroesjtsjov zou op sarcastische toon hebben gezegd dat hij de Albane-
zenn best graan wilde leveren "want het graan waar julli e eenjaar van leven 
vretenn bij ons de ratten in een dag op". Nooit eerder uitte iemand zo luid zijn 
afkeerr jegens Chroesjtsjov; de verzoening met Tito in 1955 en de ontluiste-
ringring van Stalin moesten het speciaal ontgelden. "Albanië kan buiten het so-
cialistischh kamp niet bestaan. Maar niemand kan ons bevelen! Wanneer men 
zichh vergist, doen wij zo klein als we zijn niet meer mee," waarschuwde Hox-
haa en sprak spottend van het gewroet, de intriges, de chantage en de intimi-
datiepraktijkenn vanuit de Sovjet-ambassade in Tirana.247 

Hoxha'ss woorden luidden spannende uren in. De eerste die 's middags het 
woordd nam, was Dolores Ibarruri, de vermaarde leidster van de Spaanse com-
munisten.. Met schelle stem schreeuwde ze de Chinezen en Albanezen toe: 
"Alleenn een hond bijt in de hand waaruit hij gevoed wordt. [...] Ellendelin-
gen,, hondenzonen, als de Russen er niet waren dan waren julli e allemaal ver-
hongerd.""  Het was een speech waar het bloed vanaf droop. De Vries kon zijn 
orenn niet geloven; ook De Groot, toch al geen vriend van La Passionaria, wist 
niett wat hij zag. 

Toenn ze haar laatste woord gesproken had, rees de zaal in één vloeiende be-
wegingg overeind voor een stormachtige ovatie. Slechts een enkeling had de 
moedd het protocol te negeren, onder wie De Groot, die onverstoorbaar bleef 
zitten.. Wolff: "Zelf maakte ik aanstalten om braaf op te staan, maar zag uit 
mijnn ooghoeken dat de chef dat niet deed; ik bleef dus ook zitten. Tjalle Jager 
enn Theun de Vries, die al waren gaan staan, lieten zich ijlings in hun stoel te-
rugzakken.. Toen ik de zaal rondkeek, zag ik ook de Chinezen zitten. Ho Chi 
Minhh stond, maar met de armen demonstratief voor zijn buik, net als de Indo-
nesiërss die slechts met twee vingers een applaus gaven en snel weer gingen zit-
ten.. Naast mij stond de Belgische delegatie voluit en met breed armgebaar met 
hett overgrote deel van de conferentiegangers mee te applaudisseren." Uitge-
jouwdd en beschimpt verliet de Albanese delegatie de vergadering en vloog nog 
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dezelfdee dag naar huis. Hun vertrek demonstreerde openlijk dat de internatio-
nalee communistische beweging op de rand van een scheuring stond. 

Naa afloop kregen alle delegaties Russisch bezoek. Ook De Groot werd in-
dringendd gevraagd "die Lügen und Verleumdung" van de Albanezen af te 
keuren.. De Groot voelde er niets voor. In het bijzijn van de Russische func-
tionariss voerden De Groot en Theun de Vries een geleerde discussie over de 
joodsee filosofie in de Middeleeuwen, afgewisseld door het declameren van 
domineespoëziee door Jaap Wolff. "We weigerden in de nabijheid van Russen 
tee praten over wat zich had afgespeeld. We vertrouwden ze eenvoudig niet 
meer,""  aldus Wolff. 

Dee Nederlandse delegatie heeft de conferentie tot het einde toe bijge-
woond.. 2e voelde zich gegijzeld, opgesloten in het hotel, van de ene receptie 
naarr de andere gesleept, overvoerd met spijs en drank. De Vries herinnert 
zichh meegetroond te zijn naar de Goem, waar in de speciale winkel de prach-
tigstee zijden overhemden, aftershaves en Italiaanse schoenen voor het uitkie-
zenn lagen. Aan De Groot was het land van Kokanje slecht besteed. Hij noch 
dee anderen vonden er iets van hun gading.24* 

Zee sleepten zich met zuchten en steunen naar het einde. Na drieënhalve 
weekk kwam volkomen onverwacht de mededeling dat overeenstemming was 
bereiktt over een ontwerpresolutie. Het was een zorgvuldig uitgewerkt docu-
mentt vol compromissen. De Russen gingen akkoord met de formulering dat 
vreedzamee coëxistentie en een vreedzame weg naar het socialisme een mo-
gelijke,, niet een noodzakelijke weg was. Een concessie aan China, dat bo-
vendienn gehoor vond voor het pleidooi tot verdediging van de verworvenhe-
denn onder Stalin.249 Met het document toonde de conferentie aan niet meer 
hett dociele instrument te zijn van de CPSU. Begrippen als "concessie", "con-
sensus""  en "compromis", zo vreemd aan het monolithische karakter van het 
Stalin-tijdperk,, raakten in zwang. 

Voorr de delegaties naar huis mochten, moest de hervonden eenheid op foto 
wordenn vereeuwigd. De hele internationale hiërarchie met in het middelpunt 
Sovjet-leiderr Chroesjtsjov werd gefotografeerd. Hoe verder men van de zon-
nekoningg afstond, hoe lager de rang. De Groot was op de foto niet te vinden. 
Hijj  had besloten zich te verstoppen en kwam niet bij de fotosessie opdagen. 
Volgenss De Vries omdat hij zich niet meer met Chroesjtsjov wilde identifi-
ceren;; waarschijnlijker omdat een hem toegedachte plaats aan de uiterste 
randd van het portret het thuisfront, dat nog zozeer met de naweeën van de 
splitsingg kampte, moeilijk was uit te leggen. 

Dee Russen namen het De Groot ernstig kwalijk dat hij niet op de fotoses-
siee was verschenen. Veel zorgen maakte hij zich er niet om. Het weerhield 
hemm er niet van een ijzige woordenwisseling te hebben met een lid van het 
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politbureau,, dat - zoals gebruikelijk bij het vertrek van de buitenlandse dele-
gatiess - ook de Nederlanders op Moskous vliegveld uitgeleide deed. De Rus, 
kennelijkk verlegen om een praatje, merkte tegen De Groot op: "Nou, zeg, heb 
jee gezien hoe Chroesjtsjov de Chinezen op de knieën heeft gekregen?" Snau-
wendd antwoordde De Groot: "Maar kameraad, u gelooft toch niet dat wij dat 
zoo toejuichen. De Nederlandse delegatie is daar helemaal niet zo verrukt 
van."2500 Het zou niet de laatste aanvaring zijn. 
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XX Einde van een traditie i960-1986 

DRIEE MAANDE N ABSOLUTE RUST 

Inn Moskou was het de Sovjet-Unie op de bijeenkomst van de ruim tachtig 
communistischee partijen in november i960 te doen geweest om de excom-
municatiee van de Chinese en Albanese communisten. De Groot was er trots 
opp geweigerd te hebben daaraan mee te werken. Hij had gedreigd de confe-
rentiee te verlaten en verweet de CPSU "intriges" en "inmenging" in de zus-
terpartijen.. Als een der weinigen nam hij geen deel aan de demonstratieve 
toejuichingenn van Chroesjtsjov. "Fractievorming" en "inmenging" waren be-
ladenn termen, die een grote dosis wantrouwen verrieden. Een wantrouwen 
gevoedd door incidenten die hij opvatte als kritiek op zijn eigenzinnige optre-
den.. Zo'n incident vond plaats tijdens zijn vakantie met Huib en Olga in Jal-
ta,, zo'n twee maanden voor de conferentie. 

Mett Victor Sjamin, een medewerker van de internationale afdeling van het 
centraall  comité, die Nederlands kende uit zijn tijd op de Haagse ambassade, 
landdee het gezelschap op 21 augustus i960 op het vliegveld van Simferopol 
opp de Krim. De vrouwen werden verwelkomd met een prachtig boeket en een 
autoo stond gereed om hen naar de beroemde badplaats te brengen waar Stalin, 
Churchilll  en Roosevelt drie maanden voor Hitlers nederlaag de verdeling van 
Europaa hadden beklonken. 

Aangekomenn in het sanatorium wachtte hun een verrassing. In de eetzaal 
troffenn ze Friedl en Mimi Baruch, die al bijna twee weken in het kuuroord 
verbleven.'' De ontmoeting was vriendelijk, al wist iedereen dat De Groot 
slechtt met Baruch kon opschieten. De koele verstandhouding dateerde van 
voorr de oorlog en was mettertijd niet beter geworden. Tot midden jaren vijf-
tigg had De Groot er steeds een stokje voor gestoken dat Baruch in het secre-
tariaatt werd voorgedragen voor vakantie in de Sovjet-Unie, een moeilijk te 
verkroppenn pesterij. Dat De Groot hem in 1959 het hoofdredacteurschap van 
DeDe Waarheid ontnam, had de animositeit verscherpt. Hun gesprekken bleven 
altijdd oppervlakkig. 

Dezelfdee middag begaf het gezelschap zich naar het strand om wat bij te 
praten.. De Groot raakte flink van streek, toen Baruch hem terloops vertelde 
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datt hij en zijn vrouw een week eerder door Chroesjtsjov waren ontvangen. Op 
eenn ochtend waren ze door auto's opgehaald en een halfuur bergopwaarts ge-
redenn naar Chroesjtsjovs zomerverblijf, waar ze met een joviale, stevige 
handdrukk door de Sovjet-Ieider en zijn vrouw Nina verwelkomd waren. On-
dertussenn arriveerden er meer bekende gasten, zoals Koslov, de president van 
dee Sovjet-Unie, Foertseva, de minister van Cultuur, Walter Ulbricht, Janos 
Kadar,, Gomulka en Georghiu Dej, de partijleider van Roemenië. Er werd 
drukk geconverseerd en er werden foto's gemaakt. Na enige tijd ging men on-
derr de dennenbomen aan tafel voor een lunch die de hele middag in beslag 
nam.. "Steeds werd ons gevraagd de glazen te vullen en werd er getoast, ook 
opp Holland," schaterde Mimi, die haar geestdrift moeilijk de baas kon. " Op het 
laatstt hief ik wel steeds het glas maar dronk er nauwelijks meer van. Het zou 
tee veel van het goede zijn geweest." Huib zag zijn vaders blik verstrakken en 
vreesdee een uitbarsting toen Mimi even openhartig als argeloos voortging 
Chroesjtsjovv te loven om zijn redenaarstalent, zijn kwinkslagen en zijn schot-
vastheid.. Ze had de kleine gezette man bij het kleiduiven schieten "zes keer 
achterr elkaar" zien raak schieten "zonder enige aarzeling". De meesten had-
denn misgeschoten, alleen "Janos Kadar kwam in de buurt met vier treffers".2 

Opp het strand had De Groot zich kunnen inhouden, de ontlading volgde 
toenn het gezelschap naar de kamers terugkeerde. De Groot was razend: "Wat 
denkenn ze wel," brieste hij. "Verbroederingen, ontmoetingen, feestjes..." De 
argwaann jegens Baruch, die meer dan hij de verpersoonlijking was van de kri-
tieklozee verbondenheid met de Sovjet-Unie, liet hem niet meer los. De echt-
parenn gingen elkaar de dagen die hun restten zo veel mogelijk uit de weg. Zo 
nuu en dan troffen ze elkaar op het strand of in de ontmoetingszaal; er werd 
watt gevolleybald of gekaart. Bezigheden waar Paul noch Friedl iets mee op 
hadden. . 

Inn kleine kring maakte De Groot in het begin van 1961 geen geheim van 
zijnn zorg dat de CPSU weinig gewicht toekende aan de CPN en meer aandacht 
besteeddee aan de in die tijd opkomende Pacifistisch-Socialistische Partij 
(PSP)) en de PVDA, waar zich een hernieuwd debat voordeed over de bewa-
peningg en de buitenlandse politiek. Het was een van de vruchteloos blijven-
dee openingszetten in het diplomatieke schaakspel om de sociaal-democraten 
loss te weken uit het kamp van de Verenigde Staten, en Nederland te laten te-
rugkerenn naar een traditionele neutraliteitspolitiek.3 

Eindd jaren vijfti g had De Groot nog bedenkingen geuit over de geloof-
waardigheidd van de Sovjet-Unie als hoedster van de neutraliteit. "Tegenstan-
derss zullen redeneren dat de Sovjet-Unie niet te vertrouwen is en men wijst 
dann op voorbeelden van Litouwen, Estland en Letland," hield hij de Sovjet-
ambassadeurr voor.4 Met een door conflicten verzwakte CPN voelde De Groot 
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toenn niets voor neutraliteit. Nu de rust in de partij was weergekeerd, sprak De 
Groott er beduidend positiever over.5 Tegenover het Algemeen Handelsblad 
verkondigdee hij "voor de neutraliteit van Nederland te zijn. Noch aan de zij-
dee van het ene blok, noch aan de zijde van het andere. [...] Zou het Westen er 
niett aan willen, dan kan de Nederlandse neutraliteit gegarandeerd worden 
mett hulp van de Sovjet-Unie."6 Dat hij in de jaren vijfti g herhaaldelijk had 
betoogdd de Sovjet-legers bij hun passage van de oostgrens als bevrijders te 
zullenn verwelkomen, leek De Groot vergeten. 

Bijj  de opening van het tweeëntwintigste congres van de CPSU, half oktober 
1961,, bleek hoe broos de overeenstemming was die China en de Sovjet-Unie 
hett jaar daarvoor hadden bereikt. Nog voor de slotzitting vloog de Chinese 
delegatieleiderTsjouu En-lai naar huis. Hij leverde scherpe kritiek op Chroesjt-
sjovss vijandige bejegening van Albanië, waarmee de ruzie in de internatio-
nalee communistische beweging in de volle openbaarheid trad. 

Datt Chroesjtsjov opriep de Albanese leiders opzij te zetten, wat gepaard 
gingg met een hernieuwde aanval op Stalin en de in 1957 verwijderde 'anti-
partij'groep,, moet De Groot en Hoekstra verrast hebben. Tot hun stomme 
verbazingg werd het gebalsemde lichaam van Stalin, op wiens sarcofaag Tsjou 
En-laii  een dag eerder nog demonstratief een krans legde, uit het mausoleum 
verwijderdd en werden ook elders in het land standbeelden van Stalin omver-
gehaald,, straten, pleinen en steden hernoemd. Molotov, Kaganovitsj, Malen-
kovv en Vorosjilov werden geroyeerd en voor het gerecht gedaagd. Chroesjt-
sjovv liet er geen twijfel over bestaan dat ook in zijn visie slechts twee wegen 
openstonden:: onvoorwaardelijke loyaliteit of uitsluiting. 

Dee Groot liet zich in het verwarrende schouwspel mede leiden door de In-
donesischee communisten. Van Aidit vernam hij dat wat de PKI betreft de 
breukk in de communistische beweging niet op een slechter tijdstip kon vallen. 
Voorr Indonesië stond het jaar 1961 in het teken van de dreigende oorlog met 
Nederlandd over West-Irian.7 Met zijn goed georganiseerde miljoenenaanhang 
enn met de steun van de invloedrijke kameraden in het buitenland was de PKI 
voorr Soekarno een imposante bondgenoot. Veel van die aantrekkelijkheid 
dreigdee door de twist rond Albanië, met op de achtergrond een breuk tussen 
dee Sovjet-Unie en China, verloren te gaan. 

Aiditt was er alles aan gelegen om het belang van de kwestie-Albanië te mi-
nimaliseren.. In zijn speech liet hij elke toespeling op het conflict achterwege 
enn hij eindigde met een bewogen oproep de rijen te sluiten. Neutraler had Ai-
ditt zich niet kunnen uitdrukken; de Russen beschouwden zijn opstelling toch 
all  als pro-Chinees. 

Dee Groot moet het hoofdbrekens hebben gekost in zijn begroetingsspeech 
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zulkee formuleringen te kiezen dat de band met de PKI niet werd belast; on-
gewenstt om historische reden, maar ook omwille van de bevoorrechte rol die 
dee CPN en Nederland ten deel kon vallen als de invloedrijke PKI binnen af-
zienbaree tijd aan de macht kwam. De relatie met de PKI maakte ook de CPN 
gewichtig. . 

Henkk Hoekstra herinnert zich een ontroerende ontmoeting met Aidit, die 
eenn bewonderaar was van Multatuli. Hoekstra was als onderduiker de oorlog 
uitgekomenn en liep kans uitgezonden te worden naar Indonesië, maar dat zou 
hijj  geweigerd hebben. De kameraden sloten elkaar broederlijk in de armen.8 

Voorr De Groot bracht Aidit als geschenk een traditionele boog met, naar hem 
verteldd was, giftige pijlen mee.9 

Nett als Aidit besteedde De Groot in zijn speech nauwelijks aandacht aan 
Albanië.. Alleen door Thorez te citeren, die zich met een 'linientreue' aanval 
opp Enver Hoxha naast Chroesjtsjov schaarde, kwam hij de Russen tegemoet. 
Dess te frappanter was het document dat Aidit en hij eensgezind onderteken-
den.. Hierin werd de directe overdracht van West-Irian aan de Indonesische re-
publiekk geëist.'0 Ondanks een standaardsaluut aan "het heroïsche Sovjetvolk, 
dee grootheid van de CPSU en haar leninistische centraal comité onder leiding 
vann kameraad Nikita Sergjevitsj Chroesjtsjov", liet de verklaring zien dat de 
doorr de Sovjet-Unie verlangde solidariteit naar het model van de Comintern 
enn de Cominform niet langer standhield. Over het Sino-Sovjet conflict, Al-
baniëë of Stalin werd met geen woord gerept. De partijen lieten zich, hoe aar-
zelendd ook, voor het eerst openlijk leiden door wat ze als hun vitale nationa-
lee belang beschouwden. 

Terugg in Nederland ontvingen Hoekstra en De Groot voor hun optreden 
allee lof; in het partijbestuur vroeg alleen Harry Verheij zich af waarom De 
Groott zich niet onomwonden achter Chroesjtsjov had geschaard: "Zij n we 
niett wat te voorzichtig geweest door ons alleen aan te sluiten bij Thorez en 
waaromm met het argument 'dan hebben we altijd nog een slag om de arm'?"11 

Ookk op De Groots wijze van omgaan met de Stalin-cultus had Verheij 
commentaar.. Hij verwierp de gedachte dat het om een interne Sovjet-zaak 
ging,, een zaak waarover alleen de CPSU te beslissen had. Evenmin kon Ver-
heijj  zich vinden in het idee "het verleden te laten rusten". "Stalin was im-
merss het symbool van het socialisme dat velen in hun hart droegen, ook in 
hett partijbestuur." Die feiten mochten niet onbesproken blijven, aldus Ver-
heij,, die verder wees op "de gekwetste eigenliefde: men heeft mondeling en 
schriftelijkk uitspraken gedaan die niet houdbaar blijken. Dat is bitter! We 
moetenn mensen helpen zich daarvan zo snel mogelijk te bevrijden." 

Verheijss kritiek was in algemene termen vervat, maar niemand ontging het 
datt De Groot zelf in het geding was. De spanning steeg toen deze aanstalten 
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maaktee te reageren. In afgemeten zinnen beet hij Verheij toe: "Onze partij 
hoeftt zich nergens over te schamen en hoeft beslist niet getroost te worden. 
Wee hebben geen enkel berouw." Abstracties als "Onze partij" en "wij " ver-
vingenn bij De Groot wel vaker het "ik" . Op sarcastische toon kaatste hij te-
rug:: "wie geschokt zijn door de nieuwe feiten over Stalin, zoals Verheij, doet 
err beter aan na te gaan of men niet communist is geworden op grond van de 
oorlog,, d.w.z. op basis van nationale strijd in plaats van de arbeidersstrijd." 

Dee emoties laaiden hoog op. Toen Verheij over Stalingrad sprak, dat her-
dooptt was in Wolgograd, en op de twijfel inging van partijgenoten die in her-
inneringg brachten dat "Russische soldaten bij Stalingrad stierven, niet bij 
Wolgograd!!",, verloor De Groot zijn zelfbeheersing: "Wie komt er mee aan-
dragenn dat de Russen die naam niet mogen veranderen? Moeten wij discus-
siërenn met de hoofdredactie van Het Vrije Volk, die samengaat met Foertsch, 
Speidell  en Globke? Zij die de naam van Oswjezim veranderd hebben in 
Auschwitzz en de stad Lodz doopten tot Litzmannstadt..." Zijn stem stokte. 
Nooitt eerder had zich de herinnering aan het lot van zijn vermoorde vrouw 
enn dochter zo heftig opgedrongen. 

Dee ontluistering van Stalin en het aan de dag treden van De Groots oor-
logstraumaa leken vaker met elkaar verbonden. De hevige reactie van De 
Groott op Verheijs kritiek was ook nu meer dan een incident. Ze kondigde een 
geestelijkee crisis aan, die aan de dag trad bij de dood van Piet Bakker, de on-
derwijzerr uit Ammerstol, die sinds kort deel uitmaakte van de dagelijkse lei-
dingg en belast was met het bedrij fs- en vakbondswerk. 

Bakkerr kwam om het leven bij de grote treinramp in Harmeien op 8 janu-
arii  1962. Die ochtend werd er tevergeefs in het secretariaat op hem gewacht.'2 

Hoee later het werd, des te onafwendbaarder drong zich de samenhang op tus-
senn een mogelijk fatale reisroute en zijn afwezigheid. Toen de bevestiging 
kwam,, was De Groot zeer aangeslagen. Hij liet de tocht naar Bakkers wedu-
wee en kinderen die dag over aan Marcus Bakker en Harry Verheij. 

Enigee dagen later zou De Groot op Bakkers begrafenis het woord voeren. 
Aangekomenn bij de begraafplaats werd hij onwel; hij slaagde er zelfs niet in 
dee auto te verlaten. Marcus Bakker had die dagen een voorgevoel dat De 
Groott verstek zou laten gaan. Zonder overleg met wie dan ook schreef hij de 
avondd voor de begrafenis een afscheidsrede voor zijn overleden kameraad. 
Dee wijziging in protocol viel slechts een enkeling op.13 

Dee Groot moest absolute rust houden. Inmiddels zestig jaar, en al enkele 
kerenn door gezondheidsklachten geveld, werd hem, zo schreef hij het secre-
tariaat,, door de neuroloog en zijn huisarts Jacques Hoekstra elke inspanning 
verboden:: "Ik stel het overigens best, maar word nog steeds door bezoek 
geïrriteerd.. Wanneer dat voorbij is, horen jullie van Jacques."14 
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Aann De Waarheid liet hij weten zes weken uitgeschakeld te zijn. Die zes 
wekenn werden ruim drie maanden. Er openbaarde zich in de loop van febru-
arii  een aandoening aan het rechteroog waarvoor opname in Barwicha wense-
lij kk werd geacht. Met Jacques Hoekstra vertrok hij begin maart naar het sa-
natoriumm in de buurt van Moskou.'5 

Dee Groot verscheen pas weer in september 1962 in de dagelijkse leiding. 
Zijnn terugkeer bracht een ingrijpende herschikking van functies teweeg. Ver-
hei]'' had tijdens De Groots afwezigheid de leiding overgenomen. De gedegen 
organisatorr en typische partijman Verheij genoot lange tijd De Groots voor-
keurr als mogelijke opvolger. Voor de kern van het bestuur, Henk Hoekstra, 
Marcuss Bakker, Joop en Jaap Wolff, bleek hij echter niet de ideale man: te 
"besluiteloos",, te "onzeker" en te "aarzelend".'6 Zou De Groot definitief 
wegvallen,, dan was Verheij, die van een iets oudere generatie was, geen al-
ternatief.. Bovendien stak het de anderen dat Verheij onvoldoende meewerkte 
aann een onderzoek naar zijn oorlogsverleden, dat onverhoeds in opspraak 
kwamm door een vage beschuldiging dat hij zich in de oorlog aan zwarte han-
dell  had bezondigd.'7 De kernleden dachten voldoende reden te hebben Hoek-
straa naar Moskou te zenden om met De Groot te overleggen over het vervan-
genn van Verheij.'8 

Voorr De Groot kwam het verzoek niet ongelegen. Zijn sympathie voor 
Verheijj  was tanende; diens verzoenende rol in het conflict met Wagenaar was 
hemm een doorn in het oog. Ernstiger nog vond hij de aanvaring in het partij-
bestuur,, kort voor zijn instorten, toen Verheij hem erop aansprak zich in het 
conflictt rond Albanië niet vierkant achter de CPSU te hebben geschaard. 
Vreesdee De Groot een groeiende weerstand van de Russen tegen zijn zelf-
standigee koers, dan vormde Verheij een risico. Verheij moest zijn verzoenen-
de,, weifelachtige houding bekopen met een terugzetting.19 Voortaan lag het 
zwaartepuntt van zijn werk in het Amsterdamse raadswerk en na het bouw-
vakoproerr in 1966 als wethouder in het bestuur van de hoofdstad. 

EIGENN WEG 

Dee Groot was sinds september 1962 weer op de been, maar wilde het kalmer 
aann doen, zonder overigens de politieke teugels uit handen te geven. Daar 
bleekk ook niemand op uit. Het bestuur verzekerde hem keer op keer hem niet 
tee kunnen missen. In de nieuwe functie van partijvoorzitter werd hij zo veel 
mogelijkk ontzien om van het voornemen zijn memoires te schrijven, nu ein-
delijkk werk te kunnen maken. 

Omm hem verder te ontlasten, werd uitgekeken naar nieuwe huisvesting. 
Hooptee hij eindelijk aan de afluisterpraktijk van de BVD te ontsnappen? Er 
werdd naar een rustige, beschermde omgeving gezocht, liefst buiten de stad, 
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wegg van het dagelijkse gedoe en de zonderlingen die zich voor zijn deur pos-
teerdenn en hem aanklampten. Via de stichting Bepenak werd een huis ge-
kochtt in Aerdenhout, aan de rand van Haarlem, een mooie wandeling ver-
wijderdd van Annie Averink. Het lukte echter niet de huurders, een bejaard 
echtpaarr dat het pand al zesentwintig jaar bewoonde, te doen vertrekken.20 

Ookk in de omgeving van Hilversum werd gezocht maar toen dit evenmin iets 
opleverde,, werd besloten in de stad te blijven. 

Dee situatie in de Gaaspstraat was inmiddels onhoudbaar geworden door de 
terugkeerr van Huib, die in 1963 met zijn gezin bij zijn ouders introk. Vijf 
maandenn later werd eindelijk een ruimer huis gevonden, twee verdiepingen 
mett hoge riante kamers, in de Palestrinastraat, een rustige, tamelijk deftige 
straatt achter het Concertgebouw. Verheij en Van 't Schip, beiden lid van de 
gemeenteraad,, wendden hun invloed aan om de benodigde vergunning te be-
machtigen,, partijgenoten hielpen met de verbouwing en de verhuizing. 

Hoewell  De Groot het in 1962 rustiger aan deed, gold dat niet voor zijn be-
moeieniss met de buitenlandse betrekkingen en het snel oplopende conflict 
tussenn de Sovj et-Unie en China. Vrij van dubbelzinnigheid was zijn optreden 
niet.. Tijdens de enerverende dagen van de Cuba-crisis verbleef De Groot in 
Moskouu in gezelschap van Bakker en Hoekstra. Hij kwam uit Hongarije, 
waarr hij enkele weken in de bergen had gekuurd. In Moskou besprak het drie-
tall  met de presidiumleden Grisjin en Soeslov het neutraliteitsvoorstel van de 
CPN.. De Russen stelden zich terughoudend op, maar hun scepsis verdween 
toenn De Groot bereid bleek Chroesjtsjovs beslissing de raketten uit Cuba te-
rugg te trekken - zo controversieel in de polemiek met China - goed te keu-
ren.. De Russen zegden op hun beurt toe de staatkundige neutraliteit, indien 
Nederlandd daartoe besloot, te respecteren.21 

Halff  juni 1963 sloeg de ruzie tussen China en de Sovjet-Unie, die sinds 
vierr jaar de communistische beweging bezighield, in vijandschap om. De 
strijdd werd niet alleen ideologisch en machtspolitiek, maar ook militair uit-
gevochten.. Langs de grenzen werden legers in stelling gebracht, talloze 
schermutselingenn vonden er plaats. Terwijl onderhandelingen in Moskou tus-
senn Deng Xiao-ping en Michael Soeslov op niets uitliepen, dongen Russen en 
Chinezenn om het hardst naar de gunst van de zusterpartijen. Geen middel 
bleeff  onbeproefd: openlijke en heimelijke inmenging, infiltratie, chantage en 
financiëlee manipulatie, het verbale geweld viel er bij in het niet. De commu-
nistischee wereldbeweging was ten prooi aan een ongekende polarisatie, waar-
inn De Groot aarzelend en onzeker een eigen weg zocht. 

Uitt alle macht probeerden de Russen in de zomer van 1963 in de Sovjet-
Uniee vertoevende Nederlanders voor zich te winnen. Annie Averink en Heil-
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tjee de Vos woonden in juni 1963 in Moskou het Wereldvrouwencongres bij 
enn kregen de Duitssprekende kameraad A.D. Popov van de internationale af-
delingg van het centraal comité op bezoek, die hen van de laatste, nog niet ge-
publiceerdee informatie op de hoogte bracht." Het was de Nederlandse vrou-
wenn niet ontgaan dat er in de delegaties van China, Vietnam, Korea, Albanië 
enn Indonesië onrust heerste. De Chinese vrouwen waren vanaf de publieke 
tribunee uitgejouwd.23 Op het afscheidsfeest hoorde Heiltje de Vos, ten dans 
gevraagdd door kameraad Naoemov, net als Popov medewerker van de inter-
nationalee afdeling en verantwoordelijk voor de betrekkingen met de West-
Europesee partijen, nadere details. 

Enigee weken later werden ook de partijbestuurders Cees Umkers en Ge-
rardd Maas, die op vakantie in Jalta waren, door Popov en Naoemov over wat 
"dee ideologische oorlog" heette, benaderd.24 Kort daarvoor, zo vertelde Na-
oemov,, had hij Friedl Baruch ontmoet, die in een sanatorium in Sotsji ver-
bleef.255 Naoemov had Baruch ingelicht over het vrouwencongres26 en be-
streedd het verslag dat door Averink en De Vos bij thuiskomst was gegeven. 
Volgenss Naoemov had niemand onder druk meegedaan aan de veroordeling 
vann de Chinese vrouwen en scheldpartijen hadden evenmin plaatsgevonden.27 

Baruchh begreep - naar eigen zeggen - pas later dat Naoemov stemming 
hadd gemaakt tegen De Groot die op 18 juli 1963 in het partijbestuur een op-
zienbarendee rede afstak over de zogenaamde "geschillen in de internationale 
communistischee beweging". De Groot zette er de principes van de nieuwe, 
autonomee koers uiteen. Hoewel hij de denkbeelden van de Chinezen bestreed, 
toondee hij geen begrip voor de racistische ondertoon die in de Sovjet-kritiek 
hoorbaarr was. Hij vroeg in de geest van Lenin alles in het werk te stellen een 
breukk te voorkomen: "Ook al is hun politiek fout, er is geen andere weg dan 
diee van de geduldige overtuiging om hen voor onze politiek te winnen. Met 
geweld,, boycot of het uitjouwen van Chinese gedelegeerden [...] wordt de dis-
cussiee alleen maar vertroebeld. Discussie met kameraden uit de voormalige 
koloniënn vereist onzerzijds veel tact."28 

Inn aansluiting daarop gaf hij te kennen dat de CPN geen blinde loyaliteit 
koesterdee jegens de CPSU. De partij kende maar één verantwoordelijkheid, en 
well  tegenover "de werkende bevolking van Nederland". "Daarom solidari-
serenn wij ons nu met de internationale politiek van Rusland en niet met die 
vann China, Albanië of Joegoslavië. Niet omdat wij de slaaf van de Sovjet-
uniee zijn, maar omdat de CPSU onze politiek van neutraliteit steunt. Dat is in 
hett landsbelang en dus in het belang van onze partij." 

Tenn slotte waarschuwde De Groot tegen "een ieder die meende het recht 
tee hebben zich in onze partij in te mengen". Vakanties, persoonlijk bezoek en 
cocktailparty'ss op ambassades zouden daartoe misbruikt worden. Hij beval 
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betrekkingenn alleen via officiële delegaties te onderhouden. Contact met par-
tijenn uit de socialistische landen moest vermeden worden.29 

Dee Groot toonde zich in zijn onafhankelijkheidsrede zelfbewust; van wat 
Sovjet-functionarissenn in Moskou bekokstoofden, wist hij weinig af; dat Ba-
ruchh tegen hem geïnstrueerd werd, vernam hij pas later. Zijn boosheid was er 
niett minder om, hij verweet Baruch zich te hebben laten gebruiken voor duis-
teree politieke zaakjes.30 De luidruchtige woordenwisseling eindigde met 
slaandee deuren.31 Ook daarna rakelde De Groot de affaire geregeld op. Hij 
voeldee Roemjantsev, lid van het centraal comité van de CPSU en aanwezig op 
hett eenentwintigste CPN-congres, er stevig over aan de tand.32 

Sindss 1945 bracht De Groot zijn vakanties door in de Sovjet-Unie. De weg 
vann de autonomie leidde voor het eerst ook naar andere bestemmingen. Ter-
wijll  de woning in de Palestrinastraat werd verbouwd,33 verbleven De Groot 
enn Eke in het najaar van 1963 twee weken in een familiepension in het Zuid-
Fransee Menton. De Groot genoot in het milde mediterrane klimaat van de 
rustt van het strand, de zee en de bergen. Bij een kunstenaar in Biot kocht hij 
eenn litho en keramiek, een gestileerde vaas met abstracte voorstelling. Zijn 
gezondheidd liet opnieuw te wensen over. In het voorjaar had hem, zoals al 
eerderr beschreven, een acute ontsteking aan het beenmerg getroffen, een 
kwaall  die enige keren om operatie vroeg. Hij kampte nog steeds met de na-
weeën,, maar, liet hij Jaap Wolff geruststellend weten: "ik kom hier geheel tot 
rust.. De Franse vrienden hebben ons goed verzorgd en ondergebracht."34 

Dee afspraken waren gemaakt bij het bezoek van een hoge Franse partijde-
legatiee eind oktober aan Amsterdam.35 Ook Jeannette Vermeersch maakte er 
deell  van uit. Met de wat stroeve, maar invloedrijke levenspartner van Mauri-
cee Thorez sprak De Groot uitvoerig over de internationale politiek. Tijd voor 
ontspanningg was er nauwelijks. Direct na de bespreking bezocht Vermeersch 
mett Annie Averink het Binnenhof om de communistische Kamerfractie aan 
hett werk te zien. Voor het gezelschap per auto naar Parijs reed, werd een com-
muniquéé uitgegeven, waarin Vermeersch en De Groot het juist gesloten ver-
dragg van Moskou tot de niet-spreiding van kernwapens toejuichten en de 
schadelijkee scheurmakerspohtiek van de Chinese leiders veroordeelden.36 

Mett het communiqué beledigde De Groot niet alleen de Chinezen, maar ook 
dee kameraden van de PKI, die eind 1963 in radicaal Chinees vaarwater te-
rechtkwamenn en net als Mao het "bedriegelijke" verdrag van Moskou be-
schouwdenn als een voorwendsel om landen als China en Indonesië afhanke-
lij kk te houden.37 

Opp het eerste gezicht leek er tussen de CPN en de PKI nog weinig aan de 
hand,, maar bij nadere beschouwing groeide er wrevel bij de PKI over de on-
will  van De Groot om een uitnodiging voor een bezoek aan Indonesië te aan-
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vaarden.. In 1963 ontving De Groot zelfs meerdere invitaties. Minister van 
Buitenlandsee Zaken Soebandrio zegde De Groot persoonlijk een visum toe. 
Steedss werd De Groots precaire gezondheidstoestand als reden van verhin-
deringg gegeven.38 

Andréé de Leeuw, die in de nazomer van 1963 als student medicijnen na-
menss de studentenvereniging Pericles met een delegatie Indonesië bezocht, 
verteldee overal de vraag te hebben gekregen waarom De Groot niet op de uit-
nodigingg van de PKI inging. Zelfs president Soekarno had naar een ontmoe-
tingg uitgekeken.39 

Misschienn vreesde De Groot voor zijn gezondheid. Maar bovenal was hij 
bangg dat een bezoek aan Jakarta opgevat werd als steun voor de PKI en daar-
meee voor China. Dat risico durfde hij niet aan. Tegen een ontvangst van In-
donesiërss in Nederland had hij geen bezwaar; een uitnodiging bereikte Ja-
kartaa in augustus 1963. Even begripvol als diplomatiek schreef De Groot: 
"Indienn het niet mogelijk is naar Nederland te komen, zijn we ook bereid U 
inn de omgeving van Nederland, in een ander land, te ontmoeten."40 

Tott een ontmoeting kwam het niet. Pas in oktober 1964 bezocht Njoto, 
vice-voorzitterr van de PKI, op terugreis van Cairo, Amsterdam. De Groot 
ontvingg hem thuis in de Palestrinastraat.41 Opnieuw werd De Groot uitgeno-
digd,, maar wederom kwam het niet tot een afspraak. Een jaar later heersten 
dee generaals in Indonesië en was een bezoek niet meer aan de orde. 

Datt de relatie tussen de CPN en de PKI verslechterde, bleek ook uit een 
commentaarr van Aidit op De Groots zogenaamde onafhankelijkheidsrede van 
julii  1963, waarvan uittreksels door het communistische dagblad Harian Rak-
jatjat werden gepubliceerd. Aidit verwierp De Groots visie dat de Indonesische 
onafhankelijkheidd bereikt werd na de nederlaag van Duitsland: "De interne 
factor,, de factor van de strijd van het Indonesische volk zelf wordt geheel niet 
opp waarde geschat. Met al onze waardering en dank aan het Nederlandse pro-
letariaatt moeten wij verklaren dat deze opvatting niet in overeenstemming is 
mett het dialectisch materialisme."42 

Dee pro-Chinese implicatie van Aidits kritiek lag voor de hand. In Pekings 
visiee stond niet de strijd tussen socialisme en imperialisme centraal, maar de 
tegenstellingg tussen het imperialisme en de jonge landen van Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika.. De revolutie maakte de grootste kans in de landen van de 
derdee wereld en wie daar anders over dacht, maakte zich schuldig aan een 
"obsessieff  europeocentrisme". Was het niet tekenend dat bij de begrafenis 
vann John F. Kennedy op Felix Meritis de vlag halfstok hing,43 terwijl in de 
stratenn van Jakarta werd gedanst?44 

Toenn De Groot op 19 november 1963 van zijn vakantie in Menton terug-
keerde,, ontmoette hij in Parijs opnieuw Jeannette Vermeersch. De ontspan-
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nenn sfeer van een maand eerder was verdwenen. De tien jaar jongere Ver-
meersch,, die een van Moskous warmste pleitbezorgers was, verlangde De 
Grootss medewerking aan het tot stand brengen van een door de CPSU ge-
wenstee internationale conferentie. Daar- dat kon hij wel vermoeden - zou de 
zogenaamdee 'bespreking van de internationale verschillen' een alibi vormen 
voorr de uitstoting van de Chinese communisten. De Groot maakte veront-
waardigdd een einde aan het gesprek - "Ik laat me niets bevelen" - en liet de 
inn woede uitgebarsten Vermeersch alleen in haar kamer achter.45 Ook de vol-
gendee dag was hij niet te vermurwen om het gesprek te hervatten. Hij had 
zichh altijd tegen een breuk verzet en peperde Vermeersch in niet van dat idee 
aff  te brengen te zijn. De conferentie en het al dan niet deelnemen werd in de 
jarenn zestig de toetssteen voor de loyaliteit jegens de CPSU. Het was duide-
lij kk dat de Russen niet op De Groot hoefden te rekenen. 

Enigee dagen na de aanvaring met Vermeersch werd De Groot door de Rus-
sischee ambassadeur op de Haagse Andries Bickerweg ontboden. Dat het om 
dee omstreden internationale conferentie ging, werd De Groot snel duidelijk. 
Ambassadeurr Toegarinov had het onderwerp nog niet aangesneden of De 
Groott gaf hem te verstaan er niet over te willen praten.46 Hij was gekomen in 
dee verwachting dat de ambassadeur bepaalde opdrachten had door te geven 
enn had verder weinig tijd. Een nogal onbeleefde reactie, maar De Groot ver-
ontschuldigdee zich door op het vele parlementaire werk te wijzen dat hem die 
dagg in verband met de dood van Kennedy wachtte. Er ontstond een wat krib-
bigee sfeer, die De Groot ten slotte doorbrak door Toegarinov voor te houden 
datt de moord op Kennedy een gevaarlijke, niet te onderschatten ommekeer in 
dee internationale situatie teweegbracht: de ernst van de situatie gebood de 
ideologischee meningsverschillen met de Chinese leiders te herzien en met 
henn een eenheidsfront te vormen. Onverstoorbaar merkte Toegarinov op dat 
hett een conferentie des te noodzakelijker maakte. Vervolgens werd De Groot 
herinnerdd aan de uitnodiging van de CPSU om met een delegatie Moskou te 
bezoeken.. De Groot wilde liever niets overhaasten. Eerst moest hij weten 
welkee kwesties konden worden aangeroerd en met welke punten een delega-
tiee zou moeten instemmen. Indien hier niets over bekend was, had een ont-
moetingg geen zin. De Groot kende de zogenaamde officiële communiqués na 
afloopp te goed om niet beducht te zijn voor manipulatie. 

Inn Moskou werd met aandacht kennis genomen van De Groots zienswijze. 
Vann de vier kopieën van Toegarinovs "strikt geheime" verslag belandde er 
éénn op het bureau van Andrej Gromyko, de Sovjet-minister van Buitenland-
see Zaken. Dat De Groot een uitnodiging had van de Italiaanse communisti-
schee partij werd in het verslag vet onderstreept. De Groot had Toegarinov la-
tenn weten dat ook de PCI niets moest hebben van een tegen China gerichte in-
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ternationalee conferentie. De Groot had de kwestie besproken met Luciano 
Romagnoli,, parlementslid en lid van het politiek bureau tijdens een ontmoe-
tingg in Amsterdam in september 1963.47 

Opp 19 februari 1964 reisden Joop Wolff en De Groot, uitgewuifd door zijn 
zoonn en kleinzoon, naar Italië om de bespreking van september voort te zet-
ten.. De reis per trein verliep in etappes. De middag na het vertrek arriveerde 
menn in Parijs voor overleg met de Franse kameraden. Ook Jeannette Ver-
meerschh voegde zich bij het gezelschap, met het voorspelbare gevolg dat de 
sfeerr weldra om te snijden was. De uitvallen naar de "oorlogszuchtige" Chi-
nezenn waren nog even venijnig als drie maanden terug. "Hautain en in de 
Russischee lijn, dat moest botsingen geven," herinnert WolfF zich.48 

Dee volgende ochtend reisden Wolff en De Groot door naar Milaan. Het 
verblijff  in Italië, dat een week duurde, verliep niet zonder teleurstelling. De 
Groott verheugde zich erop zijn oude strijdmakker Palmiro Togliatti terug te 
zien.. Na afloop van een massale meeting in Rome, waar de partijveteraan 
sprak,, stapte De Groot op hem af. De oud-Comintern-secretaris bleek tijd 
nochh zin te hebben. Met een halve glimlach en wat schampere opmerkingen 
droopp De Groot af. Volgens Wolff liet hij niets merken, maar aan alles voel-
dee je dat hij aangeslagen was. 

Eenn wonderlijk incident, want de Italianen hadden er belang bij De Groot 
allee eer te bewijzen. Dat bleek tijdens een diner in Rome. Daar trachtten hun 
gastherenn de gebroeders Giancarlo en Giuliano Pajetta, beiden lid van het po-
litiekk bureau, tussen de verrukkelijke rivierkreeftjes, de witte wijnen en de 
cognacc door eerst De Groot en daarna Joop Wolff over te halen naar Indone-
siëë te gaan. Ze moesten de PKI bewegen druk uit te oefenen op Soekarno om 
hett non-proliferatieverdrag te tekenen. "Jullie hebben de autoriteit, wij niet," 
sprakk Giancarlo, de oudste van de twee, vleiend maar dwingend. 

Dee Groot bedankte er feestelijk voor. Hij was tegen de verspreiding van 
kernwapens,, maar wenste zich niet te mengen in de politiek van de PKI, en 
helemaall  niet op instigatie van de Russen, voor wie, dat begreep De Groot 
ookk wel, de Italianen als boodschapper optraden. 

Datt De Groot in het Kremlin ergernis wekte, was geen verrassing, de ma-
nierr waarop er uiting aan werd gegeven, des te meer. In juli 1964 vroeg de 
plaatsvervangendd directeur van de internationale afdeling van de CPSU aan 
hett centraal comité permissie De Groot bij zijn vijfenzestigste verjaardag via 
dee ambassade alleen mondeling te feliciteren en niet, zoals gebruikelijk, 
schriftelijk.. De boodschap die de ambassadeur aan De Groot moest over-
brengenn luidde: "Wij wensen u geluk met uw 65ste verjaardag, wensen u 
goedee gezondheid en succes met uw werk, getekend het centraal comité van 
dee CPSU." De Groots verjaarspartijtje verdiende het bedorven te worden om-

418 8 



EINDEE VAN EEN TRADITI E I 9 6 0 - I 9 86 

datdat "de Nederlandse kameraden zich van actief optreden tegen de Chinese 
dissidentenn onthielden".49 Op de avond van zijn verjaardag berichtte De 
WaarheidWaarheid dat er op verzoek van De Groot geen officiële viering plaatshad.50 

INN CONFLIC T MET BARUCH 

Dee Groot was wel wat gewend. Van alle kanten bereikten hem berichten over 
inmengingg en intriges: gehengel naar inlichtingen door een Tass-correspon-
dent;5'' uitnodigingen aan de Wagenaar-groep van het wvv; Waarheid-jour-
nalistenn die geaccrediteerd bleken bij bladen en persbureaus in de DDR;52 

Gerardd Pothoven, correspondent in Moskou, die vanwege een kritisch artikel 
overr de Sovj et-Unie op het ministerie van Binnenlandse Zaken was geroe-
pen;533 en rekeningen, zoals die van bijna vijftigduizend gulden betreffende 
drukmachines,, die plotseling voldaan moesten worden.54 De incidenten rie-
penn wantrouwen op en wakkerden de vrees voor fractievorming aan. Die 
angstt leek bewaarheid te worden, toen met Friedl Baruch een lastige oppo-
nentt opstond tegen de onafhankelijkheidskoers. 

Baruchh was de enige in de leiding die nog een ouderwets soort liefde koes-
terdee voor de Sovjet-Unie en al voor de oorlog partijlid was. Baruch studeer-
dee economie in Duitsland en speelde een rol in het theoretische en program-
matischee debat. Zelden bemoeide hij zich met het dagelijkse werk. In de par-
tijj  was hij daarom vrijwel onbekend, daarbuiten al helemaal: spreken in het 
openbaarr deed hij zelden. Sommigen kenden hem alleen als de tengere, maar 
fellee man met het Duitse accent, die met een kop Nescafé onder een klein 
lampjee op de Waarheid-redactie ellenlange stukken produceerde. 

Datt Baruch in juli 1963 met cpsu-functionarissen De Groots geruchtma-
kendee onafhankelijkheidsrede besprak en dat achter zijn rug om, bleef niet 
zonderr gevolg. Na Verheij werd Baruch de tweede die vanwege de interna-
tionalee discussie zijn zetel in het dagelijks bestuur kwijtraakte.55 Maar anders 
dann de buigzame Verheij legde de zestigjarige Baruch zich er niet bij neer. 

Opp de eerstvolgende zitting van het partijbestuur wierp hij in het midden 
datt De Groot de solidariteit met de Sovjet-Unie ondermijnde: "Er kan en mag 
geenn tegenstelling bestaan tussen verdediging van de autonomie en solidari-
teitt met de opvattingen van de CPSU."56 In aansluiting daarop verlangde hij 
hett vertrek van Ger Verrips als redacteur van De Waarheid vanwege zijn af-
wijzendee bespreking van een door Pegasus uitgegeven boekje, Hitlers laatste 
dagen,dagen, van de Sovjet-auteur G.L. Rozanov. Verrips plaatste een kanttekening 
bijj  de voorstelling dat het antifascistische verzet in Duitsland een zaak van 
uitsluitendd communisten was.57 De Groot nam de buitenlandredacteur die tot 
beiderr verrassing en ergernis kort daarvoor niet in het partijbestuur was her-
kozen,, in bescherming. 

419 9 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

Dee Groot werkte op dat ogenblik aan een artikel, waarin hij een even 
nieuww als verbluffend licht wierp op het pijnlijke, maar toentertijd door com-
munistenn nog onbesproken Molotov-Von Ribbentrop-pact, dat kort voor het 
uitbrekenn van de Tweede Wereldoorlog totstandkwam. Onder de kop "De 
CPNN in de septemberstorm" verscheen het in De Waarheid en het riep grote 
beroeringg op. De Groot beweerde dat hij zich in 1939 niet door het verdrag 
hadd laten beïnvloeden. Ook toen, zo deelde hij plompverloren mee, koos hij 
all  voor een zelfstandige koers.58 

Datt hij in de partij geen voet aan de grond kreeg, ontmoedigde Baruch al-
lerminst.. Begin september ontving het dagelijks bestuur een typisch Ba-
ruchiaansee aanklacht, dertien volgetypte foliovellen lang, waarin hij consta-
teerdee dat er "onbehagen en onzekerheid" heerste over de "funeste" voor-
lichtingg over de internationale discussie. Volgens Baruch was de band met de 
socialistischee landen de voornaamste bestaansreden van de CPN. Alleen al 
daaromm was het schadelijk de nadruk te leggen op "hetgeen ons van de CPSU 

scheidt".59 9 
Dee poging van Baruch om over de tekst met het partijbestuur van gedach-

tenn te wisselen, werd in de kiem gesmoord. Toen hij vervolgens De Groots 
beschouwingg over het niet-aanvalsverdrag op de korrel nam, ontstond een on-
beheerstee schreeuwpartij. Abrupt werd hij door Hoekstra onderbroken: zijn 
spreektijdd was voorbij en hem werd verzocht zich van provocaties te onthou-
den.600 Na overleg met De Groot stelde Hoekstra voor Baruch vanwege ob-
structiee als lid van het partijbestuur te schorsen; met algemene stemmen ging 
dee vergadering akkoord.6' Later die dag sprak De Groot van een "sanitaire 
maatregel""  en zinspeelde op contacten tussen Baruch en de Russen. 

Hilarischh vertelde hij uitgenodigd te zijn op de ambassade om een monde-
lingee gelukwens in ontvangst te komen nemen voor zijn vijfenzestigste ver-
jaardag.. Voor zulke kinderachtigheid had hij bedankt. Zijn vrolijkheid ver-
dweenn toen hij waarschuwde voor een campagne tegen hem, als zou hij een 
dictatorr zijn die de meningsvrijheid onderdrukte: "mijn zenuwen zijn niet 
sterkk genoeg om een nieuwe partijstrijd te leiden. Ik ben belast met een ver-
leden.. Zou het niet beter zijn een ander tot voorzitter te kiezen om met een 
schonee lei te kunnen beginnen? Ik zou me dan kunnen wijden aan het schrij-
venn van de geschiedenis." 

Niemandd reageerde, tot Marcus Bakker voorzichtig het woord nam, wat 
larmoyantt van toon zodat het leek alsof hij bij voorbaat om vergiffenis vroeg: 
"Wee moeten alles nalaten om het idee te wekken dat we Paul laten vallen. 
Mett onze saamhorigheid en onderlinge kameraadschap moeten we om Paul 
heenn gaan staan. Misschien hebben we hem niet altijd goed verdedigd, dat 
wass echter niemands bedoeling. Met de verandering van voorzitter zou iets 
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fundamenteelss verloren gaan. Het artikel over het Molotov-Von Ribbentrop 
pactt heb ik formidabel gevonden. Maar Paul mag niet te ver gaan in zijn kri-
tiekk en niet zichzelf door de modder halen": de eerste toejuiching van het 
pactt was een spontane opwelling van een nog jong redacteur, maar snel had 
Dee Groot zich hersteld. "We dienen als één man achter onze partijvoorzitter 
tee gaan staan."62 Over mooipraterij had De Groot geen klagen. Ze kwam hem 
tee meer van pas omdat ze de Russen het signaal gaf dat niet Baruch maar hij 
dee centrale man was, hoe nauw het contact tussen zijn rivaal en de CPSU ook 
was. . 

All  maandenlang hield Baruch besprekingen met medewerkers van de Sov-
jet-ambassade.. In het diepste geheim, want, waarschuwde hij de ambassade-
raad:: "als het bestuur van onze ontmoetingen op de hoogte komt, zou ik kun-
nenn worden geroyeerd."63 Liever was hij naar een of ander socialistisch land 
gereisd,, maar het reisverbod verhinderde dat. Baruchs vrouw had nog in een 
persoonlijkk briefje de bemiddeling ingeroepen van Marcus Bakker: of hij 
geenn wegen wist om ter wille van Friedl, die met zijn gezondheid tobde, een 
reiss naar de Soyjet-Unie te regelen?64 Bakker had niet geantwoord. Schending 
vann de partijdiscipline of niet, Baruch restte geen andere weg dan in contact 
tee treden met de ambassade om van zijn kritiek en ongerustheid te getuigen. 

Opp de ambassade deed hij uitgebreid verhaal van De Groots "minachting 
voorr Chroesjtsjov". Met wilde beschuldigingen werd de Sovjet-leider overla-
den.. Als enige was Baruch in het geweer gekomen. De Groot stelde het par-
tijbestuurr voor de keus: "Baruch eruit of ik." Niemand had De Groot durven 
latenn vallen, aldus Baruch, die De Groot "de Stalin van de CPN" noemde. 
Baruchh onderstreepte dat de toestand "zeer ernstig" was. "Sommigen, zoals 
Theunn de Vries zien dat wel, maar willen hun persoonlijke rust niet versto-
ren.""  Dat de CPSU zijn kaarten niet op hem (Baruch) kon zetten, daar had hij 
vredee mee. Des te meer was het van belang invloed van buitenaf te organise-
ren,, vooral via de Franse en Italiaanse partij. Maar wel met tact, aldus Ba-
ruch.. Men moest zich tot het partijbestuur richten zonder De Groot te kren-
ken;; dus niet zoals Jeannette Vermeersch had gedaan, dat dreef het bestuur 
maarr op één hoop. 

Zolangg Baruch lid was, verschafte hij de Russen inlichtingen. Ook daarna 
bleeff  hij hen met zijn contacten van dienst. De internationale afdeling van de 
CPSUU droeg de ambassade op Baruch te laten weten dat Moskou veel belang 
steldee in zijn informatie.65 Vanaf het moment dat Baruch met zijn kritiek op 
dee proppen kwam, liet De Groot zijn wantrouwen jegens diens verleden de 
vrijee loop. In kleine kring was bekend dat Baruchs broer ingegaan was op een 
Tsjecho-Slowaakss aanbod om ter financiering van de CPN een importfirma 
vann exclusieve leren handschoenen op te richten. Een onversneden provoca-
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tie,, sneerde De Groot.66 Wat viel er te verwachten van Baruch die - "een uni-
cumm voor een verzetsstrijder" - in 1940 door de Duitse politie was gearres-
teerdd en in 1941 weer werd vrijgelaten? In beroep tegen zijn royement, een 
paarr jaar later, bereikte hem het smoezelige verzoek schriftelijk antwoord te 
gevenn op vragen die opheldering konden verschaffen over zijn rol in de KPD, 
dee Rode Hulp en tijdens de bezetting.67 Net als Wagenaar en Verheij werd ook 
Baruchh met lasterverhalen over zijn verleden monddood gemaakt. 

Halverwegee de jaren zestig belandde De Groot in een tot dan ongeëve-
naardd politiek isolement. Hij had ruzie met de hele wereld en de hele wereld 
mett hem. In Italië en Frankrijk werd even schamper over hem gesproken als 
inn de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije en de DDR. Zelfs de vrienden van de 
PKII  had hij van zich vervreemd. In eigen land was Baruch weliswaar geen 
alternatieff  maar toch een lastige luis in de pels. De Groot werd door angst-
visioenenn over "doorrotten" en "sabotage" geplaagd. Baruchs portret werd 
nett als dat van Wagenaar met grote ijver door Eke uit de fotoalbums geknipt. 

Voorr De Groot leek de val van Chroesjtsjov, veertien dagen na de con-
frontatiee met Baruch, een lichtpunt in de duisternis. Op de avond van 15 ok-
toberr was hij door de Russische ambassadeur gebeld met het verzoek naar het 
gebouww van de handelslegatie op het Museumplein te komen om een be-
langwekkendd bericht in ontvangst te nemen.68 Tegen middernacht troffen bei-
dee mannen elkaar en vertelde Toegarinov het nieuws over de afzetting van 
partij-- en regeringsleider Nikita Chroesjtsjov dat de volgende dag in Moskou 
wereldkundigg gemaakt zou worden. In zijn plaats, zo deelde de ambassadeur 
mee,, waren als partijleider Leonid Breznjev en als minister-president Alexej 
Kosyginn benoemd. 

Inn een rapport aan Moskou berichtte Toegarinov dat De Groot "met de 
grootstt mogelijke aandacht luisterde en hem vertelde dat hij Kosygin per-
soonlijkk kende. Hij had hem verschillende keren ontmoet en vond hem een 
hoogstt erudiet man die een grote ervaring heeft in partij- en regeringswerk." 
Breznjevv daarentegen kende hij niet. De Groot wilde weten wie van het pre-
sidiumm Kosygin als premier had voorgesteld. De ambassadeur had er geen 
antwoordd op geweten. 

Tijdenss de nachtelijke uren kwam het gesprek ook op de betrekkingen tus-
senn de ambassade en de CPN. Voorzichtig opperde Toegarinov de mogelijk-
heidd van enige uitbreiding. Kennelijk zag hij een opening nu Chroesjtsjov, de 
nagell  aan De Groots doodkist, het veld had moeten ruimen. De Groot hield 
eenn slag om de arm. Persoonlijk zag hij het nut niet in van contacten met am-
bassades,, "niet bij de Tsjechen, niet bij de Polen, niet bij de Hongaren, niet 
bijj  de Chinezen", repeteerde hij. Maar natuurlijk, "de verhouding tussen u en 
onss is anders. Daarom valt een contact met een van onze bestuursleden te 
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overwegen,, maar wij kunnen geen ontvangsten op de ambassade bezoeken, 
wantt dat schept een precedent ten opzichte van ambassades en gezantschap-
penn van andere socialistische landen". Toegarinov kreeg de toezegging dat 
binnenn enkele dagen een bezoek van partijsecretaris Hoekstra aan de ambas-
sadee kon worden verwacht. Ver na middernacht verliet De Groot het pand van 
dee Russische legatie. 

DeDe Waarheid bracht het nieuws groot opgemaakt over de hele breedte van 
dee voorpagina: "Kosygin volgt Chroesjtsjov op als premier van de Sovjet-
unie".. In het commentaar werd gewag gemaakt van een normale 'democra-
tischetische overgang' en de hoop uitgesproken dat het verdwijnen van Chroesjt-
sjovv bijdroeg aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de CPSU en de 
communistischee broederpartijen.69 

Eenn dag later verzamelde de Nederlandse pers, radio en televisie zich op 
eenn unieke persconferentie in Felix Meritis. Nooit eerder hadden de commu-
nistenn de pers zo te woord gestaan. De Groot had laten doorsijpelen dat er be-
langwekkendee mededelingen zouden worden gedaan. Met flair beantwoord-
dee hij, omringd door het voltallige dagelijks bestuur, gedurende een halfuur 
vragenn van verslaggevers.70 Hij gaf de verzekering dat na negen jaar Chroesjt-
sjovv "nieuwe openingen" waren geschapen. 

Tweee dagen later stelde De Groot het dagelijks bestuur voor om het con-
tactt met de CPSU te herstellen en vakanties naar bepaalde landen, zoals Bul-
garije,, Roemenië, Polen en de Sovjet-Unie weer mogelijk te maken.7' Plotse-
lingg werd er haast gemaakt met de verwijdering van de Mao-gezinde groepen 
uitt de partij, zoals die van de Rotterdammers Nico Schrevel en Daan Monjé, 
dee een in "zaken", de ander pijpfitter van beroep, en de Amsterdamse afde-
lingsbestuurderr Chris Bischot. Sinds april 1964 trachtten ze met het maand-
bladd De Rode Vlag de partij zonder succes in Chinees vaarwater te stuwen. 
OpOp de Chinese ambassade was Jaap Wolff te verstaan gegeven dat er geen 
verbindingg bestond met de groep. Nonsens, dacht men op de Keizersgracht, 
Bischott werd geroyeerd.72 De afrekening met de rest volgde veertien dagen 
later.73 3 

Hett eerste optimisme over het nieuwe Russische regiem bleek van korte 
duur.. Al spoedig werden de schermutselingen tussen Peking en Moskou her-
vat,, evenals de voorbereiding voor een conferentie waar de aan Moskou loy-
alee partijen front moesten maken tegen China.74 Bij de begrafenis van de 
Roemeensee partijleider Gheorghiu Dej - "een groot verlies", kopte De Waar-
heidheid1515 - had Joop Wolff opdracht zich volstrekt protocolair te gedragen. Hals 
overr kop was hij uit de Tweede Kamer, nog in blauw colbert en grijze broek 
gestoken,, op het vliegtuig naar Boekarest gestapt. Wolff kweet zich voor-
beeldigg van zijn taak, papte met niemand aan, stelde zich op tussen de Chi-
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nezenn en de Russen en week geen duimbreed van zijn lijn. Na terugkeer uit 
Boekarestt werd hij door de ambassadeur ontboden die hem plechtig een brief 
voorlass waarin Ceausescu bekendmaakte dat Dej een moordenaar was die de 
socialistischee wetten had geschonden. Na Stalin ook Dej - Wolff besloot 
nooitt meer naar begrafenissen te gaan.76 

Hoewell  hij wel met de gedachte had gespeeld, bracht De Groot zijn va-
kantiee die winter niet door in de Sovjet-Unie, maar in Italië: vier weken lang 
inn een buitenhuis aan de Rivièra, geregeld door kameraad Pajetta persoon-
lijk. 777 Aan het eind van de vakantie werd hij in Rome ontvangen door het po-
litiekk bureau.78 Gesproken werd over het "testament van Togliatti", dat deze 
kortt voor zijn dood op 21 augustus op de Krim had geschreven en dat gewijd 
wass aan het dramatische conflict in het internationale communisme. Net als 
Dee Groot verwierpen ook de Italianen de Chinese gedachte dat "het storm-
centrumm van de revolutie" uitsluitend in de neokoloniale wereld lag en Euro-
paa slechts bijzaak was. Ook de Italianen achtten daarvoor het Duitse milita-
rismee te gevaarlijk. De Groot hield zijn gesprekspartners voor dat in dit na de 
Verenigdee Staten sterkste imperialistische land, met zestig miljoen mensen 
waarvann tachtig procent proletariërs, geen serieuze communistische partij be-
stond.. "Onaanvaardbaar!!" En dat vanwege het optreden van een "stelletje 
sectariërss in de DDR en de Sovjet-Unie", die slechts uit zijn op een vredes-
verdragg met West-Duitsland. De Italianen vielen hem volledig bij. Het Duit-
see gevaar eiste eenheid en ook daarom mocht de door de Russen zo vurig ge-
wenstee internationale conferentie nooit tot een breuk met China leiden. De 
relatiee tussen de communistische partijen moest, zoals Togliatti zich in zijn 
testamentt voorstelde, berusten op de grootst mogelijke autonomie. 

Overr de machtswisseling in het Kremlin bleef Baruch tamelijk onbezorgd. 
Vann zelfkritiek wilde hij niets weten.79 Op de Waarheid-redactie werd hem 
hett werken verder onmogelijk gemaakt. Toen hij in het ziekenhuis belandde, 
konn er zelfs geen bloemetje meer af. De Groots argwaan verergerde, toen hij 
ookk elders in de organisatie Baruchse ketterijen meende te ontdekken: in 
sommigee Amsterdamse, Zaanse en Groningse afdelingen en in de Uilenspie-
gelclub,, een in 1953 opgerichte mantelorganisatie voor kinderen. Een club 
voorr de zondagochtend: volksdansen, knutselen en stadswandelingen.80 Be-
ginn 1965 werd de club zonder pardon geliquideerd.81 

Voorr De Groot werd duidelijk dat om met de Chinezen te spreken Brez-
njevv en Kosygin "het kleed van Chroesjtsjov" hadden aangetrokken. Het diep-
tepuntt van de beweging, "een griezelig soort bezinksel van de hele Chroesjt-
sjov-periode",, zo typeerde De Groot de conferentie van Brussel in juni 1965, 
waarr de partijen van de Europese kapitalistische landen bijeenkwamen. 
Hoofdpuntt van de agenda was Vietnam. Het jaar 1965 markeerde het begin 
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vann massale Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam, waarbij de 
spanningg tussen Moskou en Peking opliep toen Sovjet-wapenzendingen aan 
Vietnamm bemoeilijkt werden omdat Peking geen toestemming gaf voor een 
luchtbrug. . 

Schoorvoetendd was de vier man sterke Nederlandse delegatie naar de Bel-
gischee hoofdstad gereisd. Van begin af wantrouwden ze de procedures: hoe 
luiddee de agenda? Was de conferentie openbaar? Kwam er een van tevoren 
opgesteldd gezamenlijk communiqué? 

Eenn week eerder was Sergio Segre, lid van het Italiaanse politiek bureau, 
perr vliegtuig in Amsterdam gearriveerd en had de Nederlandse kameraden 
verbaasdd door de voortvarendheid waarmee de conferentie in elkaar gestoken 
leek.*22 Jaap Wolff kreeg te horen dat de Fransen en Italianen de geschillen na 
jarenlangee wrevel bijgelegd hadden en de Brusselse bijeenkomst tot een suc-
cesces wilden maken. Voorts bracht Segre de reis van Pajetta naar Vietnam te ber-
dee en beklemtoonde dat de relatie tussen Vietnam en de Sovjet-Unie sterk was 
verbeterd.. De Vietnamezen waren bereid over een vredesregeling te spreken, 
nogg vóór de Amerikanen hun troepen terugtrokken. Het gesprek van Pajetta 
mett Deng Xiao-ping was hoffelijk geweest, maar uiterst negatief, aldus Segre. 
Dengg had herhaald dat de Sovjet-Unie en Amerika eropuit waren de wereld te 
verdelen.. Samenvattend stelde Segre dat de Vietnamoorlog het brandpunt 
vormdee van de tegenstellingen in de kapitalistische wereld en dat de Vietna-
mesee kameraden de grootst mogelijke betekenis hechtten aan de solidariteit. 

Gingg het nu om een conferentie van gelijkberechtigde en autonome partij-
en?? Of diende de bijeenkomst toch om de partijen te dwingen in het belang 
vann de Sovjet-diplomatie te handelen? De CPSU was weliswaar niet aanwe-
zig,, maar in de PCF en in de PCI had Moskou machtige plaatsvervangers. Na 
afloopp liet Joop Wolff er geen twijfel over bestaan dat de bijeenkomst ernstig 
gemanipuleerdd was. Slechts drie partijen, aldus Wolff, mengden zich in de 
discussie:: "Wij tegen de Italianen en de Fransen. De rest sprak onzin, zoals 
dee Zwitser die meende dat in Amerika het fascisme had toegeslagen, omdat 
Goldwaterr in de Republikeinse voorverkiezing had gewonnen. Iedereen had 
geknikt,, laat maar lullen zullen ze gedacht hebben."83 

Hoekstraa en Wolff stelden tevergeefs de orde en de agenda ter discussie. 
Dee Fransen hielden overeind dat in de eerste plaats Vietnam moest worden 
behandeld.. Een stenografisch verslag was niet nodig want, zo legde Pajetta 
uit:: "wij willen vrije discussie en dat wordt moeilijk als die gepubliceerd 
wordt.""  Waarom er dan al publicaties in de Italiaanse pers waren verschenen, 
inclusiefinclusief een verklaring over Vietnam, wilde Wolff weten. Buigend putte Pa-
jettaa zich uit in verontschuldigingen: "we moesten die niet als bindend be-
schouwen." " 
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Dee Nederlanders hadden snel door dat de oproep tot steun aan Vietnam 
voorall  het belang van de Soyjet-Unie diende, die aanstuurde op een vergelijk 
mett de Amerikanen. Wolff herinnert zich geweldig onder druk gezet te zijn. 
Eenn trap oplopend had hij Giancarlo Pajetta tegen een ontredderde Luxem-
burgerr horen zeggen: "we zitten in een zeer moeilijke situatie. Er is geen mi-
nuutt te verliezen, een atoomoorlog dreigt."84 

Toenn de slotverklaring ter stemming lag, weigerden de Nederlanders te te-
kenen.855 "We mochten de Vietnamezen, die nota bene afwezig waren, niet on-
derr druk zetten ter wille van de Russen," aldus Joop Wolff. Het recht op au-
tonomiee was in het geding. "Iedereen was razend op ons. Er ontstond tumult 
toenn ik verlangde dat in de verklaring gewag werd gemaakt van onze aanwe-
zigheidd en onze tegenstem. Alsof ik een verrader was, zo ging men tekeer."86 

Dee facade van eenstemmigheid was gebroken, constateerde De Groot te-
vreden.. Van een isolement van de CPN wilde hij niet horen: "we hebben al-
leenn het document niet getekend, waarvan het doel was de Chinezen te ver-
oordelenn en de Vietnamezen los te weken."87 

Nogg geen vier weken later noteerde Annie Averink tijdens een Roemeens 
partijcongress dankbare reacties van de kant van de Noord-Vietnamezen en de 
Chinezen.888 Overladen met cadeaus keerde ze in Amsterdam terug. Curieus 
incident:: de BVD bleek nauwkeurig op de hoogte van wat er in Brussel was 
voorgevallen.. Een van de delegatieleden werkte al jaren voor de dienst.89 

LEVENSHERINNERINGE N N 

Vanaff  september 1964 begon De Groot, naar aanleiding van het uitbreken 
vann de Tweede Wereldoorlog een kwarteeuw eerder, nu en dan artikelen en 
brochures900 te schrijven over de partijgeschiedenis. Het culmineerde in de pu-
blicatiee van zijn memoires: De dertiger jaren, herinneringen en overdenkin-
gen,gen, waarvan het eerste deel, 1930-1935, in 1965 en het tweede deel, 1935-
1939,, in 1967 verscheen. Ze werden geschreven in het licht van de breuk met 
Moskou,, vol kritiek op de koers van de Comintern en de Soyjet-Unie en ge-
lardeerdd met groezeligheden over Nederlandse en buitenlandse communisten 
diee in zijn ogen "schadelijke elementen" waren gebleken.91 

Dee Groot portretteerde zichzelf als de ideale partijman, een echte indu-
striearbeider,, vrij van anarchistische smetten, die - kon het anders - gepre-
destineerdd was tot het leiderschap. Hij claimde dat de Nederlandse commu-
nistischee partij al in de jaren dertig zelfstandig, uit eigen overtuiging, nieuwe 
wegenn ging, opboksend tegen een wereld van onwil en onbegrip binnen de 
Comintern. . 

Zelfgenoegzaamm sprak hij: "ik ben altijd een kritisch persoontje geweest, 
eerderr geneigd om tekortkomingen te zien dan resultaten, wars van alle ui-
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terlijkheidd en officiële ophemelarij, speldjes en vlaggetjes." Zijn overdenkin-
genn waren kritisch waar het anderen gold, maar gelet op het in strijd met de 
feitenn ontwikkelde beeld, niet jegens zichzelf en ze waren vaak rancuneus. 

Dee Groot stelde zich geen louterend zelfonderzoek ten doel, zo hij daar al 
toee in staat was, gezien het beeld dat hij van zichzelf had en dat weinig ge-
meenn had met de werkelijkheid. Gevoel voor maat en nuance miste hij even-
zeerr als begrip voor het historische kader waarin zijn leven zich voltrok. 
Bleekk dat niet uit zijn visie op het stalinisme? De Groot behoorde niet tot de 
categoriee communisten die zich bij de onthullingen over Stalin diep geschokt 
toonde.. Hij sprak van "fouten en tekortkomingen", niet van "misdaden". 
Allee kritiek op de tirannieke gedragslijn van de Comintern en de Sovjet-Unie 
tenn spijt, het ging De Groot om een historische rechtvaardiging, een poging 
dee diepe geestelijke, morele en politieke crisis af te wenden. Zonder het stali-
nistischee systeem was zijn bestaan zinloos. 

Tott tweemaal toe was De Groot in verband met zijn gezondheid aangera-
denn zich terug te trekken en zich te wijden aan het schrijven van zijn me-
moires.. Aanvankelijk belette het conflict met Gortzak en Wagenaar dat het er-
vann kwam. Pas na 1963 ontstond er enige ruimte. In zijn werkvertrek op de 
eerstee verdieping met aan de achterzijde uitzicht op de lommerrijke tuinen 
vann Oud-Zuid, stapelden zich de kranten en boeken op, overal papiertjes met 
driftigee notities tussen gestoken. 

Inn 1962 had Theun de Vries zijn literaire herinneringen gepubliceerd.92 Ze 
maaktenn op De Groot zo'n indruk dat hij De Vries twee jaar later om raad 
vroeg:: "Hij was van plan memoires te schrijven en hoe je dat nu aanpakte?"93 

Tweee maanden later kwam De Groot met de eerste hoofdstukken. "Aardige 
stukken,""  vond De Vries, "treffende beschrijvingen van het leven in het ge-
zin,, zijn moeder en zijn eerste jaren in de socialistische beweging." Maar in 
dee volgende hoofdstukken bleek de toon veranderd: "Het waren geen me-
moiress meer, maar politieke geloofsbelijdenissen." Toen De Vries hem erop 
wees,, reageerde hij kwaad en tegelijk geïrriteerd. Hem was het te doen om 
eenn politiek leerboek voor jonge communisten, zoals hij zei: "Ze moeten er 
eenn politieke filosofie uit kunnen putten." Na die snibbigheden kreeg De 
Vriess nooit meer iets te lezen. Misschien had De Vries geen behoefte aan een 
partijgeschiedenis,, jonger kader, zoals Verrips, die eind 1964 na Wolff de 
tweedee man op de redactie werd,94 had dat wel: "We werden geconfronteerd 
mett partijtwisten en hoorden dingen waar we niets van afwisten. Niets lag er r 
vast."955 Pas later begreep Verrips dat de feiten en portretten die De Groot uit 
hett verleden opdiepte, verdraaid en vals waren. 

Nogg voor het manuscript gereed was, maakte De Vries een bevriende re-
dacteurr van uitgeverij het Wereldvenster erop attent. Deze had er wel oren 
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naar.. Maar na advies te hebben ingewonnen bij Ger Harmsen, die naam 
maaktee met zijn studies van de arbeidersbeweging, zag de redacteur ervan 
af.966 Toen het De Groot duidelijk werd dat geen enkele "burgerlijke" uitge-
verr ervoor voelde, bleef alleen Pegasus over. Hij bedong tegen de ongeschre-
venn partijwetten in een stevig honorarium. Copyright by Paul de Groot, ver-
meldtt het schutblad. De prijs mocht niet te laag worden. 

Gaff  dat al scheve gezichten, de ergernis groeide toen de productie van het 
boekk met bijna militaire precisie werd begeleid. Doodsbang was De Groot dat 
dee drukproeven in handen van "de vijand" vielen. Met de vijand doelde De 
Groott op de Russen die het op de partij en hem persoonlijk hadden gemunt.97 

Veiligheidsmaatregelenn bij Pegasus en drukkerij Heiermann moesten sabota-
gee voorkomen. "Overal een mannetje bij, ook bij de binderij," ordonneerde 
Henkk Clerx. 

Toenn het boek in september 1965 verscheen, trok het alom de aandacht, 
niett het minst bij de Sovjet-getrouwen buiten en in de CPN. De inmiddels bij 
DeDe Waarheid ontslagen Friedl Baruch98 wijdde er een uitgebreide beschou-
wingg aan," waarin hij de Comintern en de Sovj et-Unie tegen De Groots kri-
tiekk in bescherming nam en en passant het vrije bijeensprokkelen van feiten 
ridiculiseerde.ridiculiseerde. Baruch had bij zijn onderzoek naar het cPN-verleden hulp van 
Gerr Harmsen, die hij enige malen in Buitenveldert opzocht. Historisch on-
derzoek,, door wie ook verricht, leek Harmsen, wiens standpunt ver van dat 
vann Baruch af lag, een goede zaak. Bij het weggaan draaide Baruch zich met 
dee deurknop in de hand om en zei: "'Ik ben hier niet geweest.' Hij wilde met 
mijj  niet gezien worden.'"00 

Baruchh bood zijn beschouwing bij de redactie van Politiek en Cultuur aan, 
diee van publicatie niets wilde weten. De verspreiding nam hij toen zelf ter 
hand.'011 De tekst bereikte de leden van het partijbestuur en enkele tientallen 
exemplarenn circuleerden in de partij. Hetzelfde gebeurde met een uitvoerige 
kritischee recensie, die Ger Harmsen op verzoek van Eddy Hoornik voor De 
GidsGids schreef.102 In plaats van een honorarium kreeg hij vijfhonderd over-
drukken,, die hij aan alle oude cpN-contacten stuurde.103 De stukken speelden 
opp verschillende CPN-vergaderingen een rol. 

Baruchss ontslag bij De Waarheid riep in Moskou sterke wrevel op. De am-
bassadeurr ontving een telegram over het "onderhouden van permanent con-
tact""  en het "zorgen voor materiële steun".104 Baruchs vrouw ging als ver-
koopsterr bij de Bijenkorf werken om het verlies van inkomen op te vangen. 
Overr het ontslag van Friedl schreef ze haar vader: "Op de zetterij en drukke-
rijrij  van De Waarheid hebben drie mensen officieel geprotesteerd. Maar ja dat 
zijnn arbeiders, die durven wel. Op de redactie heeft geeneen zijn bek open 
durvenn doen. Van Theun de Vries kreeg Friedl een lange brief van vier kant-
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jes.. Persoonlijk zat Theun met het geval in zijn maag, maar hij is geen vech-
terr en politiek snapt hij er niets van. Zijn conclusie is zo ongeveer: je moet 
altijdd de eenheid van de partij handhaven. Hij schrijft letterlijk: net als het En-
gelsee gezegde: right or wrong - my country. [...] Voor Friedl was het op den 
duurr echt niet uit te houden. Hij heeft van zijn kant werkelijk zijn best ge-
daan,, maar als er, zoals volgens mij persoonlijke haatgevoelens in het spel 
zijnn van een zeker iemand en die heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen, 
dann loopt het spaak."I0S 

Inn maart 1966 bereikte cpsu-secretaris Boris Ponomarjov, na Soeslov de 
tweedee man inzake de betrekkingen met de communistische partijen, een ge-
heimee boodschap uit Den Haag inhoudende dat de CPN zich steeds vijandi-
gerr gedroeg tegenover "onze partij en de Sovjetregering".106 Dat de CPN zich 
schuldigg maakte aan "openlijk anti-sovjetisme" zou blijken uit lukrake be-
weringenn over infiltratie, uit het tot "verraad" bestempelen van de Sovjet-lijn 
inzakee Vietnam en uit insinuaties over een knieval voor het Amerikaanse en 
West-Duitsee imperialisme. 

Inn het rapport werd gewag gemaakt van De Groots tirannieke regiem dat 
elkee kritiek tegenhield. "De situatie wordt verergerd door het feit dat wij tot 
nuu toe onze houding ten opzichte van de koers die de CPN vaart, niet uitge-
sprokenn hebben." De Groot en zijn entourage kan er zo ten onrechte op spe-
culerenn voor de "ware marxisten-Ieninisten" gehouden te worden. 

Opp de ambassade stelde men voor de memoires van De Groot aan te grij-
penn om "ons standpunt over de CPN" naar buiten te brengen. Een uitvoerige 
enn beheerste kritiek op dit boek in De Kommunist (het theoretisch maandblad 
vann de CPSU) of in Vraagstukken van Vrede en Socialisme (het in Praag uit-
gegevenn maandblad van alle rond de CPSU geschaarde communistische par-
tijen)) zou CPN-leden het antisovjetisme van De Groot helpen inzien. De am-
bassadee raadde aan de uitvoerige analyse in aanmerking te nemen die Baruch 
vann het boek maakte, mocht Ponomarjov zo'n publicatie dienstig achten. Per 
diplomatiekee post was het materiaal reeds naar "de centrale" verzonden. 

INDONESIËË 1965, ONGELOOF EN VERWARRIN G 

Binnenn het Nederlandse politieke bestel nam de CPN een bijzondere plaats in 
doorr de band met de Sovjet-Unie. Dat keurmerk werd tot ontzetting van voor-
all  oudere partijgenoten allengs sleetser, toen vanaf i960 de kloof tussen de 
CPNN en de CPSU breder werd. De gekreukelde gevoelens van internationalis-
mee en solidariteit vonden echter een tegenwicht in de verbondenheid met de 
strijdendee Aziatische volken en in het bijzonder met de invloedrijke Indone-
sischee PKI. 

Ongelooff  typeerde de reacties, toen in de eerste dagen van oktober 1965 
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berichtenn binnenstroomden over de '30 september-coup van generaal Sce-
nario';; er gingen geruchten over massale arrestaties en eindeloos bloedver-
gieten.. Maar niemand begreep welk drama zich precies voltrok. Ook De 
Groott verkeerde in een toestand van verwarring. Hij liet Jaap Wolff de Prav-
dada spellen om opheldering te verschaffen. Het Russische partijblad en Radio 
Moskouu citeerden echter alleen Westerse bronnen, berichten van Radio Kuala 
Lumpurr en Associated Press, geen Soyjet-correspondenten. In het dagelijks 
bestuurr opperde een paniekerige De Groot dat communisten en rechtse ge-
neraalss vochten om de erfenis van een doodzieke Soekarno.107 Uit angst voor 
eenn nieuwe Hongarije-furie, en zolang onduidelijk bleef wie de leiding had, 
moestt de CPN zich van steun aan de PKI onthouden: "We moeten duidelijk 
makenn dat onze partij er niet bij betrokken is en dat we de weer aangeknoopte 
betrekkingenn tussen Nederland en Indonesië zullen verdedigen."'08 

Nogg in januari 1966, drie maanden na de coup, klaagde De Groot dat er 
geenn eigen inzicht en informatie was over wat zich in Indonesië werkelijk af-
speelde.1099 Als gevolg van de volstrekt uiteenlopende beoordeling door de 
Chinezenn en de CPSU, verbood De Groot met klem elk commentaar zolang 
dee partij geen berichten van de PKI zelf had. Informatie van Indonesiërs in 
Moskouu of Peking, met wie Annie Averink een briefwisseling onderhield, be-
schouwdee hij als onvoldoende."0 Afspraken over een speciale postlijn tussen 
dee PKI en de CPN via schuiladressen bestonden niet meer.1" Pas in februari 
19666 lukte het - en dan nog moeizaam - telegrafisch contact te krijgen met 
vriendenn in Indonesië.'u 

Eenn maand daarvoor liet De Groot het partijbestuur nog optimistisch we-
tenn ervan overtuigd te zijn dat "de PKI over de middelen beschikte om zich 
vann Djakarta meester te maken"."3 Pas langzaam drong de gruwelijke wer-
kelijkheidd tot Felix Mentis door: Njoto was doodgeschoten, Lukman ver-
moord,, Aidit op midden-Java gearresteerd en doodgeschoten, honderddui-
zendenn verdwenen in gevangenissen en kampen. Een half miljoen als com-
munistenn gebrandmerkte Indonesiërs vonden de dood. 

Eindd juni 1966 publiceerde Politiek en Cultuur voor het eerst een samen-
vattendee analyse. Even hoopvol als onrealistisch sloot Joop Morriën, de In-
donesië-deskundigee van de partij, af met de woorden: "De reactie is er nooit 
inn geslaagd de activiteit van de Indonesische communistische partij onmoge-
lij kk te maken en zij zal dit nu ook zeker niet kunnen bereiken. De ontwikke-
lingg in de komende jaren zal voor een belangrijk deel juist door de PKI wor-
denn bepaald.""4 

Mett zulk optimisme trachtte men tegenwicht te bieden aan de gitzwarte vi-
siee van het rond de CPSU geschaarde communistische kamp dat het lot van 
dee PKI vanuit de geschillen in de internationale beweging beoordeelde. In de 
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wandelgangenn van het drieëntwintigste cpsu-congres in april 1966 werd in-
tensieff  over Indonesië gesproken. Telkens kregen de Nederlanders te horen 
datdat "de PKI was vernietigd en geen mogelijkheid had voor herstel" en of het 
nuu om Bulgaren ging, Oost-Duitsers of Russen, men beweerde doodleuk dat 
hethet "hun eigen schuld" was. "Hadden ze maar geen maoïstische lijn moeten 
volgen."'' '5 Dit soort stellingen vulde ook weldra de kolommen van Russische 
enn Oost-Europese partijbladen, zoals die van Neues Deutschland, waar SED-
bestuurslidd Hermann Matern de 'eigen schuld'-mythe breed uitspon.1'6 

"Smerigee verraderlijke leugens," zo verwoordde De Groot de alom gevoelde 
verontwaardiging.. De Groot zag geen heil meer in contact met de Sovjet-
unie.. Absurde capriolen had de CPN-delegatie op het cpsu-congres moeten 
uithalenn om zogenaamde "officiële ontmoetingen" te ontlopen. De Russen, 
zoo wist men, maakten er al te graag misbruik van. 

Dee Groot kwam tot de slotsom dat met Moskou geen land te bezeilen viel 
enn dat de CPN voortaan moest afzien van deelname aan internationale bij-
eenkomsten.. "Al s je niet sterk bent, bereik je niets. [...] Alleen wat wij hier 
inn het openbaar zeggen - in kranten en brochures - dringt door." Maar dan 
moestt wel agressiever en met meer hartstocht over de internationale commu-
nistischee beweging geschreven worden. Berichten over de Chinese partij wer-
denn doodgezwegen; dat is "desinformatie", aldus de Groot, die in het bij-
zonderr redacteur Joop Morriën slapheid en angsthazerij voor de Russen aan-
wreef."77 Maar wie bekommerde zich niet om het eigen hachje? Heden zwart, 
morgenn wit..., dacht Joop Wolff toen hij samen met Verrips een artikel over 
Chinaa schreef. In de krant prijkte alleen de naam Verrips. Ook Wolff wilde de 
vingerss niet branden. 

INN GEVAAR 

Sindss het najaar van 1965 liepen de spanningen niet alleen op door de affai-
re-Baruchh en de kwestie-Indonesië, ook verwikkelingen rond de Vereniging 
Nederland-USSRR - in eigen kring kortweg NU genoemd - en uitgeverij Pe-
gasuss dreven de tegenstellingen op de spits. De Groot moest machteloos toe-
zienn hoe de NU zich meer en meer als orgaan van de Sovjet-ambassade ont-
popte."88 Een poging om de NU en het reisbureau VERNU op te heffen mis-
lukte.. De om zijn vindingrijkheid door De Groot gerespecteerde Wim Hulst 
verzettee zich met hand en tand. 

Hulstt was afkomstig uit de Zaanstreek, sinds 1934 partijlid en in i960 op-
richterrichter van de VERNU. "We zagen de tak af waar we op zitten," verontschul-
digdee hij zich bij Wessel Hartog en Max Meijer, die het besluit tot opheffen 
kwamenn toelichten."9 Hulsts weigering mee te werken leverde hem op 1 april 
19677 een schorsing op; een poging hem via de afdeling Assendelft te royeren 
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stuittee echter op tegenstand. Toen het Zaanse districtsbestuur het besluit door-
drukte,, leverden tientallen leden hun partijboekje in. '20 

Hulstt was kind aan huis op de ambassade, waar hij net als Baruch de Rus-
senn uit de eerste hand van informatie voorzag.121 Hij gaf door dat Theun de 
Vries,, de voormalige voorzitter van de Vereniging Nederland-ussR, zich in 
hethet Algemeen Handelsblad negatief had uitgelaten over het proces tegen de 
schrijverss Daniël en Sinjavski.122 De Vries' correspondentie met de NU be-
landdee via Hulst regelrecht op de ambassade. 

Dee Russen stelden belang in De Vries, omdat ze in de veel gelezen schrij-
verr een tot zwijgen gebrachte "vriend van de Sovjet-Unie" vermoedden. De 
Vriess kantte zich verontwaardigd tegen het reisverbod naar Oost-Europa,123 

enn reageerde ontgoocheld op dee reorganisatie van Pegasus en het ontslag van 
directeurr Jan van Seggelen, die door De Groot ervan werd verdacht de kwi-
tantiee van drieduizend gulden, het zorgvuldig verzwegen honorarium voor De 
dertigerdertiger jaren, aan Het Vrije Volk te hebben doorgespeeld.124 Uit de kring van 
Pegasuss stamde wellicht ook het roddelpraatje dat De Groot een verhouding 
hadd met Anita van Ommeren, de negentienjarige dochter van Annie Averink 
diee in 1969 in de Palestrinastraat een tijd een van de bovenkamers bewoon-
de.. Dat zij gearmd met hem over straat liep en hem graag mocht was voor 
sommigee fantasieën te veel. 

Pegasuss werd voor een bolwerk van de DDR en de Russen versleten, "een 
afvoerkanaall  van revisionistische lectuur" zoals De Groot het weinig fijnzin-
nigg uitdrukte.125 De Groot voelde de monsterlijke tentakels van een Russische 
samenzweringg om zich heen sluiten. Cees Hulst, de broer van Wim en werk-
zaamm bij Aeroflot, Jan op 't Ende, medewerker bij Pegasus, Tjalle Jager, eni-
gee jaren lid van het dagelijks bestuur en van de Tweede Kamer, Rie Honse-
laar,, het waren allemaal "Baruch-klanten" zoals De Groot zei, en allemaal 
eindjarenn vijftig , beginjaren zestig opgeleid aan de partijschool in Moskou. 

Inn de zomer van 1969 zond Victor Tsjebrikov, het plaatsvervangend hoofd 
vann de KGB, de "volstrekt geheim" te houden boodschap naar het centraal 
comitéé van de CPSU dat in de CPN over de belangrijkste politieke kwesties, 
zoalss de invasie van Warschaupacttroepen in Tsjecho-Slowakije en het con-
flictt China-Sovjet-Unie, geen enkele eensgezindheid meer bestond.126 Een 
halfjaarr later berichtte dezelfde Tsjebrikov op gezag van de Deventenaar Tjal-
lee Jager dat er in het partijbestuur een sterke oppositie leefde tegen De Groot: 
"Dee oppositie zou," zo vertrouwde Jager de hoge KGB-functionaris toe, "het 
vormenn van een nieuw partijbestuur aan de orde kunnen stellen; een bestuur 
datt zal optreden voor vriendschap met de CPSU en de Sovjet-Unie. Weliswaar 
hadd De Groot veel invloed op partijvoorzitter Hoekstra, maar de man kan nog 
wordenn gered."127 Zonder commentaar bracht Tsjebrikov de boodschap over 
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aann het secretariaat van het centraal comité, de hoogste instantie in de CPSU; 

kennelijkk beschouwde hij een voorstel van een coup tegen De Groot niet bij 
voorbaatt kansloos. 

Enigee tijd later wees Tsjebrikov het secretariaat erop dat "het zionisme 
grotee invloed had op de partijleiding; dat zionistische organisaties de CPN 
zelfss financierden". Dat had Wim Hulst hem verteld, die bovendien waar-
schuwdee dat men geen geloof moest hechten aan de oprechtheid van het 
CPN-bestuur,, dat kortelings afstand had genomen van zijn al te openlijke 
anti-Sovjett standpunt. Volgens Hulst verenigden "alle echte vrienden van de 
Sovjet-Unie""  zich nu rond de NU, waarvan de enige zwakke stee het ontbre-
kenn van een weekblad was. Met een vaste donatie van 20.000 valutaroebel 
perr jaar (zo'n 60.000 gulden) kon men daar wel voor zorgen.128 

Doorr op de rol van "het zionisme" te wijzen, zinspeelde Hulst op de jood-
see achtergrond van De Groot. De Groots huurwoning in de Palestrinastraat 
wass eigendom van de joodse gemeente in Amsterdam. Maar om in dat ver-
bandd te spreken van "financiering"... 

Inn het gevecht om de macht leken ook antisemitische speculaties toege-
staan.. Sommige opposanten waren tamelijk openhartig en spraken spottend 
overr De Groot als "die schelvisvreter, voor wie alleen een Maxim-snelvuur-
kanonn een overtuigend argument was".129 Al eerder verschenen publicaties in 
hett maandblad Nederland-USSR waarin van een twijfelachtige visie op de 
positiee van joden in de Sovjet-Unie werd getuigd.' * Het partij secretariaat 
drongg aan op een gesprek over "de geheel foutieve, antisemitische opvattin-
gen""  van een der redacteuren.'3' 

Velee joodse en niet-joodse partijgenoten waren langzamerhand overtuigd 
geraaktt van het bestaan van antisemitisme in de Sovjet-Unie en andere Oost-
Europesee landen als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije. Ook De Groot 
maaktee daar geen geheim van.'32 In 1965 verbleef hij met Eke voor vakantie 
inn Polen, op de grens van Slowakije, in het Tatra-gebergte.'33 In het voorma-
ligee getto van Krakau bezocht hij de beroemde joodse begraafplaats die da-
teertt uit de elfde eeuw en hoorde van verontruste joodse kameraden, beken-
denn van voor de oorlog, over het tot in de Poolse partijtop doordringende anti-
semitisme.. Tijdens zijn verblijf bezocht hij ook het concentratiekamp Ausch-
witz.. Het had hem erg aangegrepen. Thuisgekomen bekende hij zijn zoon dat 
hijj  het eigenlijk niet had moeten doen. 

Toenn de Israëlische jeugd in dat jaar geen toestemming kreeg deel te ne-
menn aan het Wereldjeugdfestival in Algiers, gaf De Groot het ANJV opdracht 
hunn toelating te eisen.'34 Tijdens de Jom Kippoer-oorlog van 1967 noemde 
Dee Groot uitlatingen in de Arabische media en die van de DDR en de Sovjet-
Uniee als zou iedere Israëliër en iedere jood een agressor zijn, bespottelijk.'35 
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Chinaa maakte het helemaal bont: "Schreeuwen dood aan Israël zonder zich 
tee bekommeren om de uitwerking in Europa".'36 "Kritiek op het zionisme en 
opp Israël kan alleen als elke vorm van antisemitisme wordt bestreden. Eerder 
hebb je daar het recht niet toe en wordt antizionisme terecht uitgelegd als 
antisemitisme.",'377 "Zolang antisemitisme bestaat, heeft Israël bestaans-
recht,""  'j8 herhaalde hij een uitspraak van Molotov bij de stichting van de staat 
Israël. . 

Eenn ongewone visie voor de man die zich zijn leven lang een antizionist 
voelde,, een assimilant uit overtuiging. Pas onder het socialisme zou discri-
minatiee verdwijnen. Geschokt moet hij hebben gereageerd op het blad van de 
Duitsee zusterpartij dat de Israëlisch-Egyptische oorlog van 1973 aanschou-
welijkk maakte door gevechtskaartjes met blokjes "Juden" en "Araber".'39 En 
datt twintig jaar na de doktersprocessen, twintig jaar na de moord op Rudolf 
Slansky. . 

Dee Groot had geen joodse opvoeding genoten en had op een openbare 
schooll  gezeten. Van de synagoge moest hij niets weten. Toch bleven achter 
hett politieke radicalisme joodse herinneringen een rol spelen.'40 Lag hier de 
bronn van de spanning tussen zijn internationalisme aan de ene kant, het ge-
voell  voor joods-nationale waarden aan de andere kant? De spanning werd na 
dee oorlog intenser. In de eerste plaats door het drama van de oorlog; na een 
teleurstellendee verkiezingsuitslag viel hij bitter uit: "In dit antisemitische rot-
iandd moetje ook geen jood als lijsttrekker nemen."'4' Maar minstens zo sterk 
doorr zijn ervaring met het antisemitisme in de zogenaamde socialistische lan-
den.. Nog in 1953 achtte hij de bewering van de Sovjet-autoriteiten over het 
"complott van de joodse artsen" aannemelijk. Dat de cpsu-leiding een anti-
semitischee campagne op touw zette, was ondenkbaar. Na de rehabilitatie van 
dee artsen raakte De Groot die naïviteit kwijt. 

Inn zijn memoires schreef hij uitvoerig over de geschiedenis van de joden 
inn Nederland en niet zonder een vleugg van weemoed ook over zijn eigen jood-
see achtergrond, over de ontmoetingen in zijn jeugd met de gelovige Oom Sak, 
"afgejakkerdd en vernederd", "arm als Job", maar "even opgewekt en har-
monieuss van gemoed". De Groot omringde zich het liefst met joodse vrien-
den:: Esther Teeboom, Gerrit Blom, Liesje Blom, Sal de Zwarte, Ab en Mick 
Veltman,, voor de oorlog met Eva en Simon Korper, Monnik Rok en de Frei-
bruns.. Annie Averink, voor wie Paul een diepe genegenheid voelde, vormde 
eenn uitzondering. Of toch niet? Pauls joodse afkomst oefende op haar min-
stenss zo'n sterke aantrekkingskracht uit als zijn politieke kordaatheid.'42 Per-
soonlijkk gevoel jegens De Groot stond wel vaker in verband met zijn joodse 
achtergrond.. Ook bij Henk Hoekstra was dit het geval. Hoekstra ontzag hem 
tott inn het absurde.'43 Hij voelde zich verlamd door een diep schuldgevoel over 
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watt De Groot in de oorlog als jood was overkomen. Was Hoekstra de enige 
voorr wie dat gold? 

Toenn hij zich in 1977 terugtrok, begon De Groot een studie naar de plaats 
vann de joden in de geschiedenis. Hij bewonderde de joodse geleerden en kun-
stenaars,, "de systeemveranderaars", zoals hij zei: "Marx, Freud, Einstein, die 
niett gehinderd werden door de ideologische ballast van het Christendom dat 
hett aardse geringschat. [...] Hun bekwaamheid tot kritiek en analyse kwam 
voortt uit de noodzakelijkheid van de joodse gemeenschap om niets als een ge-
gevenn aan te nemen, zich op geen enkele traditie uit te rusten doch de proble--
menn tot op de wortel te gaan, gepaard aan niets ontziende zelfkritiek die voort-
komtt uit de noodzaak van het overleven."144 De Groot leek er geen moeite mee 
tee hebben zich met deze historisch-sociologische elementen van de joodse 
identiteitt te vereenzelvigen. Zo voelde hij zich ten lange lesten toch jood. 

"ALLEMAA LL CIA " 

Niett alleen manifesteerde zich in de loop van de jaren zestig een crisis in de 
relatiee van de CPN met de rond de CPSU geschaarde internationale commu-
nistischee beweging, ook voltrok zich een breuk tussen de CPN en het radica-
lee sociaal-politieke verzet dat traditioneel naar de CPN - de partij van de ac-
tiee - vloeide. De breuk werd vooral voelbaar in de universiteitssteden, waar 
werkendee jongeren en studenten in een voor communisten onbegrijpelijke 
anti-autoritaire,, vrije geest uiting gaven aan hun weerzin tegen het regenten-
dom,, het establishment en de verloedering van de leefwereld. 

Dee protestbeweging viel - wat de CPN betrof- samen met de onstuitbare 
afkalvingg van haar invloed in de arbeidersklasse. Des te groter de ergernis 
overr de honende terminologie waarmee het 'bevrijdende' proletariaat als ge-
zapig,, kortzichtig klootjesvolk werd afgedaan: de oudere generatie die vol-
genss vele jongeren dezelfde gevestigde orde verdedigde als de bourgeoisie. 

Eenn belangrijke rol in het politiseringsproces speelde het koningshuis, dat 
mett de opeenvolgende huwelijken van Irene en Beatrix onbedoeld republi-
keinsee beginselen en sentimenten voedde. De huwelijkskandidaten leken niet 
vann fascistische smetten vrij en wekten veel verontwaardiging. "Een raar 
zooitje,""  vond ook het dagelijks bestuur: "Irene met een Spaanse fascist, 
Bernhardd een ss-er, Claus, een soldaat van de Wehrmacht."145 Des te ver-
bluffenderr dat De Groot het huwelijk van Beatrix vanaf de dag van haar ver-
lovingg als een "nationale bijzaak" en een "voldongen feit" beschouwde, ter-
wij ll  veel jongeren er juist een nationale hoofdzaak van maakten. De Groot 
begreepp niets van wat onder jongeren leefde en helemaal niet waarom de ui-
tingg van hun verzet in brede kring aansloeg. 

Hijj  achtte krachtig optreden tegen het provo-radicalisme geboden, ANJV' 
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erss werd te verstaan gegeven de ludieke "happenings" op het Spui te mij-
den.. ,4é Bakker opperde zelfs dat provo door de politie gestuurd werd en Ver-
ripsrips meldde dat bij de uiteengeslagen demonstratie voor Museum Fodor op 
dee Keizersgracht, waar in een door uitgeverij Van Gennep gehuurd keldertje 
eenn fototentoonstelling over 'het huwelijk' werd geopend, "perslui briefjes 
vann honderd gulden toegestopt kregen om een rel te schoppen".147 

Dee eerste Vietnam-demonstranten, provo en andere plaaggeesten van bur-
gemeesterr Van Hall, "de meelopers" in het bouwvakoproer, allen konden re-
kenenn op hetzelfde afwijzende onthaal: "links gepeupel", "ouderwetse pro-
vocateurs",, "ongure magiërs", "Mies Bouwman, Piet Nak, Otto Boetes, Vrij 
Nederland,Nederland, Herman Wigbold, de Volkskrant - allemaal CIA" . 

Dee Groot riep de arbeiders op zich in naam van de democratie, in naam 
vann de rust en de orde, gedisciplineerd te gedragen.148 Onderwijl kregen de 
partijkantorenn extra beveiliging.'49 De oproepen tot discipline hadden alles te 
makenn met de wethouderspost van Harry Verheij, die achttien jaar na de ver-
wijderingg van Polak en Seegers in 1948 de derde communistische wethouder 
inn Amsterdam was. Nota bene op een tijdstip dat in geen enkel land in West-
Europaa communisten deel uitmaakten van het dagelijks bestuur van de hoofd-
stad.. Wie behoefde een aansprekender bewijs dat de CPN midden in het le-
venn stond en niet geïsoleerd was? Hooguit een stelletje "Lubbe-rianen", aldus 
Dee Groot, dwaallichten die zo rap mogelijk "ontmaskerd moesten worden". ,5° 

Datt de CPN-top een karikatuur schetste, ontging de meeste partij-jongeren. 
Wiee het wel zag, kon - opgevoed in het communistisch milieu van de jaren 
vijfti gg - met loyaliteit en solidariteit niet marchanderen. Te lang had men ge-
leefdd met de gepolariseerde mengeling van goed en fout, om de integriteit 
vann het jongerenprotest direct te begrijpen. Wie zich niet bij de CPN aansloot, 
werdd in het beste geval bestempeld als een warhoofd, maar vaker afgeschre-
venn als een persoon die niet deugde. Zo zag André de Leeuw, partijlid sinds 
19588 en een van De Groots oogappels, in het congres van de Studentenvak-
bewegingg (SVB) in 1967 "een vuilnisbak waarin agenten, spionnen en provo-
cateurss van allerlei slag boven dreven".15' En over het Dolle-Minacongres 
vann 1970 merkte Verrips laatdunkend op dat "het van begin tot het einde een 
grotee rotzooi was".'52 

Pass langzaam lieten communistische studenten zien de partijdiscipline niet 
meerr als hoogste wijsheid te beschouwen. Hoe stevig ongeduld en bureau-
cratischee routine elkaar dwarszaten, toonde Max Meijer in een rapportje over 
eenn op zichzelf onbeduidend besluit van het Pericles-bestuur om op de Chi-
nesee ambassade een film over Vietnam te gaan bekijken. Meijer was het 
besluitt plompverloren door Marisca Bakker meegedeeld: "Ik heb er op ge-
wezenn dat dit een onverstandig besluit is. Ook vroeg ik waarom nu pas mee-
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delenn en niet te voren overleg gepleegd. Ze antwoordde dat ze daar de nood-
zaakk niet van zag en nog niet ziet. Ze is alleen gekomen omdat toen zij het 
haarr vader [Marcus Bakker] vertelde, deze heeft gezegd dat zij dat maar op 
hett partijbestuur moest gaan bespreken. Toen bleek dat ze niet voor rede vat-
baarr was, heb ik Roel Walraven gevraagd erbij te komen. Ook Roel lukte het 
niett haar te overtuigen. Afgesproken is dat als ze zich niet laat overtuigen 
Roell  de partijgenoten in Pericles verbiedt er heen te gaan op basis van het be-
sluitt inzake het bezoeken van ambassades."'S3 

Dee discipline werd ook onder de communistische jeugd losser. Een aantal 
brachtt de zomervakantie zelfs door in Oostbloklanden: Paul Verheij bezocht 
Hongarije,, net als Marisca Bakker. De fanatieke André de Leeuw vond dat 
Joopp WolfF- niet Marcus, want die heeft familiebanden - hun de les moest 
lezen.'544 De aarzelende stappen die de communistische jeugd buiten de eigen 
vestingg zette, werden zelfbewuster toen de CPN-top zich niet langer doof 
hieldd voor de op drift geraakte jongeren. Daarvan had, zo werd grimmig vast-
gesteld,, vooral de tegenstander geprofiteerd: de PSP, de anarchisten, trotskis-
tenn en maoïsten. Het schelden op 'deze tegenstanders' verried dat het de CPN 
inn de eerste plaats ging om de leiding over de beweging, niet om de beweging 
zelf.. Er werd gewaarschuwd voor "allerlei ondoordachte of provocatorische 
kretenn van een stel zogenaamde super revolutionairen. Revolutionair zijn wil 
zeggenn abonnees winnen op De Waarheid en optreden in ondernemingsra-
den."'555 In mei 1968 leek overal, behalve in de CPN, de verbeelding aan de 
macht. . 

Dee Maagdenhuisbezetting in mei 1969 bleek een keerpunt. De CPN-lei-
dingg liet bouwvakkers de helpende hand reiken.'56 Daarna trad er verbetering 
opp in de tot dan moeizame relatie van studenten en communisten. De tijd van 
dee autonome studentenbeweging liep ten einde en een aanzienlijk deel van de 
activistenn trok de conclusie dat ze zich bij de CPN dienden aan te sluiten. 
Tochh verliep die aansluiting niet altijd rimpelloos. Terwijl de studenten in de-
monstratiess de leuze aanhieven "Amsterdam-Politiestad', verzekerde De 
Groott met het oog op de Amsterdamse wethoudersposten dat de communis-
tenn als "vertegenwoordigers van de democratie optraden en niet als revolu-
tiemakers".'577 "Het is de regering die het openbaar gezag ondermijnt, het is 
dee CPN die het verdedigt. [...] De studentenstrijd is een belangenstrijd, zelfs 
inn het belang van de bourgeoisie en geen revolutie." De Groot hoonde de re-
volutionairee frases a la Rudi Dutschke, die in Amsterdam zijn steun aanbood 
enn hij verhinderde dat Ton Regtien de Amsterdamse arbeiders toesprak:'58 

menn diende de achtergrond van sommige studenten niet te vergeten!! Het 
wantrouwenn tegen deze zogenaamde "studentenfiguren" verdween pas lang-
zaam.. Regtien, de geestelijk vader van de SVB, moest jarenlang antichambre-
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renn voor hem het vertrouwen van het lidmaatschap werd gegund. Toen hij in 
19755 bereid bleek Ger Harmsen in het openbaar aan te vallen, opende zich de 
wegg naar het lidmaatschap. Harmsen was tot woede van de CPN-top als hoog-
leraarr filosofie benoemd aan de Rijksuniversiteit Groningen.'59 

Onmiskenbaarr ouder en zwakker geworden en geplaagd door conflicten en 
spanningen,, die voortvloeiden uit de 'autonome' positie van de CPN, wilde 
Dee Groot graag af van de algemene leiding over de partij. In januari 1966 
verliett hij na een lidmaatschap van eenentwintig jaar de Tweede Kamer. Het 
gaff  recht op een royaal pensioen. Omwille van een erkenning van zijn ver-
zetsverledenn maakte hij vijfjaar later aanspraak op een verzetspensioen. Ka-
merlidd Joop Wolff bedong na veel vijven en zessen bij minister Harry van 
Doornn een regeling, omdat De Groot zelf geen aanvraag wilde doen via de 
doorr hem gewantrouwde Stichting 1940-1945.l6° In een toelichting aan het 
ministeriee van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk heette het: "leef-
tijdd en gezondheidstoestand maken het wenselijk om van het tijdrovende, on-
deskundigee en irriterende recherche-onderzoek door de ambtenaren van de 
Stichtingg af te zien."'6 • 

Eenn jaar na zijn terugtreden uit de Kamer vond De Groot de tijd rijp zijn 
positiee in de partijleiding te herzien. Hij ervoer een te groot leeftijdsverschil 
mett de andere bestuursleden en een te grote afstand tot het dagelijkse poli
tiekee werk. Er moet, zei hij, een positie gezocht worden waarbij hij de leiding 
niett in de weg stond.'62 Een politiek afscheid werd het allerminst, want met 
hett door Henk Hoekstra geopperde 'erelidmaatschap van het partijbestuur' 
behieldd hij de grootst mogelijke invloed op de besluitvorming. De verant
woordelijkheidd voor de uitvoering kwam in handen van de vier meest be
trouwbaree mensen uit zijn omgeving, Hoekstra, Bakker en Jaap en Joop 
Wolff.. De laatste werd bijgestaan door Ab van Turnhout die in de zomer van 
19677 Ger Verrips als adjunct-hoofdredacteur van De Waarheid verving. Van 
Turnhoutt gehoorzaamde Wolff doorgaans blindelings, in elk geval meer dan 
Verrips.. Kort nadien liet deze weten tijd te willen vrijmaken om zich aan het 
schrijverschapp te wijden.'63 

Hett Kamer- en partij werk had De Groot jarenlang dag in dag uit bezigge
houden.. Buiten de politiek had hij weinig of niets. Hij reisde graag, luisterde 
naarr klassieke muziek en was belezen, maar van een bevlogen passie, zoals 
diee voor politiek, was geen sprake. 

Voorr jongerencultuur had hij weinig belangstelling. In "het luidruchtige 
poplawaai,, de overprikkelende erotiek, het misbruik van drank en drug" zag 
hijj "een onderbewust streven om de kille angst voor oorlog te overstem
men".'644 Desondanks zong hij met plezier "AU you need is love" van de Bea
tles.. "Will you still need me/ will you still feed me/ when I am sixty-four" 
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kendee hij van buiten. Maar daar bleef het bij. 
Modernee schrijvers vond hij decadent. Eke drukte zich sterker uit: "Alle-

maall  viezigheid." Voor modernistische schilders als Picasso en Léger had hij 
meerr oog, ze waren tenslotte communist. In de woonkamer hing een inge-
lijstee litho van een Franse kunstenaar aan de muur, een abstract werk dat het 
portrett van Stalin dat de woonkamer in de Gaaspstraat sierde, had vervangen. 
Stalinss beeltenis was zorgvuldig in schuimrubber gepakt in een kast opge-
borgen. . 

Waarr hij van hield, was cabaret, vooral Wim Kan. De grap: "wacht tot het 
rodee licht geheel gedoofd is, er kan nog een kabinet komen" kon hij niet vaak 
genoegg horen. Op zaterdagmiddag keek hij - vaste prik - naar het VARA-pro-
grammaa Ja zuster, nee zuster met Hetty Blok en Leen Jongewaard. 

Inn de Palestrinastraat voelde hij zich steeds vaker eenzaam. De afleiding 
enn drukte die het gezin van zijn stiefzoon meebracht, moest hij missen toen 
dezee in mei 1967 een huis in Odijk vond, dicht bij zijn werk aan de Rijks-
universiteitt Utrecht. Na talloze sollicitaties en evenzovele afwijzingen waar 
dee BVD de hand in had, was Huib in 1964 aangenomen als wetenschappelijk 
medewerkerr op het Mathematisch Instituut. Huib, Olga en de twee kinderen 
gingen,, ook toen ze nog inwoonden, hun eigen gang. Huib bezocht ondanks 
hett reisverbod in 1966 een internationaal mathematisch congres in Moskou 
enn in 1970 met zijn gezin zijn schoonouders. De vakanties werden meestal 
doorgebrachtt in Tsjecho-Slowakije. De Groot had er geen commentaar op. 
Alleenn Eke maakte wel eens een toespeling: "Waarom altijd naar Tsjechos-
lowakije,, je kunt hier toch ook leuk met vakantie?'"65 Dat hij doodsbenauwd 
wass dat ze niet terugkwamen, hield De Groot voor zich. 

Dee Groot was meer dan ooit op zichzelf gericht en tegenover Eke op het 
onverschilligee af. Ze had geen bijzondere culturele of intellectuele belang-
stelling.. Ze las niet veel, flodderromannetjes hooguit; puzzelen en televisie-
kijken,, daar hield ze van. Buiten het huwelijk had ze weinig contacten. Eigen 
vriendinnenn had ze niet. Ze trok op met Liesje Blom, maar ook dat liep ei-
genlijkk via Paul. Als ze op bezoek was, kwam het gesprek wel eens op een 
concert.. David Oistrach was Ekes favoriet, maar, zo wekte ze de indruk, meer 
omdatt hij een Rus was dan om zijn virtuoze spel. Van De Groot ging op haar 
geenn enkele stimulans uit, zelfs niet op politiek gebied. 

Nadatt Huib Zegeling en zijn gezin naar Odijk waren verhuisd, betrok Ani-
taa van Ommeren een kamer bij de familie De Groot. Ze had net de middel-
baree school achter de rug en kwam naar Amsterdam om te studeren. De 
hoofdstadd was het bruisende centrum waar alles gebeurde. Als scholiere 
maaktee ze er de provohappenings mee en ontmoette daar andere kinderen van 
communisten,, zoals René de Vries, de zoon van Theun. Ze ging erheen met 
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Tomm Boekman, die de auto van zijn moeder mocht lenen. Samen reden ze 
'ss nachts weer terug. 

Opp haar kamer beschikte ze over eigen kookgelegenheid, maar vaak werd 
zee door Paul en Eke uitgenodigd om te komen eten of mee te gaan naar 
Sjanghai,, een Chinees restaurant in de Van Baerlestraat, of de Travellers Grill 
inn de Vijzelstraat naast de club van Leo Fuld. De Groot hield van lekker eten, 
voorall  van vis. Naar eigen zeggen was hij lid van de IVA , de vereniging 'Ik 
Vreett Alles'. Dat vatte hij letterlijk op, vissenkoppen vond hij een delicatesse. 

Dee negentienjarige Anita was erg gesteld op 'oom Paul en tante Eke'. Ze 
haddenn zich altijd zorgzaam en meelevend getoond als haar moeder Annie 
Averinkk weer eens in het buitenland vertoefde. Ze brachten dan cadeautjes 
meee om haar onschuldige verzet in te tomen. Misschien niet afdoende voor 
eenn kind dat haar moeder miste, maar minder kil dan de reactie van een an-
deree solidaire bewonderaar van haar moeder, die haar vermaande: "Nog niet 
zoo lang geleden kwamen ouders helemaal niet meer terug.'"66 

Anitaa van Ommeren vond de CPN-leider een slimme, geestige en bedui-
dendd interessanter man dan de meeste van zijn volgelingen. "Hij was niet de 
benepenn kleinburger waar de buitenwereld hem voor hield. Hij was wel ex-
treemm angstig en meer en meer argwanend.",67 Dat sommige kameraden over-
speligg waren, verontrustte hem vooral vanwege de complicaties in de partij 
enn het risico van chantage. Hij stond erop dat op buitenlandse reizen de vrou-
wenn van de functionarissen meegingen. "Maar preuts was hij niet." 

Vann zorgzaamheid getuigde ook Henny Zwart, een van "de werkbijen", 
zoalss ze zei. Ze maakte de school niet af en was al actief toen ze veertien was. 
Zee ontmoette Paul en Eke voor het eerst in de Gaaspstraat, waar ze de con-
tributiee ophaalde. Ze behield tot het laatst hun vertrouwen. "Ik had al twee 
kinderen,, maar bleef dag en nacht op stap voor de partij. En dan waren er par-
tijgenotenn die me dat kwalijk namen; die vonden dat ik bij mijn kinderen 
moestt zijn. Dan zei Paul: 'trekje niets aan van die burgerturfen, je doet het 
tochh voor je kinderen? Omdat je vrouw bent moetje zeker thuis blijven.' Hij 
heeftt dat nog eens gezegd toen ik bij de redactie van De Waarheid kwam: 'Nu 
jee op de redactie zit, laat je je niet afschepen met modeartikelen of recepten.'" 
Hennyy kon schrijven, op de lagere school vertelde ze de meester: "Ik wil ra-
zendee reporter worden." Toen ze ging scheiden, was Paul de enige die geïn-
teresseerdd was. "Eke vroeg nog 'of hij een ander had'. Daar werd Paul boos 
over,, zei dat het daar niet om ging en vroeg hoe ik me voelde, of ik verdriet 
hadd en hoe het met de kinderen ging. Hij was de enige in de partij die zich 
normaall  gedroeg."168 

Anitaa maakte een wonderlijke tijd door in de Palestrinastraat. Terwijl veel 
kinderenn van CPN-huize zich aan het eind van de jaren zestig verzetten tegen 
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hett communistisch regiem, trok zij bij de partijleider in. Ze was opgevoed in 
dee communistische levensstijl, daar viel in de Koude Oorlog niet aan te ont-
komen.. Nog voor ze als kind zijn portret had gezien, kende ze Stalin van de 
indrukwekkendee muziek te zijner ere: "Wij zingen van Stalin, onze held en 
onzee herder." Het was naast het volkslied van de Sovjet-Unie en de liedjes 
vann Maria Zamora een van de melodieën die haar vader graag op de fiets 
floot. floot. 

Voorr haar ouders was de oorlog nooit voorbijgegaan. Het leven en ook dat 
vann de kinderen was doordrenkt van angst en stond in het teken van verweer. 
Maarr desondanks gold voor Anita niet de scherpe morele dwang van opoffe-
ringg en plicht, die elders in de beweging de politiek belangrijker maakte dan 
persoonlijkee aangelegenheden. Zoals De Groot zijn stiefzoon beschutte tegen 
dee eendimensionale, arbeideristische aanspraken en pretenties van de com-
munistischee wereld, behoedde ook Annie Averink, bewust of onbewust, haar 
kinderenn voor deze mentale wereld van 'Bedürfnislosigkeit'. Huib noch Ani-
tata werd ooit gestimuleerd CPN-lid te worden, laat staan er een carrière in te 
zoeken.zoeken. In huize Van Ommeren-Averink werden mooie kleren, parfum en 
cognacc op prijs gesteld, ook al waren die spullen vaak onbereikbaar vanwege 
geldgebrek.. De aanraking met de overdadige leefwijze van de communisti-
schee top in de Oost-Europese landen moet deze zin voor luxe gelegitimeerd 
hebben. . 

Anitaa van Ommeren woonde meer dan eenjaar, van juli 1967 tot decem-
berr 1968, in de Palestrinastraat. Ze mocht volledig haar gang gaan. "Ze wa-
renn wel bang als ik midden in de nacht thuiskwam; dat had gevolgen voor het 
nachtslott en je zag aankomen dat het een breekpunt kon worden.",69 Ook haar 
contactt met Ad van Praag, de organisator van Cineclub, riep spanning op. 
"Dezee Van Praag kon wel eens een agent zijn," zei De Groot veelbetekenend; 
mett Van Praag sr. had de Groot voor de oorlog een conflict gehad. Voor Ani-
taa riep het de beklemmende angst op die het haar van huis uit praktisch on-
mogelijkk maakte met vrienden zonder partijboekje om te gaan. 

Aangeraaktt door de koorts van de opstanden in Parijs en in de waan dat 
communistenn daar een voorname rol in speelden, besloot ze in de zomer van 
19688 partijlid te worden. Vriendelijk maar indringend kreeg ze van De Groot 
tee horen: "Juffertje zou je dat wel doen? Het is geen speeltuinvereniging. 
Blij ff  ji j maar buiten, daar kun je ook nuttig werk doen." 

Zoo bezorgd als hij was voor kinderen, zo lomp kon hij zijn tegen partijle-
den.. Zo foeterde hij, in haar aanwezigheid, een partijgenoot uit die het ge-
waagdd had hem met 'U' aan te spreken: "Waarom zegje godverdomme 'U', 
datt moet afgelopen zijn." De man kwam uit Gelderland en stond tijdens de 
bezettingg als een der weinigen met hem in contact. Het was buitenproportio-
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neel,, net als de schampere manier waarop hij zo nu en dan Eke bejegende. 
Hett waren onberekenbare buien, waarin opvliegendheid en angst elkaar af-
wisselden. . 

Dee Groot wist dat hij ook in de Palestrinastraat afgeluisterd werd. Als hij 
err niet vertoefde, ging zijn werkkamer op het Lips-slot. De slaapkamer was 
beneden,, pal naast de voordeur, zodat hij ook 's nachts bij het minste onraad 
gewaarschuwdd was. Hij durfde nauwelijks de voordeur te openen en was op 
straatt altijd op zijn hoede, dicht langs de huizen lopend en schichtig om zich 
heenn kijkend. Eke, met wie Anita een hartelijk contact onderhield, vertrouw-
dee haar toe dat Paul zo bang was dat hij niet zonder haar durfde te slapen. 

Dee oorlog bleef een open zenuw, en als zijn tegenstanders daarop drukten, 
dann raakte hij, zoals Annie Averink zei, "mataglap". Anita had verteld hoe hij 
gereageerdd had toen ze het boek van Ger Harmsen over Daan Goulooze ter 
sprakee bracht. Ze had erover horen spreken in het door politiek actieve jon-
gerenn drukbezochte café De Pieter in de Pieterspoortsteeg en wilde weten wat 
hijj  ervan vond. De Groot was in een scheldpartij uitgebarsten: "Schoften" 
warenn het, de "politieke onderwereld", woorden schoten tekort. "Ja, maar 
mijnn vader...", probeerde ze nog. "Je vader is een dorpsidioot..." Anita was 
ontzett en gekrenkt en besloot direct naar een andere kamer om te zien.'70 

VOORZICHTIG EE TOENADERIN G 

Weliswaarr was Baruchs invloed klein, het verontrustte dat hij met materiële 
steunn van de Sovjet-Unie een blad uitgaf, Communistische Notities, dat op 
eenn irriterende manier steeds weer de partijleiding aanviel. De grootste opla-
gee (2500) bereikte het toen in augustus 1968 Russische troepen Praag bin-
nenvielenn om een einde te maken aan het hervormingsgezinde regime van 
Alexanderr DubCek. De Tsjecho-Slowaakse communisten waren in de lente en 
zomerr van 1968 door De Groot even hoopvol als misplaatst onthaald als me-
destanderss in de strijd tegen het Russische revisionisme.'71 Soeslov en Pono-
marjovv was een harde slag toegebracht, beaamde Bakker, die in de Praagse 
lentee even grootsprakig de partijvisie bevestigd zag.'72 

Dee Groot veroordeelde de inval direct, al ging de leus 'Weg met het stali-
nisme'' te ver; niet het stalinisme, maar het revisionisme was de boosdoe-
ner.'733 De reactie riep protesten op die doorklonken in Baruchs blad. Geër-
gerdd stelde De Groot vast dat de NU steeds meer betrokken raakte in de po-
litiek.'7* * 

Niett alleen De Groot veroordeelde de inval inTsjecho-Slowakije. De mees-
tee West-Europese communistische partijen deden dat, ook de Franse en Itali-
aansee partij, ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen toon. In de winter van 
19688 viel van deze partijen een uitnodiging op de mat, gevolgd door tele-
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grammenn en brieven van Ulbricht en de Israëlische partijleider Mikounis om, 
zoalss De Groot zei, de CPN te paaien voor deelname aan de van 5 tot 17 juni 
19699 in Moskou te houden conferentie van vijfenzeventig communistische 
partijen,, de grootste sinds i960. 

Datt de besprekingen op voet van gelijkheid zouden plaatsvinden, achtte 
Dee Groot uitgesloten. Hadden de Warschaupacttanks in Praag niet net de il-
lusiee van autonomie en onafhankelijkheid in bloed gesmoord? Bovendien 
ontbrakenn de meeste Aziatische partijen net als charismatische leiders als 
Maoo Tse-toeng, Tito en Fidel Castro. De conferentie leek het schisma te be-
vestigenn dat zich bijna tien jaar eerder met het conflict tussen China en de 
Sovjj  et-Unie aandiende. 

Maarr de bijeenkomst toonde, tot veler verrassing, voor het eerst een zeke-
ree openheid. De geheimhouding was opgeheven en er waren geen politieke 
taboes.. Iedere delegatie kon vrijuit spreken. Er was volop debat over het pro-
letarischh internationalisme, de plaats van de CPSU en de verhouding tussen 
dee partijen. Hoewel het maoïsme veroordeeld werd, waren er grote verschil-
lenn in de kritiek. De conferentie ontaardde niet in het gebruikelijke requisi-
toirr en niemand eiste China's excommunicatie. Ondanks zware Russische 
drukk hielden de Italiaanse en Spaanse partij vast aan de kritiek op de inval in 
Praag.. Door het accent te leggen op de autonomie luidden ze een ontwikke-
lingg in die weldra als eurocommunisme bestempeld werd. Hierin werd het be-
staann van uiteenlopende ideeën als positief beschouwd, omdat het rekenschap 
gaff  van de specifieke nationale context waarin partijen werkten. Dat was ook 
tott verrassing van De Groot een nieuw geluid. 

Hett kostte De Groot eerst moeite de gebeurtenissen in Moskou op juiste 
waardee te schatten. Zijn angst voor dictaten en gewroet wortelde diep. Pas na 
dee zomer leek De Groot zich de kentering bewust, toen hij voorstelde op-
nieuww contacten aan te knopen met wie maar wilde, mits "een zekere garan-
tiee voor niet inmenging" werd gegeven. Joop IJisberg, de 'coming man' op 
hett partijbureau, vertrok spoorslags naar het jaarlijkse festival van L'Huma-
nité,nité, op het diplomatieke toneel de uitgelezen plek om van de nieuwe open-
heidd te getuigen.175 

IJisbergg had een gesprek met Jacques Denis, waarvan, mocht hij aanne-
men,, in Moskou rapport werd uitgebracht.'76 Enige tijd later reisde Hoekstra 
naarr Den Haag om de Sovj et-ambassadeur uit te leggen dat er in de CPN in-
derdaadd een nieuwe wind woei.177 

Opp woensdag 19 november vervoegde Henk Hoekstra zich op de Andries 
Bickerwegg voor een lunchafspraak met ambassadeur Lavrov. Volgens het ver-
slagg dat de Sovjet-diplomaat enkele dagen later naar Moskou zond, meende 
Hoekstraa dat "de tijd aangebroken was voor hervatting van het wederzijdse 
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contact".'788 Hij wilde graag twee zaken bespreken. "Is het dan niet beter ons 
inn mijn werkkabinet terug te trekken," onderbrak Lavrov hem. Hoekstra wim-
peldee de suggestie af, opmerkend dat "zulks altijd nog mogelijk is als deli-
catee kwesties aan de orde komen". Vooralsnog verkoos hij de eetzaal als ge-
spreksruimte. . 

Inn aanwezigheid van een tolk, de derde ambassadesecretaris Bogomolov, 
vervolgdee Hoekstra dat het in het voornemen lag om de betrekkingen met de 
CPSUU op het komende CPN-congres op de agenda te plaatsen en dat het zin-
voll  leek daarvóór een ontmoeting te doen plaatsvinden tussen vertegenwoor-
digerss van beide partijen. Het partijbestuur had namelijk besloten om con-
tactenn met partijen uit socialistische landen niet meer via de ambassade te la-
tenn verlopen. Hoekstra, die verbazing bij Lavrov bemerkte, haastte zich te ver-
duidelijkenn dat het "ons is opgevallen dat niet bij alle ambassades het 
geheimhoudenn van het contact gegarandeerd is". Lavrov vond het nu tijd het 
gesprekk wel in de beslotenheid van zijn afluistervrije werkkabinet voort te 
zettenn en gebood er de koffie te serveren. 

Hoekstraa was verlegen met de situatie, zoveel pikants wist hij niet te mel-
den.. Het had te maken met de Chinezen en de Tsjechen, volstrekt geen 
nieuwss voor de Sovjet-diplomaat. Over de Sovjet-ambassade zei Hoekstra 
geenn klagen te hebben, maar het was nu eenmaal een besluit en daar had hij 
zichh aan te houden. Lavrov nam het niet zwaar op. "Is het de bedoeling om 
eenn CPN-delegatie naar Moskou te sturen?" wilde hij weten. Hoekstra ant-
woorddee dat vanwege de voorbereiding van het congres niemand gemist kon 
worden.. Het liefst zag hij een vertegenwoordiger van de CPSU naar Neder-
landd komen en verzocht dit aan Moskou over te brengen. De ontmoeting 
moestt een onofficieel karakter dragen, zonder agenda en zonder communi-
qué;; louter een gedachtewisseling zonder enige verplichting. 

Eénn kaart had Hoekstra tot dan toe in de mouw gehouden. Het betrof de 
Verenigingg Nederland-USSR. 'Hierin verzamelen zich vijanden van de Sovjet-
unie,, die strijd voeren tegen de CPN aldus Hoekstra. "Baruch is een verra-
der;; wij beschikken over gegevens van zijn contacten met de Duitse bezetter 
tijdenss de Tweede Wereldoorlog. Daarom is hij uit de partij gezet." Vervol-
genss herinnerde hij aan een brief van 7 november, een week eerder, en de 
daarinn vervatte gegevens over "renegaten" en "spionnen" die op ontvangsten 
vann de Sovjet-ambassade waren gesignaleerd. Lavrov was niet onder de in-
drukk en onderstreepte wat hij reeds als reactie op de brief had geantwoord: 
datt er op ontvangsten van de ambassade geen enkele renegaat was geweest. 
"Hett is ons niet bekend dat zich in de Vereniging Nederland-ussR vijanden 
vann de Sovjet-Unie ophouden." Een verbouwereerde Hoekstra kreeg te horen 
datt "als de leiding van de CPN zich bij haar voorstel voor een ontmoeting met 
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dee CPSU zou richten op een samenwerking op basis van het marxisme-leni-
nisme,, de verschillen van mening tussen u en de vereniging vanzelf zouden 
verdwijnen". . 

Lavrovv had zich weinig inschikkelijk getoond. Toch kon hij zijn superieu-
renn meedelen dat het tweeënhalfuur durende gesprek op een kameraadschap-
pelijkee toon was verlopen. Met genoegen had Hoekstra het glas geheven om 
eenn toast uit te brengen op de samenwerking tussen de CPN en de CPSU en 
hijj  had, aldus de ambassadeur, geestdriftig verhaald over zijn interessante rei-
zenn in de Sovjet-Unie.'79 

Hett duurde ruim acht maanden voor Hoekstra opnieuw op het gezantschap 
ontvangenn werd. Op 7 juli 1970 kreeg de CPN-voorzitter mondeling maar of-
ficieell  van Lavrov te horen dat de CPSU geen heil zag in het zenden van een 
delegatie.. Vooral de aanvallen op de DDR en de verklaring over Tsjecho-Slo-
wakijee waren de Russen in het verkeerde keelgat geschoten. Veel onbegrip 
wass er ook voor Hoekstra's klachten over inmenging en over de Vereniging 
Nederland-uSSR.,8°° Lavrov verweet de CPN zich af te wenden van de inter-
nationalee solidariteit en het proletarisch internationalisme op te geven.'81 

Hett had er alle schijn van dat het rapport van KGB-chef Victor Tsjebrikov, 
waarinn op een coup tegen De Groot werd gezinspeeld, door het secretariaat 
vann het centraal comité van de CPSU welwillend was gelezen. Men zag ken-
nelijkk iets in de NU, misschien zelfs in combinatie met een terugkeer van en-
kelee dissidenten van 1958, onder wie Gerben Wagenaar en Frits Reuter. Wa-
genaarr was in het geheim door Harry Verheij gepolst in een Amsterdams 
café.. "Het zou kunnen worden bezien," had Verheij gezegd, er de nadruk op 
leggendd dat een terugkeer van Baruch nog niet aan de orde was. Wagenaar 
wass daarop naar de ambassade gegaan om te overleggen over de doelmatig-
heidd van een hernieuwd lidmaatschap. Hij had ambassadesecretaris Bogo-
molovv te kennen gegeven alleen te willen terugkeren als de partij haar hou-
dingg tegenover de CPSU zou herzien.182 

Verheijj  moet het in die tijd over de schoenen zijn gelopen, steeds opnieuw 
tee ervaren hoe zijn optreden als wethouder argwaan wekte; "geaapvlooi je-
genss de PVDA-fractie", "opportunisme", "wispelturigheid" waren nog de 
mildstee kwalificaties waarmee De Groot zijn werk bejegende. 

ANGSTIGG INCIDEN T 

Inn de week waarin De Groot de gevolgen trachtte te doorgronden van de bruus-
kee afwijzing van de Sovjet-ambassade, gaf een nieuw incident hem de over-
tuigingg dat Moskou, in ieder geval tegenstanders binnen de CPSU, een aanval 
opp hem persoonlijk had gemunt. Eind juni 1970 vertrok Huib Zegeling met 
Olgaa en de twee kinderen naar de Sovjet-Unie om er de vakantie door te bren-
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gen.'833 Huib reisde op een toeristenvisum, een verblijfsvisum was wel aange-
vraagdd maar niet verstrekt. Olga en de kinderen konden er wel over beschik-
ken. . 

Hett gezin wilde haar ouders bezoeken die in Balasjicha woonden, drie 
kwartierr rijden van Moskou, een voor buitenlanders niet toegankelijke zone. 
Hett gezelschap reisde per auto; de route leidde langs Berlijn, via Warschau 
enn Minsk naar Moskou, 2500 kilometer ver. Huib was door de tweede am-
bassadesecretariss in Den Haag aangeraden de auto in Moskou bij reisbureau 
Intouristt in de buurt van het Kremlin achter te laten en dan per taxi of bus 
doorr te reizen naar zijn bestemming. De eenvoudigste manier om het pro-
bleemm van het visum op te lossen, had men hem verzekerd. Om zich geen 
moeilijkhedenn op de hals te halen, vervoegde Huib zich in Moskou bij de 
OVIR,, het bureau van Binnenlandse Zaken waar visazaken werden behan-
deld.. Daar meende hij uit het 'diplomatieke zwijgen' te mogen opmaken dat 
err geen bezwaar bestond tegen de in Nederland voorgestelde oplossing. 

Watt een ontspannen familiebezoek moest worden, verkeerde in een bizar 
drama,, toen hij in de woning van zijn schoonouders door de militi a werd aan-
gehouden.. Het gezin kreeg te horen dat het onmiddellijk Balasjicha diende te 
verlatenn wegens schending van de wet inzake het verbod op het betreden van 
voorr buitenlanders gesloten gebied. Ze keerden terug naar Moskou en wend-
denn zich vergeefs om hulp tot A.D Popov, medewerker van het centraal co-
mitéé van de CPSU. Het gezin werd aangezegd het land binnen vierentwintig 
uurr te verlaten. Slechts in het bezit van een doorreisvisum voor Polen en de 
DDRR en zonder geld werden ze in de auto gezet en gesommeerd te vertrek-
ken. . 

Terwijll  de formaliteiten werden geregeld, lukte het Huib naar Amsterdam 
tee bellen waar hij zijn stiefvader zijn weinig opbeurende relaas deed. Gek-
scherendd had hij zich tegen kameraad Popov laten ontvallen dat als er straks 
aann de grens een journalist van De Telegraaf stond, er wel eens 'hommeles' 
vann kon komen. 

Hett gezin ging op weg naar Minsk, zo'n zevenhonderd kilometer van Mos-
kou,, niet ver van de Poolse grens. In de buurt van de stad, op het van droge 
hittee zinderende Russische platteland, werd de auto plotseling begeleid door 
eenn laag vliegende helicopter. Was het een dreigend en tastbaar bewijs van de 
ernstt waarmee de autoriteiten de zaak namen? Vlak voor Minsk werd de auto 
doorr de militi a tot stoppen gedwongen. Zegeling kreeg tot zijn stomme ver-
bazingg te horen dat de uitwijzing op een misverstand berustte. Zou hij weer 
naarr Moskou rijden, dan werd alles rechtgezet. Hij verzette zich nog wel, 
wantt hij beschikte niet over voldoende geld en was officieel bevolen het land 
tee verlaten. De bezwaren werden weggewuifd. Het liep al tegen de avond en 
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dee autoriteiten regelden een hotel. Zegeling bleef weinig keus; hij overnacht-
tee in Minsk en keerde de volgende ochtend terug naar de hoofdstad. Daar 
werdenn hem uitgebreid verontschuldigingen aangeboden. Er bleek een kamer 
gereserveerdd in hotel National, waar kaartjes gereedlagen voor theater en cir-
cus.. Een volkomen kafkaëske situatie waarbij hogere machten aan het werk 
warenn die het gezin wel kon vermoeden, maar niet kende. 

Toenn De Groot door Huib telefonisch op de hoogte werd gebracht van de 
penibelee situatie, leek een bange droom uit te komen. Dus toch..., had hij het 
niett gedacht! Misdadigers waren het, die hem als voetveeg behandelden en 
nuu zelfs zijn kleinkinderen gevangenhielden. De Groot belde naar Felix Me-
ntiss waar Hoekstra in vergadering was. Geheel tegen de gewoonte in politie-
kee zaken niet telefonisch te bespreken, gaf hij Hoekstra opdracht direct con-
tactt op te nemen met de Russische ambassadeur om hem te verstaan te geven 
datt als zijn familie een haar werd gekrenkt, de rel niet te overzien was. De 
ambassadeurr moet met spoed gehandeld hebben, want de volgende dag be-
vondd Huib zich alweer op weg naar Moskou. 

Dee Groot was des duivels geweest. Intriges was hij gewend maar dergelij-
kee grove methodes waren nieuw. Vijanden doemden nu overal op. Had hij nog 
well  voldoende politieke steun? 

Inn de communistische beweging gold het als een axioma dat men bij een 
conflictt een isolement moest zien te vermijden. Dat de Nu-oppositie kwets-
baarr was en niet beschikte over een aansprekende woordvoerder, kwam De 
Groott goed uit. Alleen al zijn Duitse accent maakte Friedl Baruch ongeschikt. 
Inn het dagelijks bestuur liep voorzover hij zag ook niemand zich warm om 
zijnn positie over te nemen. Marcus Bakker en Harry Verheij, beide intelli-
gente,, soepele en populaire bestuurders, waren diep verstrikt in het parle-
mentairee werk. Voor een machtsgreep hadden ze te weinig invloed en ont-
beerdenn ze het noodzakelijke contact met andere communistische partijen. 
Bovendienn hadden ze hun positie aan De Groot te danken en waren ze hem 
inn alle naoorlogse conflicten moeiteloos gevolgd. Datzelfde gold voor de ge-
broederss Wolff. Slechts Henk Hoekstra, een harde werker en niet timide in 
zijnn methoden, was een mogelijke kandidaat. Nog het meest omdat hij als 
enigee naast De Groot de internationale contacten in handen had. Hij miste na-
tuurlijkk De Groots gezag, charisma en ervaring maar was als voorzitter een 
legitiemee gesprekspartner voor zijn buitenlandse collega's. Hoekstra had in 
Joopp IJisberg een betrouwbare en loyale secretaris op wiens bureau alle dra-
denn van de organisatie bijeenkwamen. 

IJisbergg was zesentwintig jaar toen hij in 1969 bureausecretaris werd. Af-
komstigkomstig uit een communistisch nest had hij ondanks zijn jonge leeftijd al een 
carrièree achter de rug als landelijk secretaris van de OPSJ en als hoofdredac-
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teurr van Jeugd, het blad van het ANJV. In 1967 trad hij toe tot het partijbe-
stuur.. IJisberg had ruim een jaar eerder de kweekschool verlaten, waar hij de 
hoofdaktee onderwijzer haalde, en stond voor de klas. Dat zo'n jonge en on-
ervarenn kameraad een sleutelrol vervulde, moet De Groots wantrouwen heb-
benn gewekt. Op een bestuursvergadering in mei 1970 ontstak hij in woede 
overr deze in zijn ogen onvergeeflijke achteloosheid. "Hij zit daar maar als 
eenn spin in het web alles te regelen; het is volstrekt onverantwoord," siste 
hij.,&44 Iedereen was zich lam geschrokken. Ontsteld nam Hoekstra IJisberg na 
afloopp terzijde, zei hem dat De Groot het niet zo letterlijk bedoeld kon heb-
benn en gaf hem de verzekering dat hij in elk geval volledig achter hem stond. 

Hoekstraa had de macht, maar vermoedelijk niet de moed, de kennis en de 
brutaliteitt om zich van De Groot te ontdoen. Bovendien, en dat gold ook voor 
dee anderen in het bestuur, beperkte de autonome ontwikkeling van de partij 
meerr en meer de politieke horizon. Aan het begin van de jaren zeventig luk-
tee het door te breken naar het jongeren- en studentenmilieu en wist de partij 
steedss meer posities te verwerven in de besturen van gemeenten en provin-
cies.. In de strokartonstakingen in Noordoost-Groningen en in de Rotterdam-
see haven- en metaalstakingen verwierf Fré Meis nationale bekendheid en met 
hett opheffen van het communistenverbod in 1971 kregen communisten weer 
toegangg tot de moderne vakorganisatie. Dat opgeven ter will e van een terug-
keerr in de Sovjet-moederschoot, was niet aanlokkelijk. Afdwingen konden de 
Russenn het niet. Ze beschikten niet, zoals in de Britse of Spaanse partij, over 
dee chantagemiddelen om op meer dan individuele schaal mensen naar zich 
toee te trekken. Ook de BVD had geen aanwijzing dat de uitgave van de krant 
enn de kosten van het apparaat anders dan intern gefinancierd werden.'85 De 
chantagepositiess waren door De Groot al in de jaren vijfti g geliquideerd. De 
Grootss macht stond weliswaar onder druk, zolang hij de partijtop met zijn 
sterkee cohesie niet vervreemdde, had hij weinig te duchten, ook al deden in-
cidentenn soms anders vermoeden. 

EENN KWAADAARDIG E SOVJET-PUBLICATIE 

Doorr vanaf 1970 de banden met andere communistische partijen aan te ha-
len,, zocht De Groot internationaal weer erkenning voor zijn persoon. Op een 
bijeenkomstt in Parijs over Cambodja,186 ontving Joop Wolff van Marchais 
eenn hoopvol teken dat de PC F de contacten wilde verbeteren. De Groot zelf 
liett zijn gezicht zien op een receptie van de Noord-Vietnamese ambassade187 

enn reisde in gezelschap van André de Leeuw later in het jaar wederom naar 
Parijss om in de Mutualité te spreken op een massameeting voor solidariteit 
mett Indo-China.'88 Hoekstra liet voor de vermoeide en kwetsbare De Groot 
eenn "hotel in een rustige omgeving" reserveren.'89 

448 8 



EINDEE VAN EEN TRADITI E I960-I986 

Dee openheid werd bekroond toen zich kort na elkaar een Spaanse, Roe-
meensee en Koreaanse delegatie op Felix Mentis vervoegden.'90 De laatste, 
zess man sterk, werd door De Groot in de vi p-room van Schiphol welkom ge-
heten.. De Koreanen gedroegen zich dan ook als de Hollanders van het Oos-
ten,, even "standvastig tegen het revisionisme, voor autonomie en tegen in-
menging".19' ' 

Onderwijll  verscheen in 1971 bij het Instituut voor Politiek en Sociaal On-
derzoekk (IPSO) een opmerkelijke brochure, Stalin contra Hitler. De Sovjet-
unieunie in de Tweede Wereldoorlog, waarin De Groot uiting gaf aan zijn vurige 
bewonderingg voor Stalin. De Groot liet het geschrift bij een dure commer-
ciëlee drukkerij vervaardigen, omdat hij partijdrukker Heiermann niet meer 
vertrouwde.'92 2 

StalinStalin contra Hitler bevatte passages waarin een aanval werd gedaan op 
Chroesjtsjovv en op hen die "voortgaande tot op de huidige dag" Stalins na-
gedachteniss bezoedelen. Provocerend citeerde De Groot uit de juist versche-
nenn en door Huib uit Moskou meegebrachte memoires van een tweetal naas-
tee wapenbroeders van Stalin, de maarschalken G.K. Zjoekov en S.M. Sjte-
menko,, die Stalin "voor onze ogen doen herrijzen als een der grootste man-
nenn van onze tijd". De Groot wekte de indruk dat er in de leiding van de 
CPSUU tweespalt bestond tussen de functionarissen van het partijapparaat en 
"dee mannen van het leger". Alleen de laatsten hadden oog voor het feit dat 
"zonderr leiders als Stalin, internationaal en zo mogelijk ook in elk land van 
betekeniss geen massastrijd en ook geen leninistische partijorganisatie moge-
lijkk was. [...] De strijders voor vrede en socialisme mogen niet toestaan dat de 
schennendee hand aan hun grote mensen wordt gelegd." '93 

Nogg geen halfjaar na het verschijnen van de brochure leek die schennende 
handd zich kwaadaardiger dan ooit naar De Groot uit te strekken. Hij kwam 
zwaarr onder vuur te liggen door een publicatie in het januarinummer van het 
Sovjet-Russischee tijdschrift Voprosi Istorii KPSS (Vraagstukken van de ge-
schiedeniss van de CPSU).194 De historici A.P. Dimitrijev en K.K. Sjirinja be-
schuldigdenn hem ervan zich in zijn memoires en in Stalin contra Hitler te 
hebbenn overgegeven aan "laster, vervalsing en het zaaien van wantrouwen in 
dee Sovjet-Unie en de CPSU". Tot zover geen nieuws, ferme taal was eerder 
gebruikk dan uitzondering. Verontrustender was dat de auteurs in het Comin-
tern-archieff  hadden mogen grasduinen en daaruit brieven opdoken van A.S. 
dee Leeuw en C. Schalker, in de oorlog vermoorde partijcoryfeeën, die in de 
partijj  respect genoten. Zoals Lenin in zijn testament voor de grofheid en 
wraakzuchtt van Stalin waarschuwde, deden - zo lieten de auteurs uitkomen 
-- Schalker en De Leeuw dat voor Stalins Nederlandse evenknie. 

Toenn De Groot in 1930 in het partij secretariaat werd gekozen, hetgeen vol-
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genss de officiële partij-ideologie een "historische ommekeer" inluidde, wees 
Dee Leeuw de Comintern erop dat De Groot "natuurlijk een intelligente ar-
beiderr is, maar in politiek opzicht een niet volkomen betrouwbare kameraad, 
omdatt hij aangestoken is door ultra-linkse stemmingen". Cees Schalkers ge-
tuigeniss was nog scherper: "De Groot ontpopte zich meer en meer als iemand 
tenn aanzien van wie het noodzakelijk is de grootst mogelijke voorzichtigheid 
inn acht te nemen wat het opdragen aan hem van een verantwoordelijke taak 
betreft.""  Met dezelfde brieven in de hand en de bewering dat een in verwar-
ringring geraakte De Groot in mei 1940 naar de Sovjet-Unie wilde uitwijken, 
schetstenn de Sovjet-historici De Groot als een intrigant die zijn al door De 
Leeuww en Schalker blootgelegde zwakheden maskeerde met een natuurlijke 
neigingg tot fractievorming. Ze hadden maar één doel: De Groots prestige te 
ondergraven. . 

Dee eerste berichten over de publicatie verschenen in NRC Handelsblad^ 
enn iets later in Vrij  Nederland?'* In Felix Meritis raakte men in alle staten, 
toenn de ernst van de situatie doordrong. De Groot werd telefonisch gewaar-
schuwdd en kwam spoorslags naar de Keizersgracht. Waar staat het? Geef hier 
diee krant, hij scheurde hem bijna uit Wolffs handen. Briesend liep hij door het 
redactielokaal,, "leugens" waren het, allemaal "falsificaties".'97 Hij wilde de 
Russischee tekst zien, zolang die niet vertaald was, mocht er niet gereageerd 
worden.. Of toch..., "er moet iets gezegd worden. Dan maar dat we ons niet 
latenn afleiden in een discussie met lui van Het Handelsblad en Vrij  Neder-
landland die trouwens vijanden van de Sovjet-Unie zijn." 

Hoekstraa kreeg opdracht een commentaar te schrijven. "Gifkikkers", stond 
erboven.. Zonder op de zaak zelf in te gaan, kon de lezer opmaken dat NRC 
HandelsbladHandelsblad en Vrij  Nederland, "de afleggertjes van het kapitalistische pro-
paganda-apparaat""  hun smeerpijperij weer eens hadden botgevierd op "onze 
Communistischee partij" en "haar ere-lid van het partijbestuur Paul de 
Groot".. De partij piekerde er niet over op de "leugens" te reageren.'98 

Datt deed ze pas drie weken later in De Waarheid middels een lange ver-
klaringg die ook aan het ANP werd verstrekt.'99 De aanval van Dimitrijev en 
Sjirinjaa op De Groot bevatte een aanval op de hele partij, een "even kwaad-
willig ee als primitieve poging om tegenstellingen in onze leiding te suggere-
ren".. De dertiger jaren was een partijdocument, door "alle leden van het da-
gelijkss bestuur voor het ter perse gaan gelezen, schriftelijk beoordeeld en 
goedgekeurdd en daarna door het voltallige partijbestuur bevestigd en toege-
juicht",, aldus het communiqué. 

Sjirinjaa en Dimitrijev werd een verborgen heimwee toegedicht naar voor-
bijee tijden, waarin "schuiven met leiders, het aanstellen en afzetten vanuit 
eenn centrum, buiten de leden van de partijen om, gemeengoed was". Over De 
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Leeuww en Schalker stelde de verklaring het "verbijsterend te vinden" dat 
achterr de rug van De Groot om enkele medebestuurders roddel naar het cen-
trumm in Moskou zonden, terwijl ze de eigen partij onkundig lieten. "Dat Di-
mitrijevv en Sjirinja zulke praktijken als 'argument' hanteren," was, zo leerde 
hett bestuur, "wel de duidelijkste illustratie van hun eigen mentaliteit." Het 
wass "een perfide gecamoufleerde" poging om verdeeldheid in de partij te 
wekkenn en dat ondanks de door de CPSU toegezegde niet-inmenging. "Wij 
waarschuwenn er echter voor het tweetal schrijvers niet met de Sovjet-Unie en 
dee CPSU als zodanig te vereenzelvigen." 

Dee toon was fel, maar De Groot vermeed nauwlettend een openlijke be-
schuldigingg tegen de CPSU zelf uit te spreken. Men mocht haar het verwijt 
makenn dat de publicatie van Sjirinja "koren op de molen" was van "onver-
antwoordelijkee lieden", het centraal comité zelf moest buiten schot blijven.200 

Nett als met de brochure Stalin contra Hitler zinspeelde De Groot op een op-
positiee tegen de lijn van Soeslov en Ponomarjov. Deze oppositie met - naar 
hijj  vermoedde - contacten in het Rode Leger, wilde hij niet tegen zich inne-
men.2011 Realisme of door wishful thinking gedreven fantasie, De Groot bleef 
tott 1975 met een oppositie rekening houden. 

Naa de scheuring in 1958 bezette de Tweede-Kamerfractie nog slechts drie 
zetels.. De partij herstelde zich in de loop van de jaren zestig tot een zeven-
mansfractiee in 1972. De lijstaanvoerder en fractieleider Marcus Bakker ont-
poptee zich door zijn gevatte stijl en gevoel voor theater tot een bij een groot 
publiekk geliefd debater. De communisten hadden het gevoel in de lif t te zit-
ten,, De Groot meende zelfs dat na de val van het kabinet-Biesheuvel "het 
vraagstukk van de regeringsmacht" aan de orde was, misschien niet een, twee, 
driee maar op termijn zeker.202 Het optimisme werd mede gevoed door het tot-
standkomenn van een gemeenschappelijk regeringsprogram van communisten 
enn socialisten in Frankrijk. De Groot zag ook kansen voor samenwerking met 
dee PVDA. Meende zelfs Den Uyl niet: "je kan nooit 'nooit' zeggen." In de 
optimistischee gedachtegang paste het de contacten met de Italianen, en voor-
all  de Fransen te intensiveren. In juli 1972 kwam Raymond Guyot naar Am-
sterdam,2033 enkele maanden later gevolgd door een zware delegatie met in 
haarr midden het lid van het politiek bureau Gustav Ansart.204 Er werd ge-
sprokenn over het 'programme commun' en over de autonomie om de Franse 
communistenn die zich een wat vrijere opstelling jegens de Sovjet-Unie ver-
oorloofden,, een hart onder de riem te steken. Een uitnodiging voor het PCF-
congress liet De Groot echter onbeantwoord. Hem werd niet toegestaan het 
woordd te voeren. De Fransen waren verwonderd over zijn wegblijven en be-
toogdenn dat zij in het conflict tussen de CPN en de CPSU geen partij waren. 
Jacquess Denis kreeg van De Groot te horen dat het dan toch vreemd was dat 
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dee PC F bij aanvallen op de CPN er het zwijgen toe deed. Waarom er niet ge-
reageerdd was op "onze verklaring inzake de geschiedvervalsing door Dimit-
rijevrijev en Sjirina?" wilde De Groot weten. "Zwijgen maakt medeplichtig!"205 

TWEEDELIN GG IN HET DAGELIJK S BESTUUR 

Inn de lente van 1973 werd onder aanvoering van PVD A-leider Joop den Uyl 
eenn regeringscoalitie gevormd die uitdrukking was van een strijdbaarheid die 
eindjarenn zestig voelbaar werd aan de universiteiten en die zich allengs naar 
dee rest van de maatschappij uitbreidde. Van 1970 tot 1973 spoelde er een sta-
kingsgolff  over het land die tot de imposantste van na de oorlog gerekend kon 
worden.. Hoewel de CPN de deuren wagenwijd openzette voor het slinkende 
aantall  bedrijfsarbeiders, kon het gestage verlies onder de traditionele arbei-
dersaanhangg in Amsterdam, Rotterdam en de Zaanstreek niet worden goed-
gemaakt.. Dat verlies zette eind jaren vijfti g in. Debet daaraan waren de par-
tijconflicten,, maar ook enkele meer objectieve ontwikkelingen. De Twentse 
katoenindustriee werd in de jaren vijfti g sterk gemechaniseerd en nam in de 
tienn jaar daarna in omvang af. De havens groeiden voortdurend, maar de 
werkgelegenheidd bleef achter door het toenemende gebruik van containers. 
Ookk in de bouw - een oud communistisch bolwerk - liep de werkgelegenheid 
terugg als gevolg van fusies en nieuwe productietechnieken. Hetzelfde gold 
voorr de metaalindustrie. 

Mensenn gingen beseffen dat het in de wereld anders toeging dan de partij-
krantt deed vermoeden. Het wegebben van de Koude Oorlog, de ongekende 
hoogconjunctuur,, het verhoogde gevoel van sociale zekerheid en de ingrij-
pendee verandering in de levensstijl, die in de jaren zestig doorzetten, eisten 
nett als de herstructurering van de industrie onder communistische arbeiders 
hunn tol. Het gevoel volwaardig lid van de maatschappij te zijn werd sterker 
enn bevorderde de integratie van de traditionele aanhang die vroeger zowel so-
ciaall  als geografisch geïsoleerd was. Een nieuwe aanwas rekruteerde de par-
tijj  in de jaren zeventig alleen onder studenten, jongeren en welzijnswerkers. 
Vann de verschuiving naar links profiteerden vooral de PVDA en de vakbewe-
ging.. Het kreeg zijn beslag in het aantreden van het kabinet-Den Uyl. 

Inn de partijtop werd verschillend aangekeken tegen de nieuwe regering. 
Bakkerr meende het kabinet vooral op daden te moeten beoordelen, prijzen 
waarr het kan, voortstuwen waar nodig. "Het is niet moeilijk dagelijks een ha-
gell  van kritiek over Den Uyl te laten neerdalen, juist is het niet."206 De Groot 
keekk er anders tegenaan. Het kabinet moest niet vanuit een nationaal, parle-
mentairr maar vanuit een internationaal kader getoetst worden. De Groot liet 
zichh leiden door veranderingen die hij in de CPSU bespeurde. Uit de kring van 
hett Rode Leger verschenen beschouwingen in de Pravda waarin gewaar-
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schuwdd werd voor het "oorlogszuchtige" West-Duitse imperialisme.207 Er 
moest,, betoogde De Groot, strijd worden gevoerd tegen elke infiltratie vanuit 
West-Duitsland.. Daartoe rekende hij in de eerste plaats strijd tegen het kabi-
net-Denn Uyl, dat door zijn verbindingen met de SPD onder West-Duitse in-
vloedd stond: "Den Uyl geeft een verwaterde versie van Mussert, sluit zich 
aann bij Duitsland, al is het dan geen Hitler-Duitsland."208 Op de achtergrond 
zouu zelfs de koningskwestie een rol spelen. Koningin Juliana zou het vol-
gendee jaar aftreden en plaatsmaken voor Beatrix en Claus, een samenzwe-
ringstheorieringstheorie die de duistere stelling dat het kabinet-Den Uyl in Bonn tot-
standkwam,2099 kracht bijzette. De partij moest, volgens De Groot, in het 
offensieff  en acties organiseren. Als in de jaren dertig pleitte hij voor een "tak-
tiekk van eenheidsfront van onderop".210 Den Uyl zou zichzelf dan vanzelf wel 
alss klassenvijand ontmaskeren. 

Vann een gedachtewisseling over deze bizarre voorstelling van zaken was 
geenn sprake. Bakker meed de confrontatie, cynisme bewaarde hij voor eigen 
kring.. De Groot mocht heersen in partij- en dagelijks bestuur, in de Tweede-
Kamerfractiee waren hij en Joop Wolff de baas. Daar bleef het streven naar er-
kenningg en normalisering van de omgangsvormen voorop staan.2" Bakker 
wektee al vanaf het begin van de jaren zestig bij De Groot achterdocht op, en 
diee groeide alleen maar. Blijkens notities en zijdelingse opmerkingen maak-
tee hij zich steeds drukker over Bakkers gebrek aan discipline en zijn opgaan 
inn "allerlei parlementair werk".212 Een houding die De Groot ook stoorde in 
stadsbestuurderss als Verheij en Rudi van der Velde, de oud-actiesecretaris van 
dee SVB, die in 1970 wethouder van onderwijs werd.2'3 

Naa zijn terugtreden uit het dagelijks bestuur nam De Groot de leiding op 
zichh van het IPSO, het wetenschappelijk bureau van de partij, dat hem de kans 
boodd initiatieven te nemen voor publicaties en reizen zonder tussenkomst 
vann het dagelijks bestuur.2'4 Bij zo'n belangwekkend instituut - sommigen 
steldenn zelfs voor de naam te wijzigen in "Paul de Groot-Instituut"2'5 - hoor-
dee ook een overeenkomstige huisvesting. De Amsterdamse wethouders Ver-
heijj  en Rudi van der Velde foeterde hij uit, omdat ze daar ondanks de be-
staandee subsidieregelingen niet voor konden zorgden: "Onze partij stelt 
krachtenn ter beschikking van het gemeentebestuur om voor de werkende 
mensenn op te eisen wat hun door de andere partijen 'in het algemeen belang' 
onthoudenn wordt en daartoe hoort ook de ons toekomende service voor onze 
partij,, in dit geval o.a. het IPSO. Onze 'vroede vaderen' beschouwen zich ech-
terr als ijverige ambtenaren en treden niet op als partijvertegenwoordigers. 
Mett woningtoewijzingen aan partijgenoten gaat het op dezelfde manier."216 

Mett het laatste refereerde De Groot aan de lakse manier waarop Verheij zijn 
verzoekk behandelde voor een andere, meer geschikte woning dan die in de 
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Palestrinastraat.. Al sprak De Groot doorgaans niet meer met hem, Verheij 
schoott hem wel degelijk te hulp.2'7 Door zijn toedoen kon hij zich in Am-
sterdam-Noordd vestigen, op een ruime flat in de Walmolen. Joop Uisberg or-
ganiseerdee de verhuizing en het opknappen van de woning.218 

Dee uitslag van de Statenverkiezingen van maart 1974, eenjaar na het aan-
tredenn van het kabinet-Den Uyl, liet een fors verlies voor de CPN zien; liefst 
honderdduizendd stemmen minder dan bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 
1972,, een teruggang van 4,7 naar 3,5 procent, bijna eenderde van het totaal. 
Dee tactiek van De Groot bleek een volledig fiasco, ook al blies hij kort voor 
dee verkiezingen hoog van de toren door elk nieuw partijlid "een spoorslag in 
dee flank van de PVDA-leiding te noemen".219 De CPN slaagde er niet in actie 
opp gang te brengen. Voor de oproep om "de reactionair" Den Uyl van repliek 
tee dienen, had de zogenaamde werkende bevolking niet de minste belang-
stelling. . 

Dee Groot weet het verlies aan het terugdeinzen voor Den Uyl. De leiding 
schoott tekort door naar rechts te buigen. "Wilde acties", "stakingen", de 
eminencee grise had ze node gemist. In plaats daarvan trad de partij op als 
hulptroepp van Den Uyl. Het ergste, betoogde hij, was dat hij in de voorbije 
maandenn te weinig op de hoogte was gehouden.220 Dat laatste kon Hoekstra 
zichh aantrekken. Het verwijt dat de leiding voor "rechts" bukte, was bedoeld 
voorr Joop Wolff en Marcus Bakker, die, zo sneerde De Groot, ingedommeld 
warenn en ten prooi vielen aan parlementair opportunisme. Meer dan ooit, al-
duss De Groot, ontbrak het aan ervaren, solide communisten die in jarenlan-
gee strijd voor de bevolking gezag hadden verworven. Studenten en welzijns-
werkerss konden hen niet doen vergeten. 

Voorr De Groot doemde steeds scherper een tweedeling op in de dagelijk-
see leiding, met aan de ene kant Joop en Jaap Wolff, gesteund door Marcus 
Bakkerr en de veelbelovende Gijs Schreuders, die de Brabander Ab van Turn-
houtt als adjunct-hoofdredacteur van De Waarheid opvolgde en zonder ver-
kiezingg in het dagelijks bestuur was gecoöpteerd.221 Aan de andere kant ston-
denn hijzelf en de duldzame Henk Hoekstra, bijgestaan door Fré Meis en bu-
reausecretariss Joop Uisberg. 

Beginn juni 1974 verraste De Groot het dagelijks bestuur met een geheel 
nieuwee visie. Aansluitend op de bespreking van de door het kabinet-Den Uyl 
voorgenomenn grondwetsherziening, stelde hij met veel aplomb dat de wijzi-
gingg van de kieswet gericht was tegen de CPN, de enige vertegenwoordiging 
vann de arbeidersklasse in het parlement.222 "Het opende de weg naar een au-
toritairr regiem, een aangepast soort fascisme", waarvan "het Kaïnsteken was 
datt het samenging met anti-communisme en anti-sovjetisme". Dat laatste zag 
hijj  bevestigd in de felle reacties op de uitwijzing van Alexander Solsjenitsin, 
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dee "reactionaire anti-socialist", tegen wiens Goelag Archipel hoognodig de 
aanvall  moest worden ingezet. 

Enigee weken later verlangde hij dat de CPN haar houding tegenover de 
Sovjet-Uniee drastisch wijzigde en het anticommunisme en antisoyjetisme be-
streed.. Schreuders, Wolff en Bakker vielen de litanie zonder morren bij. Nog 
kortt daarvoor hadden ze de Sovjet-Unie verweten met het uitwijzen van dis-
sidentenn aan kapitalistische landen een alibi te verschaffen hetzelfde met hun 
tegenstanderss te doen."3 Maar zoals altijd, ter vergadering werd instemmend 
geknikt.. Alleen Hoekstra en Uisberg konden weten dat De Groots plotselin-
gee uitval naar dissidenten als Amalrik, Sacharov en Solsjenitsin verband hield 
mett juist begonnen geheime besprekingen op de Sovjet-ambassade. 

AFGEBLAZE NN COUP 

Dee vriendelijke Vincenzo Galetti knikte instemmend. Terwijl De Groot het 
lidd van het Italiaanse politiek bureau toevertrouwde de Russen een stel schob-
bejakkenn te vinden die van de Nederlandse politiek niets begrepen, groeide 
bijj  een goed glas wijn een joviale kameraadschap. Galetti vertelde hem dat 
hijj  door een onbehouwen Ponomarjov met schrille stem op het matje was ge-
roepenn omdat hij bij een bezoek aan een Moskouse fabriek over Vietnam was 
begonnen.. Een ander tekenend voorval: een Kazachstaanse delegatie op be-
zoekk in Bologna kon zich niet voorstellen waarom de PCI met zoveel leden 
niett de macht greep of op zijn minst de bevolking bewapende. Ze waren het 
eroverr eens dat de CPSU van het Westen niets begreep, de bevolking in Rus-
landd weinig te vertellen had en dat over de buitenlandse politiek maar een 
kleinn groepje in de CPSU besliste.224 

Dee Groot hielpen zulke ontnuchterende contacten met Italiaanse en Fran-
see vrienden iets van zijn wantrouwen jegens internationale bijeenkomsten 
wegg te nemen. Voorzichtig en alleen nog als waarnemer begon de CPN vanaf 
19733 weer op het internationale toneel te verschijnen. Zo legden Uisberg en 
Hoekstraa in Stockholm hun oor te luisteren op een bijeenkomst ten behoeve 
vann een conferentie van Europese partijen later dat jaar in Brussel. Het door 
Uisbergg afgestoken verhaal over de autonomie bevatte zoveel geldingsdrang 
datt hij er nog jaren nadien aan herinnerd werd.225 In de wandelgangen kreeg 
hijj  voorzichtige bijval, vooral van Italianen en Spanjaarden, Jean Kanapa van 
dee PCF was bij het diner gereserveerder: "de Hollandse kameraden moesten 
geduldd oefenen en niet te aanvallend zijn."226 

Datt laatste kreeg ook De Groot te horen toen hij in september 1974 Gus-
tavv Ansart en Jacques Denis ontving."7 Op afkeurende toon had hij de zoge-
naamdee vakanties in Oost-Europa te berde gebracht. Ongepast, vonden de 
Fransee gasten; ze waren net terug uit de Sovjet-Unie. De Franse delegatie 
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stondd erop de Brusselse conferentie van Europese communistische partijen te 
bespreken,, waar de CPN alleen als waarnemer aanwezig was. Sarcastisch 
vroegg De Groot of het er soms om ging hem ergens "in te luizen" en scham-
perdee dat alleen de Russen er de dienst hadden uitgemaakt. Een tegensputte-
rendee Denis kreeg te horen: "Of u het nu leuk vindt of niet, het wereldcen-
trumm bestaat; de zwarte Comintern bepaalt wat er gebeurt en het enige ver-
weerr is: daar wegblijven. [...] Wij voelen niets voor een conflict, maar kun-
nenn evenmin de mond houden. Daarom waren we niet officieel in Brussel." 
Naa het gesprek, waaraan ook Bakker en André de Leeuw deelnamen, vroe-
genn de Fransen om een gezamenlijk communiqué. Smeken of bidden hielp ze 
niet,, De Groot weigerde pertinent."8 

Zijnn sfinxachtige, agressieve manier van doen werd De Groot ingegeven 
doorr de gedachte de Fransen niet langer nodig te hebben. In augustus 1974 
hadd Moskou voorzichtig toenadering gezocht. De Groots filippica's tegen het 
antisovjetismee hadden het Kremlin kennelijk niet onberoerd gelaten. On-
dankss de veelbelovende start had de Baruch-groep Moskou bovendien nooit 
geheell  kunnen overtuigen. Bij een bezoek eind juli 1974 aan de achterkant 
vann Felix Mentis had de Tass-correspondent en tweede ambassadesecretaris 
VV Opalev zich tegenover Joop IJisberg laten ontvallen dat de affaire rond 
Dimitrijevv en Sjirinja toch niet zo gelukkig was geweest. De voortreffelijk 
Nederlandss sprekende correspondent liet verder weten dat van Russische 
kantt hernieuwde contacten op prijs werden gesteld. Opalev had het pand aan 
dee Keizersgracht nog niet verlaten of IJisberg spoedde zich naar Hoekstra en 
Dee Groot. Beiden waren even verrast als geïnteresseerd. IJisberg: "Dan was 
hett gebruikelijk dat Paul daarover ging nadenken en dat Hoekstra, die mis-
schienn zijn eigen gedachten had, zich daar bij aansloot. Zo lagen de verhou-
dingen.""9 9 

Dee Groot zag er wel wat in. Er volgde op 2 augustus 1974 een anderhalf 
uurr durend gesprek met Opalev op het IPSO in de Nieuwe Leliestraat.230 All e 
oudee twistpunten werden aangeroerd. Wat betreft de beledigende teksten van 
Sjirinjaa en Dimitrijev beklaagde De Groot zich erover geen weerwoord te 
hebbenn mogen geven: "Aan wie en waarheen moest ik schrijven?" vroeg hij 
verongelijkt.. IJisberg zat er bij zonder echt aan het gesprek deel te nemen: 
"Hett werd een stevige maar niet onvriendelijke ontmoeting."23' "De Groot 
probeerdee zelfs grapjes te maken," rapporteerde Opalev in zijn uitvoerige ge-
heimee verslag aan de internationale afdeling van de CPSU in Moskou.232 De 
eerstee stap naar herstel van de betrekkingen was gezet. Pas in februari 1975 
werdd het dagelijks bestuur, en dan nog mondjesmaat, op de hoogte gebracht 
vann de contacten:233 men zou over prestigeoverwegingen zijn heen gestapt, er 
zatt beweging in de zaak en een "informeel" bezoek van een Russische dele-

456 6 



EINDEE VAN EEN TRADITI E 1960-1986 

gatiee was aanstaande. Hoekstra had Breznjev zelf geraadpleegd.234 

Zess maanden later, kort voor het vijfentwintigste partijcongres, was het zo-
ver.. Op 29 mei arriveerden het plaatsvervangend hoofd van de internationa-
lee afdeling van de CPSU Vadim Zagladin met in zijn gezelschap D.N. Mots-
jalin,, een man met een indrukwekkend, tonrond postuur, op Schiphol. De 
Groott was in zijn nopjes. Hij zag het bezoek, dat twee dagen duurde, in de 
eerstee plaats als zijn zaak en hield de regie strak in handen. Bakker en Joop 
Wolfff  werden geweerd, de laatste vooral omdat onder zijn hoofdredacteur-
schapp positieve berichtgeving over Oost-Europa schaars was geworden. Al-
leenn Hoekstra, Hartog en IJisberg werden door De Groot geduld, maar zelfs 
dee partijvoorzitter vertrouwde hij niet echt. 

Natuurlijkk liet De Groot niet na de Russen stevig te onderhouden over de 
kwestiee Sjirinja. En natuurlijk ging het gesprek ook over "andere intriges", 
"dee politieke geschillen" en "de normalisering van de betrekkingen".235 Maar 
watt hem vooral door het hoofd spookte: hoe de Russen zover te krijgen dat 
zee vrijuit spraken over de verhoudingen in de CPSU en over de internationa-
lee situatie. Tijdens de officiële bijeenkomsten in Felix Meritis was daar geen 
kanss op, maar op een geheime locatie... Hoekstra wilde hij er niet bij hebben, 
alleenn Haks en IJisberg. 

Dee jonge aimabele bureausecretaris kreeg opdracht een reisje te organise-
renn naar een boerderij van een partijgenoot-boer in Noord-Holland, even bo-
venn Alkmaar, waar zonder microfoons en in alle rust de gedachtewisseling 
voortgezett kon worden. Met Piet van Nie aan het stuur ging men op weg. Na 
eenn rondgang over het erf en een kijkje in de stallen zette het vijftal zich in 
eenn kamer rond de tafel en stelde De Groot de brandende kwesties aan de 
orde.. De Russen toonden zich verrast en begrepen niet waarop De Groot doel-
de.. Meer uit beleefdheid herhaalden ze wat eerder aan bod was gekomen: dat 
zichh in de wereld een wapenwedloop voltrok waardoor de Sovjet-Unie in de 
problemenn geraakte. De Amerikanen hadden een onvoorstelbaar gevaarlijk 
wapenn (het bleek te gaan om de neutronenbom) ontwikkeld, wat Moskou 
nooptee aan oude vijandschappen een einde te maken. De Groot kon zijn 
teleurstellingg moeilijk verbergen, maar beschouwde het gesprek toch als nut-
tig,, per slot beschikte hij over informatie waar weinigen van op de hoogte wa-
ren. . 

Eenn week later kwamen honderden communisten voor het vijfentwintigste 
partijcongress in de Amsterdamse RAI bijeen. "Morgen beginnen we een uur 
eerder,""  kregen de gedelegeerden zaterdagavond van hun delegatiesecretaris-
senn te horen.236 "De Groot zal een belangwekkende rede houden." Rumoer en 
gegiss alom, niemand kon opheldering verschaffen. De leden van het dagelijks 
bestuurr waren ziek (Henk Hoekstra) of niet bereikbaar. 
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Dee dag voor het congres was Joop IJisberg bij De Groot thuis ontboden en 
hadd tot zijn verbazing te horen gekregen dat de dagelijkse leiding geen lei-
dingg meer gaf.237 De Groot was tot de conclusie gekomen dat er een nieuw 
bestuurr moest komen. "Ik wil op zondagmorgen een besloten zitting en ik 
will  dat ji j die voorzit. Alleen toegang voor gedelegeerden, dubbele wacht-
postenn voor de deuren en zonder microfoons."238 De Groots blikken waren 
dwingend,, IJisberg werd totaal overdonderd. 

Inn de dagen tussen het gesprek met Zagladin en het congres was De Groot 
ervann overtuigd geraakt dat hij met de Russen verder moest en dat de meer-
derheidd van het bestuur hem daarin niet zou volgen. Dat kreeg IJisberg ove-
rigenss niet te horen. De Sovjet-Unie was het laatste waar De Groot ruzie over 
wilde.. Nee, IJisberg moest het doen met de bekende verwijten: Hoekstra 
deugdee niet, te slap. Bakker was een opportunist, Wolff onbetrouwbaar en al-
lemaall  waren ze te weinig strijdvaardig. 

IJisbergg genoot weliswaar het vertrouwen van De Groot - hij bezocht hem 
eenss per week, zo niet vaker -, maar rekende het tot zijn plicht Hoekstra in te 
lichten.. Hoekstra, ziek en moe van de tirannieke De Groot, nam het bericht 
gelatenn in ontvangst: "we zullen zien." Vervolgens seinde IJisberg ook Bak-
ker,, de gebroeders Wolff, Meis en Walraven in. Marcus Bakker en Joop Wolff 
lietenn weten niet van plan te zijn zich te laten afslachten. Wolff, wiens nei-
gingg tot het conspiratieve ingeboren leek, verzekerde niet te zullen zwijgen. 
Zoo groeide in de loop van de dag een waakzame houding. 

Dee volgende ochtend arriveerde De Groot per auto met aan het stuur Piet 
vann Nie voor het RAi-gebouw. De meer dan vijfhonderd afgevaardigden be-
gavenn zich al naar de grote vergaderzaal. IJisberg ving hem op. De Groot gaf 
hemm te kennen nog niet klaar te zijn met zijn speech. "Nou, dan beginnen we 
nogg niet, en gaan we eventjes apart zitten." Op weg naar een rustige ruimte 
liett hij zich plotsklaps, maar welgemoed ontvallen: "Ja, ik heb toch maar een 
anderr verhaal voorbereid, iets belangrijkers, het gaat meer over de internatio-
nalee politiek en zo..." IJisberg stond perplex en kon geen andere conclusie 
trekkenn dan dat De Groot besloten had af te zien van zijn plan de leiding naar 
huiss te sturen. 

IJisbergg spoedde zich naar de vergaderzaal om de anderen te verwittigen 
vann de even verrassende als absurde wending. Hoekstra nam de mededeling 
ogenschijnlijkk voor kennisgeving aan; van allen had hij wel het meest de gril-
lighedenn van zijn chef moeten verduren. De anderen reageerden met een 
mengelingg van onthutsing en opluchting. 

Dee volgende dag lazen De Waarheid-dHooimzes onder een paginabrede, 
vijfkolomss kop "Tegenover de plannen van de NATO-top, Nee, Nee, Nee, 
Nooit!""  dat De Groot in een "indringend betoog de kritieke toestand had ge-
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schetstt waarin de wereld zich bevond".239 "De oorlogshysterie in de NAVO en 
dee bewapening werden ten top gevoerd en er vond een herleving plaats van 
dee koude oorlog. [...] Herstel van postitieve contacten met de Sovjet-Unie had 
dee grootst mogelijke voorrang." In de rede beluisterden alleen ingewijden de 
gesprekkenn met Zagladin en Motsjalin in Felix Mentis en op de boerderij in 
Noord-Holland.240 0 

Dee Groot zag op de valreep af van de coup omdat hij - buiten de te ver-
zwijgenn kwestie met de Russen - onvoldoende argumenten meende te heb-
benn om zo'n riskante onderneming met succes te bekronen. De tijd van sa-
menzwerenn was misschien niet voorbij, het vanzelfsprekende succes wel. In 
eenn nieuw te vormen leiding had slechts een enkeling uit het oude bestuur 
kunnenn terugkeren: Fré Meis en Joop Uisberg als zijn directe vertrouwelin-
gen,, misschien Henk Hoekstra, maar op een andere positie, Bakker, Joop en 
Jaapp Wolff en Gijs Schreuders zeker niet. Vervangers: Jurrie Reiding, Rinus 
Hakss en André de Leeuw en wie weet kwam hij met Harry Verheij op de 
proppen,, die hij onverwacht weer alle lof toezwaaide.24' Alternatieven die 
echterr weinig zekerheid boden of tweede garnituur waren. De Groot durfde 
hett niet aan. 

Hoee overrompelend de gebeurtenissen ook waren, na het congres bleven 
zee onuitgesproken. Uisberg meent er met Hoekstra nog over gesproken te 
hebbenn en een enkel woord met Joop Wolff. Een evaluatie, laat staan een dis-
cussiee bleef achterwege; allen begrepen welke problemen zich gingen voor-
doen,, maar iedereen zweeg. 

Dee opbloeiende vriendschap tussen CPN en CPSU bleef niet bij woorden 
alleen.. In Moskou werd Huib Zegeling, in oktober 1975 bij zijn schoonou-
derss op bezoek, weer met alle zorg omringd.242 Al voor zijn vertrek was hij 
allervriendelijkstt ontvangen door ambassadeur Alexander Romanov. Hij 
hoefdee niet meer op een toeristenvisum te reizen. Zegeling ging ervan uit dat 
hijj  voor de tijd van zijn verblijf een bescheiden kamer in de Moskouse uni-
versiteitt kon huren. De ontvangst was echter overrompelend. Op het station 
werdd hij opgewacht door Kosjelev, medewerker van de internationale afde-
lingg van het centraal comité en de opvolger van Popov. Kosjelev veront-
schuldigdee zich uitputtend voor de verhindering van Motsjalin, die in de hië-
rarchiee van de internationale afdeling een stapje hoger stond. Het gezin werd 
ondergebrachtt in het speciale prestigieuze partijhotel in de buurt van de Ar-
batt en kon permanent over een auto met chauffeur beschikken. In de eetzaal 
troff  Zegeling tot zijn verbazing niet alleen de stokoude Dolores Ibarruri, de 
roemruchtee strijdster uit de Spaanse burgeroorlog, maar ook de Waarheid-
journalistenn André Roelofs en Han de Leeuw, die op uitnodiging van de CPSU 
eenn reportagereis maakten.243 Zegeling bezocht zonder problemen Olga's ou-
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derss en ging met het gezin naar theatervoorstellingen en het circus. Zo had 
zijnn vader het geregeld bij een ontbijt met ambassadeur Romanov in de Am-
sterdamsee legatie, een maand eerder.244 Meer dan drie uur hadden Romanov 
enn De Groot in ongedwongen, kameraadschappelijke sfeer met elkaar ver-
toefd. . 

Datt er een nieuwe wind woei ondervond ook Gijs Schreuders. In februari 
19766 werd hij op het vijfentwintigste cpsu-congres met meer dan gebruike-
lijk ee egards ontvangen. Als verslaggever, tevens lid van de hoofdredactie en 
hett dagelijks bestuur beschikte hij over twee tolken, twee auto's en twee 
chauffeurs:: een saaie Wolga voor de rit naar de congreszittingen en een ma-
jestueuzee ZIL voor ontmoetingen en ontvangsten van buitenlandse partijlei-
ders.2455 Bij thuiskomst sprak de nog geen dertigjarige Schreuders "verstandi-
gee conclusies" te hebben gehoord en getuige te zijn geweest van "een nuch-
teree en realistische benadering".246 

ONTVANGSTT IN MOSKOU 

Nietss leek het bijwonen van de groots opgezette conferentie van Europese 
communistischee partijen eind juni 1976 in Oost-Berlijn in de weg te staan, 
mitss de autonomie gewaarborgd werd, de conferentie zelf haar agenda vast-
steldee en de redevoeringen openbaar waren.247 Die voorwaarden zette De 
Groott op schrift248 en daarmee vertrokken Hoekstra en Uisberg twee dagen 
voorr het begin naar Berlijn. Er volgden harde onderhandelingen met Winkel-
mannn en Markovski, vooraanstaande SED'ers en tevens lid van de redactie-
commissie.. Pas na uitvoerige ruggespraak kwam Markovski zwetend maar 
dolgelukkigg terug met de gewenste toezeggingen. Na een telefonisch rapport 
aann Roel Walraven en het fiat van De Groot en het dagelijks bestuur, die 
stand-byy stonden, betraden Hoekstra en Uisberg de volgende dag de immen-
see vergaderzaal.249 Met frisse tegenzin, dat wel, want aan de rij  sprekers 
kwamm geen eind. Wat gezegd werd was zelden interessant, soms stuitend en 
meestall  oersaai. Lichtpuntjes: een korte groet van Honecker, Ceausescu die 
evenn gedag kwam zeggen, een droge witz van Jacques Denis. 

Mett Hermann Axen en Egon Winkelmann vond na afloop in wat als be-
leefdheidsbezoekk aan de SED was bedoeld, een kribbige gedachtewisseling 
plaatss over "de intriges" van de voorbije jaren. Het weerhield Hoekstra er 
niett van bij terugkeer hoog van de conferentie op te geven: "van een centrum 
wass geen sprake meer, de autonomie had gewonnen."250 Talloze bedenkingen 
tenn spijt, keurde ook De Groot de deelname goed. Alleen de ontmoeting met 
dee SED had achterwege moeten blijven. Het gaf de indruk van een verbetering 
inn de betrekkingen: "Dat is niet goed en niet juist. [...] Beter ware het ons te 
richtenrichten op de CPSU." Hij pleitte voor meer contact, meer uitwisseling, Tsje-
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cho-Slowakijee moest maar eens vergeten worden.25' De Groot stuurde na-
drukkelijkk aan op een ontvangst in de Sovjet-Unie, niet het minst ter ere van 
zichzelf,, de 'grand old man' uit Nederland. Waren anderen ermee verlegen? 
Dee Groot had niemand nodig. Hij beschikte over eigen relaties. Tijdens een 
dinerr op het Russische gezantschap begin 1977 werden de eerste afspraken 
gemaakt.252 2 

Eenn maand voor de verkiezingen waren diverse leden van het dagelijks be-
stuurr bezorgd voor repercussies van het hernieuwde contact met de Sovjet-
Uniee op de verkiezingsuitslag. Maar de meerderheid besefte dat de teerling 
wass geworpen. Alleen een "niet benepen", "niet kleinzielige" reactie kon de 
eenheidd bewaren. "Waarom ons door verkiezingen laten weerhouden? Waar-
omm wijken als andere partijen zich ook in Moskou vertonen?" Men besloot 
naastt De Groot een delegatie bestaande uit Hoekstra, Schreuders en organi-
satiesecretariss Karel Hoogkamp naar de 1 mei-viering in Moskou af te vaar-
digen. . 

Tweee weken voor de delegatie arriveerde, zette De Groot voor het eerst 
sindss veertien jaar weer voet op Russische bodem. Sovjet-functionarissen 
ontvingenn hem onder aan de vliegtuigtrap. Het decor van een staatsbezoek, 
dee limousine met politie-escorte zoefde weg. De Groot was in gezelschap van 
Ekee en Paul, hun oudste kleinzoon. Tot de Russen had hij gezegd: "Ik ben nu 
opp een leeftijd gekomen om niet meer alleen te reizen. Ik wil dat mijn kinde-
renn en kleinkinderen mee gaan." Het stuitte op geen enkel bezwaar. Huib, 
Olgaa en André, hun jongste zoon, reisden per trein. 

Hett gezelschap verbleef in een kapitale datsja in het Zilverbos, net buiten 
Moskou,, aan de oevers van de Moskva, te bereiken via een immense oprij-
laann met aan weerszijden van de toegangspoort wachtposten. De Groot reis-
dee eerder af - had hij zijn partijgenoten meegedeeld - om te kunnen onder-
handelenn over de uitgave van een Russische vertaling van zijn memoires. Hij 
wass deze inderdaad aan het bewerken, de Moskou-onvriendelijke passages 
werdenn herschreven. Hij had nog getracht de Russen te bewegen de kritiek 
vann Sjirinja en Dimitrijev door een artikel in een Russisch wetenschappelijk 
tijdschriftt te herroepen. Hij kon er dan in een nieuw te schrijven voorwoord 
naarr verwijzen zonder zich in een polemiek te hoeven begeven.253 Tot een 
correctiee zijn de Russen nooit overgegaan, dreigen met een polemiek maak-
tee weinig indruk en De Groot praatte ook zonder weerlegging de Russen wel 
naarr de mond. 

Dee Groot had in Moskou ontmoetingen met hoge legerofficieren, onder 
wiee een generaal, weliswaar buiten dienst maar daarom niet minder invloed-
rijk.rijk.  Ze vertelden hem dat er na het betreurenswaardige intermezzo met 
Chroesjtsjovv een herwaardering van Stalin op komst was.254 Tijdens een lunch 
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inn de datsja sprak hij uitvoerig met Zagladin over de ontwikkelingen in het 
Nederlandsee communisme. De Russen toonden zich vol lof over het werk on-
derr de studenten.255 De Groot had er enthousiast over verteld. Ontmoetingen 
warenn er niet alleen in de luisterrijke datsja. Ook werd De Groot ontvangen 
inn de hoge, rijk versierde zalen met imposante kroonluchters en tot spiegels 
geboendee vloeren van het Kremlin. Met Dolores Ibarruri en met Boris Pono-
marjovv vond een ontmoeting plaats in de vergaderzaal van het politiek bureau 
vann de CPSU. Dat De Groot voor beiden weinig respect toonde, was in dit ge-
vall  minder belangrijk dan de eer die hem te beurt viel. De zeventigjarige Po-
nomarjovv was direct onder Soeslov belast met de buitenlandse betrekkingen 
vann de CPSU. Zijn kale, kogelronde hoofd was getooid met een zwart snor-
retjee en hij blonk uit door onbehouwen gedrag;256 Boris "de Verschrikkelij-
ke""  noemde De Groot hem. Deze beperkte apparatsjik redigeerde vóór de 
oorlogg de officiële processen-verbaal van de Moskouse processen. 

Inn dezelfde vergaderzaal had De Groot twee weken later, maar nu in ge-
zelschapp van de inmiddels gearriveerde Hoekstra, Schreuders en Hoogkamp, 
opnieuww een belangrijke samenkomst. Naast Ponomarjov stond de stakerige 
Michaell  Soeslov die met zijn ietwat gekromde schouders en magere gestalte 
schriell  afstak bij het doorgaans corpulente model van het leidende Soyjet-
type.. Schreuders noteerde later hoe de begroeting verliep met de tweede man 
inn de Soyj et-leiding, wiens bleke ogen verscholen bleven achter een lichte 
hoornenn bril. Hij omhelsde Hoekstra, kuste hem, omhelsde De Groot, kuste 
hem;; lepe Karel Hoogkamp, even lang als Soeslov, wist tijdig zijn hand ver 
naarr voren te steken, en Schreuders volgde dankbaar zijn voorbeeld, zoals hij 
achteraff  memoreerde.257 

Soeslovv was geen redenaar, Hoekstra evenmin, alleen De Groot kende de 
genadee van het woord, maar bij gelegenheden als deze was een vrije gedach-
tewisselingg al tientallen jaren geen gebruik. Hoekstra en De Groot lazen hun 
verklaringenn voor van papier. Soeslov antwoordde eveneens van papier, een 
halfuurr lang, in de rituele zware formules waarop hij patent leek te hebben. 
Menn bleek het in alles met elkaar eens, al was hier en daar nog een echo van 
twistt uit het verleden hoorbaar. Soeslov was de CPN zeer erkentelijk voor 
haarr loyale rol in het debat over het eurocommunisme en de kwestie van de 
dissidenten:: "Ik zal vanmiddag nog verslag van ons gesprek uitbrengen aan 
kameraadd Breznjev."258 "Met voldoening," aldus het in de Pravda en De 
WaarheidWaarheid gelijktijdig gepubliceerde communiqué, "werd overeenstemming 
geconstateerdd over de hoofdvraagstukken van deze tijd." 

Naa afloop van de ontmoeting nam Hoekstra het eerste vliegtuig naar huis 
omm op i mei in de RAI te spreken over de aanstaande verkiezingen en over de 
CPN-leuzee "Van Agt eruit, de CPN erin". De anderen bleven in Moskou om 
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opp de Dag van de Arbeid vanaf de eretribune de traditionele parade op het 
Rodee Plein te aanschouwen. 

Opp het partijcongres in 1975 had De Groot op het laatste moment van een 
coupp afgezien. Zijn wantrouwen was er nadien niet minder op geworden. Bui-
tengewoonn ernstig beschouwde hij de klacht van zijn nauwste ipso-mede-
werker,, de chemicus Jurrie Reiding, over BVD-activiteit van een partijbe-
stuurderr uit Noord-Holland. Nog alarmerender vond hij de manier waarop de 
dagelijksee leiding de klacht meende te kunnen afhandelen.259 Een commissie 
onderzochtt de kwestie in het najaar van 1975, maar er viel geen bewijs te le-
verenn voor de verdenking.260 Reiding, ontevreden met het resultaat, lanceer-
dee een nieuwe beschuldiging door de commissie te verwijten de partijbe-
stuurderr de hand boven het hoofd te houden. De sneeuwbal begon te rollen. 
Watt begon met de verdachtmaking van één persoon, dreigde te eindigen met 
dee verdachtmaking van het hele dagelijks bestuur. Het bestuur sloot het on-
derzoekk af, niet dan nadat het Reiding te kennen had gegeven geen contra-
spionagee te dulden als bestrijding van infiltratie. Contraspionage maakte de 
partijj  ondoorzichtig en schiep een platform voor intrige.261 Pas maanden la-
terr schikte Reiding zich in het besluit.262 

Hett viel niet moeilijk te bedenken dat De Groot op de achtergrond de re-
giee voerde. De gewraakte bestuurder had zich eerder in antisemitische zin uit-
gelaten.. Dat had De Groot van Esther Teeboom gehoord.263 Toen Reiding met 
zijnn verhaal kwam, was een complottheorie snel geboren. 

Dee Groot was de drieëndertigjarige Reiding, zoon van een kleine schil-
dersbaas,, geboren in Achtkarspelen, de Friese gemeente waar ook Eke van-
daann kwam, gunstig gezind. In het voorjaar van 1965 werd Reiding partijlid 
inn Leiden, waar hij studeerde. Intelligent, joviaal en productief kwam hij De 
Groot,, die op zoek was naar alternatieve mensen, goed van pas. Enige pluim-
strijkerijj  was hem niet vreemd. Na het vijfentwingste congres schreef hij De 
Groot:: "Het is van onschatbare waarde dat je je nog zo met de zaken kunt be-
moeien.. Laat ik bijvoorbeeld slechts op één facet van deze waarde wijzen: 
honderdenn jonge mensen, de laatste jaren toegelaten tot de partij, hebben een 
onmisbaree ervaring opgedaan. Zij zullen dit congres hun hele leven meedra-
gen.. In onze delegatie heb ik dat gemerkt. Prachtige jonge mensen zijn weer 
eenn stukje verder gevormd, een investering in de kracht van onze partij."164 In 
hetzelfdee epistel solliciteerde Reiding, die de laatste hand aan zijn proef-
schriftt legde, naar een betaalde functie bij het IPSO. In juli 1976 werd hij aan-
gesteld.265 5 

Niett alleen de terzijde geschoven klacht van Reiding wekte De Groots ver-
ontwaardiging.. Smalend reageerde de bejaarde leider ook op de slapheid 
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waarmeee het dagelijks bestuur de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie 
verdedigde.. Juist nu het mogelijk werd regeringsverantwoordelijkheid te dra-
gen,, meende De Groot de Sovjet-vrienden het hardst nodig te hebben. In de 
strijdd tegen antisovjetisme en anticommunisme ging hij voorop: Sacharov 
heettee een wolfin schaapskleren, het "gedoe met Biermann en Boekovski", 
dee naar het Westen verbannen dissidenten, viel in het niet bij de zaak tegen 
dee oorlogsmisdadiger Menten.266 Het ontbrak aan ernstige politieke leiding, 
noteerdee De Groot op een van zijn aantekeningenvelletjes.267 In zijn ijver -
ookk vergeleken met andere West-Europese communistische partijen - de 
CPSUU te behagen, voelde hij zich steeds eenzamer worden. 

Hett gevoel alleen te staan bekroop hem ook tijdens de campagne voor de 
verkiezingenn die in de zomer van 1976 begon. Regeringsdeelname - hij twij -
feldee geen moment - lag in het verschiet. Wellicht speelde de hoogbejaarde 
partijleiderr de leeftijd parten, de hoop het tijdens zijn leven nog te zien ge-
beuren,, in elk geval hield hij de aanhang voor dat 1977 een keerpunt werd. 
Hijj  zag een herstel van de oude anti-Hitlercoalitie, een groeiende beweging 
naarr samenwerking, ook internationaal. "Wij moeten onze plaats opeisen. 
Kritiekk op Den Uyl is nodig maar niet voldoende. We zijn niet alleen uit op 
ontmaskerenn of aanklagen. We moeten streven naar een alternatief met de 
CPN,, want zonder haar is geen progressieve regeringspolitiek mogelijk."268 

Dee Groot was langzamerhand tot de conclusie gekomen dat "de nieuwe 
frissee aanpak" het best werd samengevat in de leus "Van Agt eruit, de CPN 
erin".2699 In de zittingen van het partij- en dagelijks bestuur viel iedereen de 
illusiee bij, in de wandelgangen was de reactie cynischer.270 Een van de be-
stuurderss had zich laten ontvallen: "Van Agt eruit, de CPN erin... Als ze dat 
maarr niet op de muren van de gevangenis gaan plakken."27' Een signaal van 
verborgenn onvrede - logisch want De Groot wenste opschudden van de lei-
ding.. Er moest meer roulatie komen, want te lang op dezelfde post leidde tot 
"politiekee sclerose".272 In schriftelijke verslagen van de bestuurszittingen 
commentarieerdee De Groot de bijdragen van Hoekstra, Bakker en Joop Wolff 
driftigg met het rode potlood, in de kantlijn neerkrabbelend "Stupide", "Be-
grijptt er niets van", "Capitulatie", "Reformisme".273 Het wees erop dat hij 
niemandd meer vertrouwde, een gemoedstoestand die zich ook in zijn toch al 
beperktee vriendenkring wreekte. 

Inn de nazomer van 1976 reisden De Groot en Eke met hun huisvrienden Lies-
jee Blom en Sal de Zwarte enkele weken door Italië. Liesje was eerder ge-
trouwdd geweest met Sem Lobo, De Groots eerste koerier in de oorlog, en na 
dienss dood met Gerrit Blom, Februaristaker en na de oorlog de centrale man 
inn de kadercommissie. Ook Sal de Zwarte, een gepensioneerd purser van de 
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KLM ,, was een oudgediende. "En vue de leur age [...], nous vous prions bien 
dee leur loger dans un endroit calme," schreef Jaap Wolff op verzoek van De 
Groott aan de kameraden van de PCI.274 Ook Joop Uisberg bemoeide zich met 
dee reis. Of een ontmoeting met de leiding van de partij gelegen kwam: "Nous 
crayonss qu'il serait de grande valeur s'il aurait possible que notre camarade 
Dee Groot pourrait rencontre Ie camarade Enrico Berlinguer..."275 Half sep-
temberr arriveerde het gezelschap met Alitali a in Rome. De reis voerde onder 
meerr naar Napels, waar het feest van UUnita werd bijgewoond. De Groot leg-
dee zijn reisindrukken vast in een serie artikelen "Waar de citroenen bloeien", 
waarvann de inhoud minder romantisch is dan de titel doet vermoeden. Van het 
eurocommunismee van de PCI liet hij geen spaan heel.276 

Kortt voor hun terugkeer naar Nederland vond een ontmoeting plaats met 
dee PC i-leiding in het zwaarbeveiligde partijgebouw aan de Via dei Botthege 
Oscure,, de straat van de duistere zaakjes, in het hart van Rome. Maar wat een 
beleefdheidsbezoekk moest zijn, draaide uit op een verbijsterende ruzie, niet 
mett de Italianen maar met zijn vertrouwde vriendin Liesje Blom. De Groot 
wass in alle staten toen Uisberg hem vanuit zijn Romeinse hotel aan de tele-
foonn kreeg. Blom en De Zwarte waren schurken, hij wilde niets meer met hen 
tee maken hebben. Blom had zich tijdens het gesprek met de Italianen het au-
reooll  van partijleider aangemeten. Terwijl ze alleen mee mocht als gezelschap, 
enn dus haar mond moest houden, gedroeg ze zich als zijn gelijke. Een schan-
de!!  Uisberg kreeg opdracht onmiddellijk het Italiaanse partij secretariaat te 
bellenn om te vertellen dat het verwerpelijke schepselen waren, waar geen en-
kelee aandacht aan mocht worden geschonken. Uisberg stond perplex. Na veel 
aarzelingg en beraad met Hoekstra vroeg hij een gesprek aan met Rome. Met 
krampp in zijn maag, hortend en stotend, trachtte hij de Italianen duidelijk te 
makenn wat er aan de hand was. De kameraden begrepen er niets van.277 

Dee Groots argwaan kende geen grenzen. Hij maakte alles stuk wat hem 
niett voor honderd procent was toegedaan. Ieder gevoel voor de werkelijkheid 
leekk hij kwijt. Wat overbleef was een wereldbeeld waarin de complexiteit van 
hett bestaan gereduceerd was tot ja-nee, voor-tegen, vriend-vijand, voor tus-
senschakelingenn was geen plaats. Nog maar enkelingen duldde hij in zijn om-
geving,, onder wie André de Leeuw en Jurrie Reiding, maar die liepen dan 
ookk kritiekloos aan de leiband. Wie geen blad voor de mond nam stootte hij 
af.. De kring waar hij in verkeerde, werd steeds kleiner. 

LOONN NAAR WERKE N 

OpOp 25 mei 1977 ontving de CPN het loon voor het herstel van de band met 
Moskou:: een ongekend grote verkiezingsnederlaag. De partij verloor vijf van 
dee zeven kamerzetels, bijna tweehonderdduizend stemmen, een teruggang 
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vann 4,7 naar 1,7 procent en een naoorlogs dieptepunt.278 

Aann het begin van de verkiezingsavond ving IJisberg De Groot op bij de 
lif tt in Felix Meritis.279 Hij was goedgeluimd en vol optimisme. Nooit eerder 
wass de campagne zo groot geweest, leden en abonnees stroomden binnen. 
Weliswaarr waren de eerste omineuze tekenen in de vorm van tegenvallende 
uitslagenn in kleine gemeenten al bekend, maar De Groot wuifde ze luchthar-
tigg weg. Hij was ervan overtuigd dat de campagne die hij in belangrijke mate 
zelfontworpenn had, inclusief de 'geniale' leus "Van Agt eruit, de CPN erin" 
correctt was. Pas gaandeweg drongen die avond de onloochenbare feiten door. 
Terwijll  beneden in de concertzaal van Felix Meritis de stemming allengs be-
drukterr werd, zocht hij naar een verklaring. De redactiebureaus waren nog 
overladenn met knipsels, telexen en stapels papier, neerslag van de koortsachti-
gee activiteit waarmee in de voorbije week over de Molukse treinkaping en de 
gijzelingg van meer dan honderd schoolkinderen was bericht. Schokkende ge-
beurtenissen,, die meer dan de verkiezingscampagne het land in de ban hadden 
gehouden. . 

Eindelijkk was de einduitslag bekend, te midden van de bureaus en de in 
haastt opgeruimde papiermassa's begon het dagelijks bestuur aan een geïm-
proviseerdee vergadering. "De Groot heeft het woord" - een vermoeide Hoek-
straa maande de aanwezigen tot stilte. Schreuders herinnert zich: "Daar zat 
hij,, de zenuwtrek op zijn wang heviger dan anders, het in zijn mond geklem-
dee stompje sigaar vloog heen en weer. 'De oorzaak van de ernstige situatie 
was,'' aldus De Groot, 'aan geen twijfel onderhevig.' Uit een stapel papieren 
vistee hij een knipseltje. 'Hier is de oorzaak! De hoofdredactie van De Waar-
heidheid heeft zich ertoe verlaagd in het stof te kruipen voor de neokoloniale re-
actie."'2800 Onrustig geschuif op stoelen, blikken die elkaar kruisten, De Groot 
hieldd het artikeltje op, indringend, maar uiterlijk volkomen rustig: "'De 
hoofdredactiee heeft zich ondergeschikt gemaakt aan het complot van de re-
actie,, waarmee deze verkiezingsuitslag van begin tot het einde is vervalst. In 
dee krant is de bevolking openlijk opgeroepen tot passiviteit en berusting... 
Vanoudss zijn de Molukkers werktuigen van de meest agressieve kringen van 
hett grootkapitaal, maar De Waarheid heeft welbewust nagelaten dit aan de 
ordee te stellen.'" 

Hett leed geen twijfel wie verantwoordelijk waren. Maar hoofdredacteur 
Wolfff  noch zijn trouwhartige plaatsvervanger Schreuders boden tegenspel; 
ookk Hoekstra keek naar de grond toen De Groot hem op de korrel nam. 
Hoekstra,, door journalisten gevraagd naar het partijstandpunt inzake de dis-
sidenten,sidenten, had sussend opgemerkt dat het bezoek aan Moskou geen instem-
mingg inhield met alle aspecten van de Sovjet-politiek. "Dat was fout," beet 
Dee Groot hem toe. 
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Geërgerdd graaide De Groot zijn paperassen bijeen, borg ze op in zijn tas 
enn verdween zonder een woord te zeggen. Van een gedachtewisseling was 
geenn sprake. Verheij kwam hem op de gang tegen, hij had al jaren geen woord 
meerr met hem gewisseld. In een deplorabeler toestand had hij hem niet eer-
derr meegemaakt. "Heb je vervoer, Paul?" Nee, dat had hij niet. Verheij bracht 
hemm die avond laat naar zijn huis in Amsterdam-Noord; tijdens de rit werd 
geenn woord gewisseld.28' 

Onderwijll  trokken Schreuders en Wolff een oude Olivetti-schrijfmachine 
naarr zich toe. De krant moest eruit, het hoofdartikel geschreven. Zonder aar-
zelingg vlogen de vingers over de toetsen, de gedachten producerend die De 
Groott er in staccato had uitgeworpen. In De Waarheid verscheen het com-
mentaarr onder de kop "Vervalst Beeld", een knipsel ervan teruggevonden in 
Dee Groots archief bevatte in de kantlijn de aantekening: "gedicteerd door P. 
dee Groot aan Schreuders".282 

Dee Groot was van een ding overtuigd: de nederlaag lag niet aan hem, niet 
aann de verkiezingsstrategie en niet aan de Sovj et-Unie. Er moesten andere 
krachtenkrachten in het spel zijn, inlichtingendiensten, de Indonesische regering. Als 
eenn opwelling rolde de complottheorie hem uit de mond. Ongeloofwaardig, 
datt zag hij, bij zinnen gekomen, ook wel. De volgende dag hadden nota bene 
helee partijafdelingen geweigerd met de krant te colporteren. De oorzaak 
moestt dieper liggen, bij de leiding die geen leiding gaf, waar verdeeldheid 
heerstee en die geen openlijke steun uitsprak voor de Sovjet-Unie. De Groot 
wass terug in de denktrant van 1975. 

CLIO' SS WRAA K 

Daagss na de verkiezingen, op dinsdagmorgen elf uur, zat het partijbestuur 
bijeenn in de koepelzaal van Felix Meritis. Niet alleen de reguliere leden, ook 
eenn aantal kameraden die een rol speelden in de bedrijven, de organisatie en 
dee propaganda. De Groots klachtenboek was onuitputtelijk.21*3 Hoekstra, Bak-
kerr en Joop Wolff kregen de schuld van de verwarring die de kiezers had be-
vangen.. Zij hadden..., zij moesten..., het ergst van al, de leuze "Van Agt eruit, 
dee CPN erin" was zo verdraaid dat deze de partij tot hulptroep van Den Uyl 
hadd gedegradeerd. 

Dee Groot constateerde onomwonden een verdeeldheid in het dagelijks be-
stuur.. Honend sprak hij van een "gezapige sfeer", waarin geen verantwoor-
dingg werd afgelegd. Waar de tegenstellingen over gingen? "Over het euro-
communisme""  en natuurlijk over "de Sovjet-Unie". Op hoge toon verlangde 
hijj  van Bakker een verklaring voor het interview met de Nederlandse corres-
pondentt van Le Monde, Maarten van Traa. Bakker had zich naar De Groots 
smaakk geringschattend uitgelaten over de Sovjet-Unie: "een ontwikkelings-
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land,, nog een beetje het land der tsaren, voor het begrip waarvan men eerst 
dee Dode Zielen van Gogol moest lezen, daarna pas Lenin".284 De geuite twij -
fell  over het bezoek aan Moskou vatte hij op als een persoonlijke aanval. "De 
Grootss loodsbootje naar Moskou? Het is niet waar dat mijn invloed zo groot 
iss maar ik dacht dat het goed was een overleefde oudere kameraad, met een 
grotee persoonlijke ervaring in je midden te hebben en te gebruiken."285 Vol-
genss De Groot moest aan de uitgestippelde politiek "onwrikbaar" worden 
vastgehouden.. Een commissie moest de verkiezingen analyseren en het re-
sultaatt gebruiken als grondslag voor "ideologische partijstrijd". "Voorko-
menn is beter dan genezen," waarschuwde hij. "Geen herhaling van Wage-
naar-Gortzak,""  alstublieft. 

Ofschoonn hij Hoekstra, Wolff en Bakker tegelijk aanviel, liep het verweer 
uiteen.. Een verzoening predikende Hoekstra stemde met de kritiek op Wolff 
enn Bakker gedeeltelijk in. Dat er verschil van mening was in het dagelijks be-
stuur,, gaf hij grif toe. Maar het betrof eerder onafgemaakte discussie dan ver-
deeldheid.. Aaneensluiting was nu het hardst nodig.286 De Groot: "met wie, 
mett rechtse renegaten?" 

Inn Bakkers reactie regeerde vooral de macht der gewoonte, een berusting 
waarinn hij vleierig voorwendde voor honderd procent achter De Groot te 
staan.. Het interview met het Franse dagblad was natuurlijk een "gore verval-
sing",, altijd hetzelfde met de burgerlijke pers, dat moest De Groot toch be-
grijpen.. Bewijs van goede trouw: hij maakte aan het vraaggesprek een einde 
toenn Van Traa vroeg: "Hoe gaat het met de CPN als Paul de Groot dood is?", 
daarr had hij niet op willen antwoorden. De Groot bleek er allerminst van ge-
charmeerd:: "Waarom niet?" vroeg hij achterdochtig. "Zwijgen is instem-
men!""  Bevreesd dat het interview hem in Moskou in diskrediet bracht, eiste 
Dee Groot dat het Kamerlid onmiddellijk een rechtzetting naar Le Monde 
stuurdee met een afschrift aan het persbureau Tass. "Al s Le Monde weigert, 
moett Marcus een Parijse advocaat (er zijn er wel die partijgenoot zijn) op-
drachtt geven een hoge schadevergoeding te eisen." In Nederland moest Van 
Traaa voor de Raad voor de Journalistiek gedaagd worden.287 Zonder omwe-
genn gehoorzaamde Bakker. Reeds de volgende dag ging er een brief naar Pa-
rijs,rijs, waarin gerept werd van "kwaadaardige absurditeiten" en van "een reeks 
platvloersee insinuaties over het erelid van ons partijbestuur P. de Groot".288 

Vann de beklaagden roerde eigenlijk alleen Joop Wolff zich. De Groot was 
toenn niet meer aanwezig. De vergadering was met een dag verlengd en De 
Groott liet zich verontschuldigen. Door spit geveld zat hij thuis, de spanning 
wass hem te veel geworden, zoals hem in crisissituaties vaker overkwam. Wolff 
hadd na het eerste commentaar in de krant veel bedankjes in de partij gecon-
stateerd.. Tussen de partijleiding en de leden gaapte volgens hem een diepe 
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klooff  De leiding moest zich niet laten opsluiten in geheime consultaties. Dat 
schiepp ondoorzichtigheid. 

Dee Groots notities bij het verslag dat hij later onder ogen kreeg, verrieden 
eenn briesende woede: het waren allemaal "leugens!", de termen "geheim" en 
"consultaties""  werden vet onderstreept. Voor het eerst was zijn exclusieve po-
sitiee ter discussie gesteld: het gebruik zo niet het recht tot alle vergaderingen 
toegangg te hebben en vooraf te kunnen overleggen met Hoekstra, waarbij de 
rollenn zo waren verdeeld dat de voorzitter uitvoerde wat hij bedacht. 

Dee dagelijkse leiding maakte allerminst de indruk te weten waar ze aan toe 
was.. Moest ze zich aan De Groot onderwerpen met de kans de laan te wor-
denn uitgestuurd? Of moest ze zich verzetten met waarschijnlijk hetzelfde re-
sultaat?? Wie durfde wel, wie niet? Kon men op elkaar rekenen? Het was af-
tasten,, zekerheden ontbraken. 

Omm de neuzen één kant op te krijgen, kwam een even nijdige als onhandi-
gee uitval van Jurrie Reiding, Pauls adjudant in die dagen, als geroepen. Wolff 
hadd volgens Reiding het neokolonialisme een dienst bewezen door in een Ka-
mermotiee de regering te verzoeken met landen uit de derde wereld te over-
leggenn over een invoerverbod van kunstschatten. De motie was een beroep op 
dieff  en heler om hun praktijken te stoppen. Joop Wolff was gecapituleerd 
voorr het neokolonialisme. En dan is het, aldus Reiding, geen wonder dat ook 
Nederlanderss capituleren in het stemhokje. Voor gespierde taal schrok Rei-
dingg niet terug, de verontwaardiging steeg echter ten top toen hij zich be-
klaagdee overal buiten gehouden te worden: "Opereert er in de partijleiding 
eenn soort Opus Deï-achtige groep die leden indeelt in eerste- en tweede-
rangspartijgenoten,, bijvoorbeeld op grond van geoefende kritiek en zoge-
naamdee loyaliteit? Nou," en met een vernietigende blik naar Wolff, "kritiek 
hebb ik zeker,"289 Getier en geschreeuw overstemden Reidings laatste woor-
den,, Schreuders sloeg zelfs met voorwerpen op tafel. Hoekstra greep in en 
vroegg ieder de zenuwen de baas te blijven. "Onkameraadschappelijk", "een 
dissonant",, "schandelijk", "laster", bijna geen spreker liet na zich van Rei-
dingg te distantiëren, zelfs André de Leeuw vond het te gortig. 

Reiding,, De Groot, in mindere mate André de Leeuw en Fré Meis, keerden 
zichh frontaal tegen het partijbestuur. Mogelijk waren er weifelaars, de knieën 
warenn slap tot in de dagelijkse leiding toe, maar niemand werd de hand ge-
reikt.. Voor De Groot gold maar één adagium: Wie niet voor mij is, is tegen 
mij.. Geen betere methode om het eigen politieke graf te graven. Het enige 
waaroverr De Groot beschikte was het IPSO en dat dan nog maar ten dele. 
Overr de krant (Wolff, Schreuders) en het partijapparaat (Haks en Uisberg) 
hadd hij - mocht het tot een conflict komen - niets te zeggen. De verjongde 
partijaanhangg kende hooguit zijn naam, en die was niet onomstreden, een en-
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kelingg ook zijn gezicht, maar alleen van verre. Er was geen krachttoer voor 
nodigg de leden tegen hem op te zetten. 

Hett partijbestuur had, zoals De Groot verlangde, tot een commissie beslo-
tenn om de oorzaak van de nederlaag te onderzoeken. Toen er afspraken wer-
denn verschoven omdat Wolff, Meis, Bakker en Hoekstra op vakantie gingen, 
concludeerdee hij morrend: "laten pleziertjes er niet voor schieten."290 Het 
prikkeldee hem het initiatief te nemen. Om Bakker verder te vernederen bood 
Dee Groot Le Monde een paginagroot artikel aan, waarin hij denkbeeldig het 
intervieww met Van Traa herhaalde, uiteraard nu met de 'correcte' antwoorden. 
LeLe Monde zag er geen brood in. Schreuders durfde plaatsing in De Waarheid 
niett te weigeren.291 De impasse in de dagelijkse leiding duurde voort, zolang 
Hoekstraa naar een vergelijk zocht.292 

Afschriftenn van De Groots artikel bereikten ook de Sovjet-ambassade en 
dee belangrijkste West-Europese partijen met een verzoek tot publicatie.293 

Namenss de PCF antwoordde secretaris Gaston Plissonier dat L'Humanité daar 
geenn reden toe zag, maar dat niets een constructieve samenwerking tussen 
beidee partijen in de weg stond.294 Uit het diplomatieke jargon kon op de Kei-
zersgrachtt afgeleid worden dat de PCF niet voetstoots voor De Groot koos; 
betekenisvol,, gelet op de speciale relatie van de PCF tot de CPSU. 

Onderwijll  werkte De Groot met Reiding en De Leeuw in het geheim aan 
eenn partijprogram en nieuwe statuten. Het project was al langer gaande, ie-
dereenn wist ervan, maar dat plotseling met gezwinde spoed naar een eindre-
sultaatt werd gewerkt, bleef zelfs voor Uisberg, directeur van het IPSO, ver-
borgen. . 

Dee Groots gedachtewereld werd beheerst door het zeker stellen van Sov-
jet-steun,, onontbeerlijk om de partij strubbelingen in zijn voordeel te be-
slechten.. Ook nu hield hij het erop dat de oude garde - de gestaalde kaders 
inn zijn jargon -, zelfs enkelen in de leiding als Meis en Hoekstra, zich uit-
eindelijkk door Moskou lieten leiden. Zorgvuldigheid jegens de CPSU was dus 
meerr dan gewenst. Half juli verscheen Info, een uitgave van het IPSO met op 
paginapagina drie een imposante foto van het presidium bij de herdenking van Le-
ninss 107de geboortedag op 22 april 1977 in de grote congreszaal van het 
Kremlin.2955 Copyright IPSO, stond eronder. All e kopstukken, de jas vol me-
dailles,, blikten gewichtig in de camera, de leden van het politbureau, Brez-
njev,, Gromyko, Podgorni, Soeslov... op de eerste rij;  op de tweede rij  De Groot 
enn andere coryfeeën als de Chileen Luis Corvalan en Arismenda uit Argenti-
nië;; daarboven op rij  drie Henk Hoekstra, minder van postuur, dus verder van 
hethet magisch centrum, maar toch... Daar kon men in Moskou tevreden over 
zijn!!  Op de foto ontbrak Alexej Kosygin. Een raadselachtige verdwijning, 
wantt de tweede man in de Sovjet-hiërarchie was wel degelijk, en prominent, 
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opp de viering aanwezig geweest; hij zat op de eerste rij naast Breznjev en 
linkss van Soeslov. De verklaring voor het ongelooflijke enigma is even ab-
surdistischh als hilarisch. Kort na april viel Podgorni in ongenade, "de laatste 
Chroesjtsjovist""  wist De Groot triomfantelijk te melden.296 In zijn zucht om 
dee Russische vrienden te behagen had De Groot getracht zijn portret naar 
klassiekk stalinistisch procédé te retoucheren, doch sneed niet Podgorni maar 
KosyginKosygin weg. Was het Clio's wraak of een wonderbaarlijke vlaag van ver-
standsverbijstering?? In ieder geval een schot in eigen voet. Toen ambassadeur 
Romanovv het exemplaar enige tijd later door Uisberg kreeg aangereikt, was 
hijj  verre van amused.391 

DEE BREUK 
Hoekstraa was nog geen dag terug van vakantie toen hij op 27 juli een be-
schouwingg van De Groot ontving ter publicatie in De Waarheid. Geschreven, 
zoalss deze meedeelde, als reactie op Bakker en Wolff die in De Waarheid on-
reglementairr en buiten de onderzoekscommissie om een discussie waren ge-
startt over de oorzaken van de nederlaag.298 De volgende ochtend deelde 
Hoekstraa De Groot telefonisch mee dat hij na veel dubben had besloten te ad-
viserenn het stuk niet te plaatsen. Hoekstra wilde geen escalatie. In de be-
schouwingg oordeelde De Groot het partijbestuur niet meer bevoegd tot het 
nemenn van besluiten, het zesentwintigste partijcongres had immers statutair 
alal in juni moeten plaatsvinden. "Ieder lid staat nu vrij tegenover de partij en 
moett duidelijk zijn eigen standpunt bepalen." In aansluiting daarop stelde hij 
dee vorming van een nieuwe leiding voor en een zuivering van hen die op de 
oudee voet doorgingen. Als grondslag voor de reorganisatie dienden nieuwe 
statuten,, waarvoor een ontwerp door het IPSO werd voorbereid.299 

Hoekstraa was in verwarring en speelde met de gedachte van aftreden. Over 
dee telefoon had De Groot zijn vertrouwen in hem uitgesproken, maar ook met 
eenn breuk gedreigd als niet tot plaatsing werd overgegaan. Een onverdraag-
lijk ee gedachte voor deze organisatieman: een partij zonder leiding was tot 
stuurloosheidd gedoemd. 

Hoekstra'ss "nee" tegen De Groot, het eerste in zijn politieke loopbaan, 
klonkk de leden van het dagelijks bestuur als muziek in de oren. Inderhaast 
warenn ze opgetrommeld voor een extra vergadering, vroeg in de middag, 
Bakker,, Wolff, Schreuders, Hoogkamp, Haks, Walraven... Tot het laatst gin-
genn ze een confrontatie met De Groot uit de weg, uit angst, uit routine, cy-
nismee of gewoon omwille van hun functie. Hoekstra, de man met de minste 
speelruimtee en de grauwste uitstraling, verschafte hun het alibi om eindelijk 
dee rug te rechten. Als één man schaarden ze zich achter hun voorzitter.300 Van 
dee vakantiegangers Fré Meis en Joop Uisberg vormde alleen de eerste een on-
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zekeree factor. Een van alle spanning dodelijk vermoeide Uisberg werd op zijn 
vakantieadress in Frankrijk door Haks gebeld, die hem gelastte onmiddellijk 
terugg te keren.301 

Dee leiding was op volle oorlogssterkte toen werd besloten het stuk van De 
Groott alsnog te plaatsen, maar begeleid door een brief met namens de leiding 
eenn afwijzend commentaar van Henk Hoekstra.302 In dit schrijven aan "Waar-
dee kameraad De Groot" verweet Hoekstra hem verwarring te scheppen en be-
schuldigingenn te uiten die "de weg openen voor intriges en speculatie". Door 
afstandd te nemen van de gevolgde politiek, ontliep De Groot "iedere verant-
woordelijkheid".. Hieruit blijkt, aldus Hoekstra, een volledig gebrek aan be-
reidheidd tot zelfkritiek. Met klem verwierp hij tot slot De Groots eis dat de 
leidingg het veld moest ruimen. Onder de "uiterst moeilijke omstandigheden 
zouu dat hetzelfde zijn als capitulatie". 

Voorr tekst en brief openbaar werden, kwam het dagelijks bestuur in een 
extraa zitting bijeen op verzoek van Fré Meis, die in allerijl van zijn vakantie-
adres,, een camping in Noordoost-Friesland, was teruggekeerd.303 Hij had met 
Dee Groot getelefoneerd en was het met "het overgrote deel van zijn kritiek 
eens".. Een kanttekening zette hij niettemin bij de passage over het partijbe-
stuur,, dat zich door De Groot zijn bevoegdheid ontnomen zag: "Dat kan ter 
discussiediscussie staan!" Sprak Meis voor zichzelf of op gezag van De Groot? Een 
aanbodd tot overleg, een concessie op de valreep?304 Hoekstra ging er niet op 
in:: "Het recht en de plicht van de leiding is haar werk te doen en dat zal met 
handd en tand verdedigd worden. Besluit het partijbestuur dat we er mee op-
houdenn dan treed ik af..." 

Hoekstraa gaf toe dat hij zich in het verleden had laten leiden door consul-
tatiess met De Groot. "Er zijn veel dingen onder vier ogen gezegd, ook over 
personen.""  Hij beloofde geen persoonlijke gesprekken meer te zullen voeren: 
"Wee mogen niet dulden dat er door wie of waar ook gefractioneerd wordt."305 

Dee volgende dag, op 2 augustus 1977, verschenen aanklacht en brief in De 
Waarheid.Waarheid. Terwijl commentatoren van dag- en weekbladen weddenschappen 
afslotenn op de al bijna zekere overwinning van De Groot, stond de partijlei-
dingg sterker dan ooit.306 

Naa drieëntwintig jaar van hechte samenwerking en vriendschap kwam het 
tussenn Hoekstra en De Groot tot een breuk. Hun relatie was vol spanning ge-
weest.. Hoogst zelden kwamen persoonlijke kwesties aan bod, de politiek 
stondd altijd in het midden. In hun contact kropte Hoekstra veel op en deed alle 
moeitee om conflicten met de man die in de oorlog zo zwaar was getroffen, te 
ontlopen.. "Een volkomen sentimenteel argument", dat naar Hoekstra's zeggen 
verbandd hield met het verlies van zijn allerbeste, joodse vriend in de oorlog. 
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Aann het contact kwam definitief een eind toen de Groot hem op 28 juli 
overr de telefoon uitmaakte voor "een aanhanger van Mussert". "Het was on-
verdraaglijk,, mijn gevoel brak en ik wilde hem nooit meer zien."307 Prompt 
sneedd De Groot ook de banden door met zijn huisarts Jacques Hoekstra, de 
broerr van Henk. 

Ookk met de Groninger Fré Meis kwam het tot een breuk. Hoekstra en 
Wolfff  praatten hem in de eerste augustusdagen vakkundig plat. Meis zocht 
Dee Groot nog één keer op en bekende hem schuldbewust dat hij zijn stand-
puntt volledig deelde..., "maar ja, hij had ook een gezin!!" Toen de Groot hem 
dee deur wees, zou Eke geroepen hebben: "Nu krijgen we nooit meer Gronin-
gerr leverworst!"308 De volgende dag publiceerde De Waarheid een artikel 
waarinn Meis zichzelf en De Groot volkomen verloochende. "Maar ik kon 
tochh niet anders," kreeg Henny Zwart te horen toen ze de gevierde stakings-
leiderr verweet voor zijn baantje in het stofte kruipen.309 

Onderwijll  voltooide het IPSO het "Ontwerp voor een beknopt program en 
nieuwee statuten". Half juli maakte Hoekstra op verzoek van De Groot en 
zonderr overleg vijftigduizend gulden over (Hoekstra zou zeggen onder valse 
voorwendsels).. De Groot had hem gezegd dat het IPSO geld nodig had, zon-
derr te vertellen waarom. Dat gebeurde zo wel vaker. De Groot gebruikte het 
geldd ter financiering van de brochure die bij een particuliere drukkerij in 
Nootdorpp werd vervaardigd. Partijdrukkerij Heiermann vertrouwde De Groot 
allangg niet meer. 

Hett twaalf pagina's tellende brevier kende enkele zonderlinge artikelen. Zo 
diendee "de stijl van werken van de partij vergelijkbaar te zijn met die van een 
goedd geordend, efficiënt werkend, modern bedrijf". Vergeleek het 'erelid van 
hett partijbestuur' zijn functie niet eerder met die van een teruggetreden in-
dustrietycoon,, die kennis en ervaring aan de onderneming ter beschikking 
stelde?? Een altruïsme dat in het laatste artikel werd vastgelegd door te rege-
lenn dat "bijzonder verdienstelijke leden, die als gevolg van ziekte of leeftijd 
niett meer in staat zijn hun functie te vervullen tot erelid voor het leven wor-
denn benoemd". Onheilspellend was het "Bijzonder Artikel" , waarin een an-
tecedentenonderzoekk werd aangekondigd naar het gedrag van partijbestuurs-
ledenn in de oorlog.310 Was hij ervan overtuigd dat wat hij als verraad zag zich 
inn het restant van de oorlogsoppositie ophield? 

Ingrijpenn van het dagelijks bestuur voorkwam dat de brochure verspreid 
werd,, de oplage werd zo goed als geheel vernietigd.3" Een door Jurrie Rei-
dingg ter toelichting aangeboden discussiebijdrage en een advertentie voor De 
WaarheidWaarheid werden door de hoofdredactie geweigerd.3'2 Hetzelfde overkwam 
Estherr Teeboom, haar verdediging van De Groot werd eveneens terzijde ge-
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legd.3133 De leiding liet geen middel onbeproefd om De Groot te isoleren. 
Dee partijbestuursvergadering van 12 augustus 1977, waarbij De Groot op-

nieuww om gezondheidsredenen, oogklachten in dit geval, verstek liet gaan, 
werdd zijn op schrift gestelde bijdrage onthouden.3'4 De handelwijze werd 
zonderr morren geaccepteerd. Annie Averink, De Groots vertrouweling sinds 
langee jaren, vroeg zich openlijk af of de oude meester niet het slachtoffer en 
dee speelbal van Reiding was geworden.3'5 Was hij niet eerder een medisch 
dann een politiek probleem? De bestuursleden bleven door het achterhouden 
vann De Groots bijdrage onkundig van zijn poging hen op de valreep te paai-
en:: alles - zo betoogde De Groot - berustte op een misverstand en graag had 
hijj  een aan hem gerichte uitnodiging van de CPSU overhandigd voor een de-
legatiee naar de herdenking van de Oktoberrevolutie, tevens uitnodiging aan 
zeszes partijgenoten (eventueel met vrouwen) voor een reis door de Sovjet-
unie.3'6 6 

Langzaamm maar zeker werd de machtspositie van De Groot ontmanteld. 
Alleenn partij veteranen gingen nog voor hem op pad, Gerrit van Aalderen, Es-
therr Teeboom, Co Vijlbrief , Liesje Blom en Sal de Zwarte. Met de laatste 
tweee had De Groot het contact weer hersteld. Esther Teeboom, die in Scha-
genn woonde, zond hem een hoopgevend verslagje van de afdelingsvergade-
ring.. Het was de districtsecretaris niet gelukt de negen leden achter het par-
tijbestuurr te krijgen. "Hij heeft het trouwens zwak gedaan, want de man is 
zelff  aan het twijfelen geraakt. Na het bezoek van Annie Averink en na gister-
avondd is het mij steeds duidelijker geworden dat wij met een rechtse groep in 
hett partijbestuur te maken hebben. Buitengewoon gevaarlijk! Hou je goed. 
[Averinkk had opgemerkt dat Wagenaar cum suis tenminste nog mensen van 
formaatt waren.3'7] P.S. Vanmorgen heb ik Simon en Eva kort gesproken. Wat 
ikk wel verwacht had is inderdaad het geval. Ze spreken zich niet uit, de lam-
melingen!!  Groeten Esther."3'8 Eva Korper was geboren in hetzelfde Poolse 
stadjee waar ook Sally vandaan kwam. Nu hij Eva kwijtraakte, bleef van de 
tochh al ragfijne band met het verleden weinig meer over. Een bittere consta-
tering,, nu ook Annie Averink uit zicht verdween. 

Mett de uitnodiging voor het bijwonen van de revolutieherdenking beoog-
dee De Groot zijn autoriteit ten overstaan van het partijbestuur te versterken. 
Dee invitatie was aan hem gericht en niet aan de dagelijkse leiding, wat duid-
dee op een afwachtende houding in Moskou. Direct na de vergadering van 12 
augustuss vroeg Joop IJisberg belet op de Andries Bickerweg. Ambassadeur 
Romanov,, een open aimabele vijftiger, toonde begrip voor het dagelijks be-
stuurr en beaamde de constatering dat De Groot zich buiten de leiding had ge-
plaatst.. Hij zegde toe Moskou te informeren; "maar wat nu zo jammer is, ka-
meraadd IJisberg, dat iemand met zo'n lange staat van dienst als kameraad De 

474 4 



EINDEE VAN EEN TRADITI E I96O-I986 

Groot...""  Of het dan toch niet mogelijk was, eventueel met zijn hulp, tot een 
verzoeningg te komen?3'9 Uisberg wuifde de suggestie weg: "de posities zijn 
helderr en niet meer tot elkaar te brengen." Romanov gaf niet op: "Maar wij 
willenn graag helpen en u kunt daar ongetwijfeld ook een belangrijke rol bij 
spelenn want u weet misschien niet, maar De Groot heeft een hoge dunk van 
u,, het is zo zonde, laten we proberen om de zaak weer te herstellen." Uisberg 
liett zich echter niet vermurwen. 

Datt Romanov groot respect had voor De Groot, was ook Huib Zegeling 
opgevallen.. Alexander Josipovitsj Romanov en zijn vrouw Galina kwamen af 
enn toe op bezoek bij Albert Azarjan, de Russische bondscoach van het Ne-
derlandss volleybalteam. Azarjan en zijn vrouw Lisa waren weer huisvrienden 
vann de Zegelings. De waardering van Romanov voor De Groot kwam bij hun 
visitess regelmatig ter sprake. Zegeling leerde Romanov in 1975 kennen en 
ontmoettee hem nadien enkele keren op de ambassade wanneer Karpov voor 
specialee genodigden een schaakseance hield. Zegeling schaakte niet onver-
dienstelijkk en speelde in oktober 1977 nog een match tegen Karpov. Bij die 
gelegenheidd bracht hij het visum in orde voor wat de laatste reis van zijn 
stiefvaderr naar de Sovjet-Unie zou worden.320 

Hoewell  Romanov sympathie voor De Groot koesterde, kwam Moskou 
tochh tot de conclusie dat zijn terugkeer onmogelijk was. Het secretariaat haal-
dee opgelucht adem toen de ambassade de knoop doorhakte en meedeelde dat 
Dee Groots bezoek aan de revolutieherdenking in oktober slechts een privé-
zaakk betrof; of de CPN een vertegenwoordiger naar Den Haag wilde sturen 
omm regelingen te treffen voor een officiële partijdelegatie naar de Moskouse 
feestelijkhedenn ter ere van de zestigste verjaardag van de Oktoberrevolu-
tie?32' ' 

Uiterstt behoedzaam trad de CPN de Sovjets verder tegemoet. De ban op 
vakantiereizenn werd opgeheven en de actie tegen de neutronenbom kwam op 
gang.3""  Er werd weer intensief met de CPSU samengewerkt. Zelfs lofprijzin-
genn aan het adres van Breznjev werden niet geschuwd, al bleven Hoekstra's 
lovendee frases in een interview met Novosti uitsluitend bestemd voor de Sov-
jj  et-lezers, De Waarheid-abonnees bleven er onkundig van.323 

Dee kaarten waren geschud. Naar alle windstreken zwermden functionaris-
senn uit om aan bevriende communistische partijen opheldering te verschaf-
fen.. Een noodzakelijke tussensprint, aldus Hoekstra, omdat Reiding in Enge-
landd was gesignaleerd.324 Begin augustus verbleef ook De Groot een kleine 
weekk in Londen.325 Hij sprak er met Gordon Mclennan, de algemeen-secreta-
risris van de CPGB. Deze rekende zich tot de eurocommunisten, maar bleef goe-
dee betrekkingen onderhouden met Oost-Europa. In de Britse partij bewoog 
zichh een krachtige orthodoxe stroming die op het punt stond zich af te schei-
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den.. All e reden voor De Groot om eens een kijkje te nemen. In september 
bezochtt hij ook Portugal waar de partij van Alvaro Cunhal eveneens tot de 
orthodoxe,, anti-eurocommunistische stroming behoorde. In eigen land stond 
Dee Groot echter alleen. Het apparaat, de krant, het partijbestuur en nu ook de 
Sovjets,, alles was hem uit handen geglipt. Wat restte, was het IPSO en een 
wanhoopsoffensieff  om met aanroeping van "de oude gestaalde kaders" op-
roerr te kraaien. 

WANHOOPSPOGING G 

Vrijdagochtendd 19 augustus, halfnegen 's ochtends, werd Uisberg thuis door 
Dee Groot gebeld: waarom hij nog niets van hem had gehoord? Hij was toch 
all  een tijdje terug van vakantie en hij had hem veel te vertellen; of hij een af-
spraakk kon maken? Mits het over ipso-zaken ging, over andere zaken, zo liet 
Uisbergg weten, was besloten niet meer onder vier ogen te spreken. De Groot 
ontstakk in woede: "Niemand kan me verbieden met wie dan ook te spreken 
overr politieke zaken, de leiding heeft niets meer te vertellen, bestaat niet 
meer.. Zijn we soms in de Tweede Wereldoorlog terug? Zelfs Seyss Inquart 
heeftt politieke gesprekken tussen communisten niet kunnen tegenhouden. 
Henkk Hoekstra weigert ook al een gesprek, wat is dat allemaal!!" 

Dee Groot was niet tot bedaren te brengen. Wat dacht Hoekstra wel om te 
weigerenn zijn discussiebijdrage te plaatsen? "Waar haalt hij de moed van-
daan?? Ik ben oud en wijs genoeg om zelf te weten wat nodig is om te zeggen, 
enn het was hard nodig. Ik heb Henk daarom in dat telefoongesprek gevraagd 
off  hij dacht dat hij Mussert was. Het stinkt allemaal naar persoonsverheerlij-
king.. Henk is gestoord aan het worden, al voor zijn vakantie was dat duide-
lijk. " " 

Naa ook Rinus Haks ("een zekere meneer Haks") ervan langs te hebben ge-
geven,, die "de brutaliteit" had het IPSO te verbieden de ontwerpstatuten te 
verspreiden,, leek De Groot uitgeraasd. De toon werd zachter, de stem ver-
trouwelijkerr toen hij Uisberg voorstelde toch eens over de leiding te praten. 
Uisbergg moest weten dat "reactionaire", "misdadige agenten" deze hadden 
overgenomen:: "Voor dat gevaar wil ik je waarschuwen. De partij is in het 
grootstee gevaar." Uisberg hield de boot wederom af. Daarop gooide De Groot 
hett over een andere boeg en gaf hem weer even opvliegend te verstaan dat hij 
inn dienst was van het IPSO en dat niet verschijnen opgevat kon worden als 
dienstweigering.. Een nauwelijks verholen dreigement dat de bureausecretaris 
zoo tegen de haren in streek dat hij het liefst het gesprek had beëindigd: "Na-
tuurlijkk Paul, je hebt gelijk datje kunt ontslaan wie je wilt, maar..." De Groot 
liett hem niet uitspreken: "Laat ik het formeel stellen: je bent bij het IPSO in 
dienst.. Ik wil dat je maandag om 4 uur bij mij bent. Je hebt te komen, anders 
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zijnn de gevolgen voor jou." Vervolgens smeet hij de hoorn op de haak.326 Voor 
IJisbergg was de maat vol, er was geen denken aan verschijnen. 

Dee Groot speelde met de gedachte vanuit het IPSO, zijn eigen geesteskind, 
eenn nieuwe communistische partij te formeren. Enkele dagen na het tele-
foongesprekk toog hij naar het ipso-kantoor in de Nieuwe Leliestraat en licht-
tee uit de boekhouding alle debiteurenkaarten van de partijafdelingen.327 Er 
ontstondenn onverkwikkelijke ruzies, ruim 35.000 gulden bleek zoek.328 Per 1 
septemberr ontsloeg hij IJisberg, zijn salaris over de maand augustus werd in-
gehouden.3299 IJisberg werd met gerechtelijke stappen gedreigd wegens ver-
duisteringg van geld en de toegang tot het kantoor ontzegd. Hij had op de val-
reepp geld overgemaakt naar diverse schuldeisers voor oude schulden. Met 
Estherr Teeboom overlegde De Groot over mogelijkheden om het IPSO veilig 
tee stellen.. Zijn vertrouwde vriendin bleek echter huiverig zich in een juridisch 
wespennestt te steken. Bezorgd wees ze hem op zijn hoge leeftijd en waar-
schuwdee in een briefje dat een juridisch conflict "door dat kleine beetje ar-
beiderss dat de partij nog over heeft niet begrepen wordt".330 Er kon verder 
overr gesproken worden als Eke en Paul haar enkele dagen later zouden op-
zoeken.zoeken. Per omgaande ontving ze een bitse reactie. De Groot ontkende dat hij 
haarr aan juridische moeilijkheden wilde blootstellen. "Die zijn er in het ge-
heell  niet. Maar daar ji j de zaak niet schijnt te vertrouwen laten we er het maar 
bij.. De vraag is watje dan eigenlijk van plan bent te doen; of alleen maar kan-
keren?? Ik kom dus zaterdag niet en wens je verder het beste met je gezond-
heid.. Paul."33' 

Dee Groot leek bevangen door een bizarre zelfVernietigingsdrang, ruzie-
zoekendd duwde hij zelfs zijn trouwste vrienden van zich af. Alleen Jurrie Rei-
dingg behield zijn vertrouwen, zijn assistent bij het IPSO, die gezworen had 
"hemm nooit te zullen laten vallen".332 De chemicus, die twaalf jaar eerder par-
tijli dd werd, voelde dat Felix Meritis de hoofdaanval op hem richtte, naar hij 
vermoeddee omdat "men De Groot niet rechtstreeks durfde aan te pakken".333 

Reidingg werd inderdaad meer en meer als de kwade genius gezien, "een 
mengsell  van James Bond en Bakoenin", noemde Averink hem.334 Volgens an-
deren:: "een arrogante kleinburger", "een agent", "een provocateur en in-
trigant,, die de partij moest worden uitgezet". Aan denunciërende kwalifica-
tiess geen gebrek. Reiding werd te verstaan gegeven dat hij onaanvaardbaar 
wass geworden om leiding te geven aan het wetenschappelijk bureau en werd 
ontslagen.335 5 

Dee dramatisering van Reidings rol bereikte een dieptepunt, toen tegen hem 
dee verdenking rees in dienst te zijn van de BVD, een beschuldiging die hij zelf 
tweee jaar eerder tegen enkele partijbestuurders had geuit. Hij zou zich, "bui-
tengewoonn gevaarlijk", verschanst hebben in Indonesiëcomités336 en telken-
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malee personen in het IPSO een belangrijke verantwoordelijkheid hebben wil-
lenn geven ten opzichte van wie om veiligheidsreden terughoudendheid was 
geboden.337 7 

Inn die dagen bezocht De Groot ook weer de ambassade in Den Haag om 
dee stemming te peilen en een visum aan te vragen voor zijn reis naar de Sov-
jet-Unie.. De persattaché van de ambassade was zo attent dat per omgaande 
opp de Keizersgracht mee te delen.338 De Groot had op die dag zelf al een 
briefjee bij Hoekstra laten bezorgen met een melding van zijn plan. Een ver-
ontrustee Joop Wolff spoedde zich naar Den Haag en wreef ambassadeur Ro-
manovv onder de neus dat Zagladin, het hoofd van de internationale afdeling 
vann de CPSU, nog geen maand eerder in Moskou had verzekerd dat de be-
trekkingenn tussen de partijen alleen konden stoelen op erkenning van de 
CPN-leiding.. Romanov stelde Wolff gerust: het ging om een privé-bezoek en 
hett had niets uitstaande met de officiële Nederlandse delegatie naar de festi-
viteitenn ter ere van de zestigste verjaardag van de Oktoberrevolutie.339 Gezien 
dee opwinding boezemde de bejaarde ex-partijleider nog steeds vrees in. 

Vann beide zijden nam het conflict bedenkelijke vormen aan. Voor demo-
cratiee en open debat hadden de betrokkenen geen oog. Terwijl de leiding op 
zoekk was naar de BVD-agent in de omgeving van De Groot, vermoedde deze 
opp zijn beurt een betrokkenheid van de CIA.340 Er viel nog veel te ontmaske-
ren.. Vijanden zag De Groot overal en wie vijand zegt, zegt wraak, wraak in 
naamm van de toekomst, wraak in naam van het verleden. De oorlog! Daar 
moestt het over gaan. Daar was het altijd over gegaan als hij zich bedreigd 
voelde.. Goed of fout, voor of tegen lag in de keuze van toen, of liever in zijn 
voorstellingg daarvan opgesloten. "Het mankeerde er nog maar aan," sprak 
Estherr Teeboom, "dat het woord Jood niet was gevallen."34' Stalin, Stalin-
grad,, gestaalde kaders!! Als een reflex kwam de trits in elk conflict naar bo-
ven,, tegen Goulooze direct na de oorlog, in het conflict met Wagenaar rond 
19588 en in de strijd tegen Baruch middenjaren zestig. Ook het laatste con-
flictt werd met het oorlogssyndroom besmet, in de door hem ontworpen sta-
tutenn nog abstract, in een steunoproep aan de verzetskameraden concreet. 

Aann de oud-metaalarbeider en Februaristaker Willem Klomp had De Groot 
eindd juli een veteranenverklaring voorgesteld, die de partij weer op het spoor 
vann de klassenstrijd moest brengen.343 Hij vroeg Klomp met zo'n verklaring 
opp pad te gaan om ook andere oud-verzetslieden te interesseren. Naast wat 
opmerkingenn over de inhoud, schreef hij twaalf namen op, waarvan tien wer-
denn voorzien van de aantekening "kamp", een dramatische finesse waar het 
predikaatt 'betrouwbaar' kennelijk tekortschoot. "Met fractievorming," ver-
zekerdee De Groot, "had het allemaal niets te maken want de veteranen had-
denn altijd al een aparte positie in de partij ingenomen." En als hij wilde kon 
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Klompp voor "een paar maanden naar de Sovjet-Unie voor rust want daar ver-
zorgenn ze veteranen graag". 

Klompp weigerde en liep met de notitie naar het dagelijks bestuur. Ook de 
meestee anderen wilden niet meewerken, met uitzondering van Gerrit van Aal-
deren,, die net als Klomp het aanbod kreeg van een rustkuur in de Sovjet-
Unie,, "en als hij niet alleen wilde, misschien wel in gezelschap van Willem 
Klomp..."*». . 

Hoee sterk De Groot door de oorlog gebiologeerd raakte, blijkt uit een van 
zijnn neergekrabbelde aantekeningen met namen van naar de nazi's overgelo-
penn cpN'ers. Naast Van Burink, "voormalig Wijnkoopgroep", Frenay, "voor-
maligg Wijnkoopgroep", figureerden de namen van Barend Schreuders, "Na-
zionall  Sozialistisches Kraftfahrerkorps, voormalig Partijbestuurder, thans 
opnieuww PB, zoon Schreuders: lid dagelijks bestuur en hoofdredactie De 
Waarheid",Waarheid", en Cor Bultje, "voor-oorlog lid CPN. Werkte tijdens bezetting als 
Rijnschipperr voor Duitsers, dochter Catrien Bultje, vrouw van Joop Wolff" . 
All ee vorige keren waren de aangeklaagden overlevenden uit de oorlog. Dit 
keerr nam De Groot de maat van hun kinderen, zoals Gijs Schreuders schreef: 
"dee maat van 'toen', van de tijd waarin de échte strijd was geleverd, de tijd 
diee nooit meer in te halen was voor de later geborenen".344 

Toenn Joop Wolff in oktober op de Andries Bickerweg voor opschudding 
zorgdee door de ambassadeur te onderhouden over De Groots voorgenomen 
reiss naar de Sovjet-Unie, lag er al een briefje bij Hoekstra waarin De Groot 
geruststellendd meedeelde onveranderd op het standpunt te staan dat "geen 
enkelee partij het recht heeft zich in interne zaken van onze partij te mengen". 
Zijnn huidige reis mocht niet in verband met de partij vraagstukken worden ge-
bracht.345 5 

Datt Romanov ervoor instond dat het om een privé-bezoek ging, stelde de 
leidingg maar gedeeltelijk gerust. Men kende hem, het gehaaide erelid, dat had 
latenn zien het spel van draaien en keren volledig te beheersen. Hoekstra wil-
dee zekerheid en vermaande hem ieder contact met welke partij dan ook uit de 
wegg te gaan.346 Men hoorde De Groot al brommen... 

Inn de derde week van oktober vertrok hij met Eke voor hun laatste reis naar 
dee Sovjet-Unie: voor rust, vakantie en om te werken aan het vervolg van zijn 
memoiress over de oorlogsjaren, zoals hij de ambassade liet weten. Enkele da-
genn later reisden Henk Hoekstra en Harry Kleuver naar Moskou. Voor het 
eerstt sinds twintig jaar nam een officiële delegatie deel aan de festiviteiten 
rondd de herdenking van de Oktoberrevolutie, een internationaal spektakel 
vanwegee het zestigjarig bestaan van de Sovjet-Unie. De Waarheid kreeg op-
drachtt zorgvuldig met berichtgeving over Oost-Europa en de Sovjet-Unie om 
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tee gaan, en "extreme posities" te vermijden.347 De kans op normalisering van 
dee betrekkingen mocht geen gevaar lopen, de kostbare bruidsschat 'de ge-
slaagdee campagne tegen de neutronenbom' niet bezoedeld. 

Inn Moskou werden Hoekstra en Kleuver vooral in beslag genomen door De 
Groott en zijn machinaties of wat ze daarvoor aanzagen. Aan de kameraden 
vann de CPSU bleek veel uit te leggen. De Groot verbleef in een sanatorium, 
355 kilometer buiten Moskou. Hij verzocht zijn gastheren de tweedaagse in-
ternationalee bijeenkomst in het Kremlin bij te mogen wonen, evenals de gro-
tee parade op de zevende november op het Rode Plein. Een onaangename ver-
rassingg voor de delegatie, toen deze van De Groots verzoek op de hoogte 
werdd gebracht. Hoekstra en Kleuver waren net gearriveerd, de koffers ston-
denn nog onuitgepakt. De schrik sloeg hen om het hart toen een dag later werd 
meegedeeldd dat de Groot de door hem ontworpen statuten had aangeboden 
aann een lid van het centraal comité. Dat was wel iets anders dan "documen-
tenn verzamelen" en "kuren". 

"Off  de delegatie bezwaar heeft dat De Groot tot de feestelijkheden wordt 
toee gelaten?"348 Al aan de gelaatsuitdrukking van Hoekstra hadden de kame-
radenn van de CPSU voldoende om de enormiteit van hun voorstel te beseffen; 
"zouu het dan op problemen stuiten hem ergens anders in de zaal en op het 
Rodee Plein neer te zetten?" probeerde één nog tegen beter weten in. Bij 
Hoekstraa en Kleuver rees het ongemakkelijke vermoeden dat er wellicht toch 
twijfell  bestond over hun status, in ieder geval bij dit echelon medewerkers 
vann het centraal comité. Enkele uren later lieten ze hun ontstemming de vrije 
loopp en wierpen op dat De Groots aanwezigheid stellig tegen de partij en het 
partijbestuurr gebruikt zou worden. "Ons werd gevraagd of dit kon worden 
meegedeeldd aan het centraal comité." In het bange bureaucratenland gebeur-
dee nu eenmaal niets zonder toestemming. Zover hoefde het echter niet te ko-
men,, want nog tijdens het gesprek meldde zich een medewerker van het cen-
taall  comité die liet weten dat De Groot niet zou worden uitgenodigd. 

Alss de delegatie op een kalme voortzetting van het verblijf had gehoopt, 
rekendee ze buiten de vasthoudendheid van De Groot. De volgende dag hing 
opnieuww een medewerker van het centraal comité aan de telefoon en deelde 
meee dat De Groot via zijn tolk om een gesprek met Hoekstra en Kleuver had 
verzocht.. Hoekstra ontplofte bijkans en beet de man toe daar geen enkele 
aanleidingg toe te zien. Integendeel, hij beschouwde het als een provocatie om 
dee Sovjet-partij te bewegen tot inmenging in de zaken van de CPN, "absoluut 
enn defintief onaanvaardbaar". Of de reactie enige indruk maakte? In elk ge-
vall  bleven incidenten verder achterwege. In een telefoongesprek met Joop 
Wolfff  uitte Hoekstra er zijn tevredenheid over.349 

Doorr te dreigen op 7 november, de dag van de herdenking, te vertrekken, 
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trachttee een vertwijfelde De Groot alsnog toegang te krijgen tot de festivitei-
ten.. De Russen gingen er niet op in. Ontgoocheld besloot hij het land te ver-
laten.. Op de zestigste verjaardag van de glorieuze Oktoberrevolutie werd hij 
opp het vliegveld uitgeleide gedaan. Een operetteachtig slot, niet het minst 
omdatt de achtergebleven delegatie zich geroepen voelde haar verontschuldi-
gingg aan te bieden: de kameraad die het echtpaar naar het vliegveld bracht, 
hadd de feestelijkheden moeten missen. 

Dee Groot had niet alleen de slag, maar ook de oorlog verloren. En als iedere 
verliezerr werd hem de identiteit ontnomen. Van cpsu-zijde was hij steeds 
aangesprokenn met "kameraad", maar na de opmerkelijk hoge en vriendelij-
kee ontvangst van Hoekstra en Kleuver door Soeslov en Zagladin iets later in 
dee week, bleef het epitheton plotseling achterwege.350 Een vernedering die de 
oudee vos niet eerder meemaakte. Op Schiphol werd hij welkom geheten door 
zijnn zoon en tot zijn verrassing door Wim Hulst die vermoedelijk door de am-
bassadee van zijn komst verwittigd was. Hulst beurde hem wat op. Bij de re-
volutieherdenkingg van de orthodoxe vvsu waren veel bezoekers geweest, 
meerr dan bij de bijeenkomst van de CPN.351 

Mett intense tevredenheid werd De Groots nederlaag in Amsterdam be-
groet,, het gevaar van splitsing was voorbij. Thuisgekomen trof De Groot bij 
dee post een kort schrijven aan van Hoekstra die hem namens het partijbestuur 
aanzegdee dat "schending van de partij statuten, zoals je de laatste tijd bij her-
halingg bedreven hebt, niet langer geduld wordt".352 Het was erger dan een te-
rechtwijzing,, een dreigement met schorsing of zelfs royement. Vele uren pra-
tenn met zijn oude vrienden Sal de Zwarte en Liesje Blom bracht hem tot het 
besluitt de strijd te staken. Na precies zestig jaar kwam er een einde aan zijn 
actievee politieke leven. 

Dee volgende dag belde De Groot met Joop Uisberg. Uiterst vriendelijk, 
alsoff  er niets was voorgevallen, wilde hij even kwijt dat hij inmiddels het ach-
terstalligee salaris op de rekening van Uisberg had overgemaakt. Hij zou het 
nogg schriftelijk bevestigen en hoopte daarmee ook de ontslagbrief te hebben 
gecorrigeerd.3533 Het briefje ondertekende hij met "Je Paul". 

Eenn week later liet hij via Sal de Zwarte Hoekstra een brief ter hand stel-
len,, waarin hij meedeelde zo "ernstig ziek" te zijn dat de specialisten hem 
"absolutee rust" bevolen. "Bovendien is voor mij de tijd gekomen om mij uit 
allee activiteiten terug te trekken en ik ben vast van plan dat te doen."354 De 
wrijvingenn en misverstanden over het IPSO betreurde hij ernstig en hij stelde 
voorr de bevoegdheden van de stichting over te dragen aan een nieuw bestuur. 
"Ikk heb gemeend van mijn kant deze stap te moeten doen om aan het conflict 
eenn einde te helpen maken. Met kameraadschappelijke groeten, S. de Groot." 
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Eindd november waren Joop IJisberg en Jaap Wolff op de Walmolen in Am-
sterdam-Noordd om de overdracht te regelen. Paul lag op de divan en vertelde 
datt hij al drie weken niet buiten was geweest. Hij toonde zich zachtaardig en 
trachttetrachtte in alles mee te werken. Bij het afscheid boog hij zich voorover en 
fluisterdee terwijl hij Uisbergs hand greep: "Sans rancune?" IJisberg was ont-
roerd.. Buitengekomen bleef Jaap verbijsterd staan: "Heb je wel gehoord wat 
hijj  zei, dat heeft hij in zijn leven nog nooit gedaan!" 

STALINIS TT TOT HET EINDE 

"Inn de politiek mag men niet oud worden," liet een laconieke De Groot zich 
ontvallenn toen ambassadeur Kirsanov hem in 1957 inlichtte over de verwij-
deringg van Molotov en Kaganovitsj uit de leiding van de CPSU. Het was een 
leefregell  waaraan De Groot zich nooit heeft willen houden. Hij was ver in de 
zeventigg toen hij zijn laatste gevecht leverde en had bijna een halve eeuw aan 
dee top van de Nederlandse communistische partij gestaan. 

Slechtss enkelen waren hem trouw gebleven. Van verbittering of teleurstel-
lingg liet hij niets blijken. Alleen thuis, tegenover Eke en zijn naaste vrienden, 
spuwdee hij zijn gal. Dan raakte hij niet uitgepraat over de "Shaffy-bende", 
waarmeee hij op de "verderfelijke" CPN-bestuurders in Felix Meritis doelde. 
InIn de jaren zeventig stond het gebouw bekend als het Amsterdamse Shaffy-
theater,, genoemd naar de daar vaak optredende chansonnier Ramses Shaffy. 

Opp uitnodigingen voor interviews of debatten ging de bejaarde ex-partij-
leiderr niet in. Zorgvuldig ontweek hij alles wat aanleiding kon geven hem 
buitenn het organisatieverband te plaatsen. Hij vroeg zijn stiefzoon de contri-
butiee van één gulden vijfti g per week stipt over te maken.355 Het zou hem niet 
gebeurenn dat hij stilzwijgend wegens schuld werd geroyeerd. 

Wildee hij niet doodgaan zonder partijboekje of hoopte hij alsnog op een 
wendingg ten goede? Hij was er zeker van dat in de CPN de Amerikanen aan 
dee touwtjes trokken. Tijdens het hoogtepunt van het conflict in oktober 1977 
vroegg hij de Groningse CPN-wethouder Thewis Wits naar het gerucht dat 
dezee benaderd was door twee PVDA-wethouders die met het oog op verdere 
samenwerkingg "De Groots verwijdering uit de C P N" hadden geëist. Een van 
diee wethouders was Max van den Berg, die juist van een stage in de Verenig-
dee Staten was teruggekeerd. "Nu is het bekend dat zulke stages [...] dienen 
omm de deelnemers door de CIA en andere anticommunistische en antisovjet-
instellingenn te beïnvloeden. Dit voorval zou wijzen op een inmenging van de 
CIAA in de Nederlandse politiek," zo gaf hij Wits te kennen en hij drukte hem 
opp het hart dat "dergelijke feiten niet stil gehouden mochten worden".356 

Ruimm een jaar later bracht hij in een - overigens maar gedeeltelijk gepubli-
ceerdee - brief aan de Volkskrant het gedwongen vertrek van de antirevolutio-
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nairee fractievoorzitter Aantjes ook in verband met een kritische, "anti-Ame-
rikaanse"rikaanse" houding. Dat uit onderzoek naar zijn oorlogsverleden Aantjes' lid-
maatschapp van de Waffen-ss bleek, achtte De Groot geheel in stijl met de 
chantagemethodenn waarvan Washington zich doorgaans bediende bij het af-
rekenenn met politieke tegenstanders. Uit de zaak bleek hoe "zonder waak-
zaamheidd en scherpe controle in onze gespannen en gevaarlijke tijd elke par-
tijj  zich aan chantage blootstelt, niet alleen met misdragingen van oude en 
nieuwee leden, doch zelfs met misdragingen van hun ouders, zo zij tot de jon-
gee generatie behoren".357 Het kostte weinig moeite te bedenken dat De Groot 
zijnn oude opponenten uit het partijbestuur op het oog had. Zelf meende hij, 
nett als Aantjes, buitenspel gezet te zijn, omdat hij niet duldde dat de partij 
aann de leiband van de Verenigde Staten liep. Kees van der Pij Is Een Ameri-
kaanskaans plan voor Europa besprak hij als "het beste boek dat de laatste tijd was 
verschenen".3588 In een notitie, zestien dichtbetypte vellen lang, onderstreep-
tee hij dat vele communistische partijen door de Amerikaanse geheime dienst 
warenn geïnfiltreerd.359 

Dee meeste van zijn partijgenoten hebben hem na 1977 nooit meer ont-
moet.. Liever zagen ze dat aan zijn toch al weinig beminnelijke imago verder 
afbreukk werd gedaan. In de aloude traditie dat wie in ongenade viel, ook 
daarvóórr niet gedeugd kon hebben, werd aan De Groot in partijpublicaties 
nogg maar zelden aandacht besteed. Uit Tot de strijd ons geschaard, een in 
19799 verschenen beeldverhaal over het communisme in Nederland, verne-
menn we slechts dat De Groot in de jaren dertig vaak speeches afstak, in 1938 
tott partijsecretaris werd verkozen en in de oorlog onderdook. Daarna ver-
dwijntt hij geheel uit zicht tot hij, het is inmiddels 1978, weer opduikt: De 
Groott presenteert dan, aldus de samenstellers, een visie die door de leden als 
onjuistt wordt afgewezen. Op de valreep krijgt men nog te horen dat hem het 
erelidmaatschapp van het partijbestuur werd ontnomen dat enkele jaren eerder 
wass toegekend. Maar welke visie werd afgewezen en waarom en hoe? De le-
zerr moet ernaar gissen. Was het de bedoeling de betekenis van de oud-partij-
leiderr voor de geschiedenis van de CPN te relativeren, dan toonden de sa-
menstellerss zich De Groots ijverigste leerlingen. Hij zou het in zijn tijd niet 
anderss hebben opgelost.360 

Dee laatste tien jaar van zijn leven bracht De Groot teruggetrokken door in 
Zeist.. In maart 1978 verhuisden hij en Eke naar een gerieflijke koopflat in de 
rustigee Anna Paulownalaan. Ze konden zich de prijs van 113.000 gulden ge-
makkelijkk veroorloven, omdat ze over een eigen kapitaaltje beschikten. Eke 
hadd in 1977 een nabetaling ontvangen van het haar toegekende buitengewo-
nee pensioen over de jaren 1972 tot en met 1976. Er stond een behoorlijk be-
drag,, zo'n 195.000 gulden, op de bank.36' In Zeist woonden ze dicht in de 
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buurtt van Huib, Olga en de kleinkinderen, die regelmatig op bezoek kwamen. 
Dee Groot had een werkkamer, waarin hij zich ongestoord aan studie- en 
schrijfwerkk kon wijden. Hij las vooral politieke boeken en kranten, een en-
kelee maal literatuur en poëzie. Hij zette zich zelfs aan het vertalen van zijn 
geliefdee dichter Heinrich Heine; uit diens "Slavenschip" de strofen: 

Mijnheerr van Koek, de kapitein 
Zitt in zijn hut en rekent 
Hoeveell  de lading heeft gekost 
Enn hoeveel winst dit betekent. 

Dee rubber is goed, de peper is goed 
Driehonderdd vaten zwaar 
'kk Heb stofgoud en ik heb ivoor. 
Maarr 't beste is de zwarte waar. 

Inn de zeventiende eeuw waren Nederlanders de onbetwiste meesters in de sla-
venhandel,, krabbelde hij in de zijlijn . Hun eredienst droegen ze op aan de 
daalderr en "dit is zo gebleven tot op deze dag".362 

Aann Liesje Blom en Sal de Zwarte stuurde hij krantenknipsels uit zijn lijf -
blad,, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, en lange beschouwingen over het 
opstandigee Polen en de oorlogszuchtige rol van het West-Duitse imperialis-
me.. Daar werd door de "Shafry-bende" bewust over gezwegen.363 "Zo stinkt 
ditt zooitje steeds meer naar de mof," sneerde hij. Over de verhoudingen in 
Duitslandd correspondeerde hij ook met de hoogbejaarde Sal Diamant364 en 
oudee Parij se vrienden, met Romain en Jeanne Markovitsj die hij al van voor 
dee oorlog kende. Ze waren familie van zijn eerste vrouw. Het contact was na 
zijnn vertrek uit de politiek weer aangehaald. Markovitsj hield hem op de 
hoogtee van de debatten in de PC F en stuurde hem L'Humanité.*65 

Mett praktische politiek liet hij zich niet meer in. In januari 1983 zond Jur-
riri  Reiding hem een tekst, 32 pagina's lang, die als alternatief voor het nieu-
wee CPN-partijprogram was voorgelegd aan het net opgerichte orthodoxe Ho-
rizontaalrizontaal Overleg van Communisten. De Groot berichtte Reiding dat hij niets 
mett zijn opstel en het 'Horizontaal Overleg' te maken wilde hebben.366 Een 
verzoekk tot een gesprek wees De Groot per kerende post en met een tweere-
geligg briefje resoluut af.j6? 

Dee Groot bleef aantekeningen maken uit boeken en artikelen. Hoopte hij 
nogg eens aan een vervolg van zijn herinneringen te beginnen? In zijn archief 
zijnn talrijke notities bewaard die daarop duiden.368 De oorlog liet hem niet los. 
Inn de Frankfurter Allgemeine van 14 januari 1981 trof hem een foto van net 
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inn Auschwitz aangekomen gevangenen. Meende hij Sally en Rosa te herken-
nen?? De redactie vroeg hij per omgaande het origineel van de foto te sturen, 
"auff  die, wie möglich, die Gesichte der Haftlinge gut sichtbar sind". Hij 
sprakk van "Haftlinge", niet van joden en ondertekende het briefje met Saul 
dee Groot. Tegenover Liesje Blom en Sal de Zwarte uitte hij zijn woede over 
dee gewoonte van de Duitse media om in berichten over Auschwitz en Majda-
nekk te spreken van "joden of joodse gevangenen". "Vijfendertig jaar na de 
doodd van Hitler" bleef het nazi-begrip "Juden" in zwang. Het tekende vol-
genss hem een mentaliteit, waaraan niets was veranderd.369 

Dee oorlog achtervolgde hem sterker dan ooit. Op straat leek hij schuwer te 
worden,, bang dat hij opgemerkt werd. Hoe scherp zijn zenuwen geraakt wa-
ren,, bleek tijdens een bezoek aan Roemenië in het voorjaar van 1983. Met 
Gerritt van Aalderen en diens vrouw verbleven ze in een kuuroord. Op een 
feestavondd was Paul driftig opgesprongen en had 'Heil Hitler' geroepen. Er 
warenn nogal wat Roemeense Duitsers die in de oorlog tegen de Russen voch-
tenn en daar herinneringen aan ophaalden. De Groot vond het een "smerige 
fascistenbende".. Van Aalderen was diep geschokt. Hij nam het De Groot 
kwalijk:: je was gast en dat deed je niet. Bij hun terugkeer op Schiphol ging 
iederr zwijgend zijns weegs. Van Aalderen wilde het niet meer goedmaken. 
Hennyy Zwart heeft nog geprobeerd te bemiddelen, Gerrit liep al tegen de 
tachtigg en ze vond de ruzie onverdraaglijk, maar hij bleek niet te vermur-
wen.3700 De oud-spoorwegman had De Groot in de oorlog in veiligheid ge-
brachtt en was hem altijd trouw gebleven, nu hoefde het niet meer. 

Dee oorlog, Stalin, het antisemitisme leken de grote thema's in De Groots 
leven.. Nog eenmaal, begin jaren tachtig, liet hij er zijn gedachten over gaan. 
"I kk ben in deze vervelende tijd weer eens Stalin gaan lezen. Hij is ver-
bluffendd van helderheid," luidden de openingszinnen van een manuscript dat 
eenn schets omvatte van de geschiedenis van de Sovjet-Unie. De Stalin-over-
denkingen,, zoals hij het werkje noemde, liepen uit op een even onvoorwaar-
delijkee als openhartige verdediging van Stalin en het stalinisme.37' All e kri-
tiek,, zelfs de minste twijfel waren verdwenen. Een studie van de joodse ge-
schiedeniss - Lenins brochure Über die Judenfrage bleek stukgelezen - had 
hemm ervan overtuigd dat in de Sovjet-Unie van antisemitisme nooit sprake 
wass geweest. All e beperkingen voor joden waren na de revolutie opgeheven 
enn in de leiding van partij en staat hadden communisten van joodse afkomst 
eenn belangrijke rol gespeeld. Schril stak daarbij het leven onder het kapita-
lismee af. "Het antisemitisme en de Duitse jodenmoord beroofden de gehele 
mensheidd van vele geleerden, juist in de meest moderne takken van weten-
schap.. Hun afwezigheid," zo betoogde De Groot, "is hedentendage een smar-
telijkk gemis bij het pogen de ontwikkeling naar een Derde Wereldoorlog te-
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genn te houden en bij het stimuleren van elke vorm van progressiviteit." Tien-
tallenn namen liet hij de revue passeren om te illustreren dat geleerden, kun-
stenaarss en politici van joodse afkomst - van Spinoza tot Einstein en van Co-
lumbuss tot Kaganovitsj - tot de meest consequente denkers behoorden. Voor 
Dee Groot was Stalin onlosmakelijk verbonden met de overwinning op de 
nazi-barbarenn en met de vernietiging van het antisemitisme. Aan de hatelijke 
lastercampagnee van Chroesjtsjov tegen Stalin had hij dan ook nooit willen 
deelnemen.. Dat Lenin al in 1923 bedenkingen tegen Stalin uitte, noemde hij 
roddelpraat,, en over de kampen en terreur merkte hij brutaalweg op dat in al 
diee jaren na Stalins dood nooit precies met naam en toenaam, controleerbaar 
voorr iedereen, bewezen was dat goede communisten onder zijn bewind of op 
zijnn bevel vervolgd waren. "Maar laat ons aannemen dat er misgrepen zijn 
geweest,""  noteerde hij uitdagend. "In zo'n gigantisch land, in zo'n gespannen 
toestandd was dat mogelijk. De Hollandse burger zegt: 'er zijn geen rozen zon-
derr doornen'." Het kleinzielige geklaag over de persoonsverheerlijking was 
volgenss hem eenvoudig absurd. "Grote massa's, grote organisaties kunnen 
niett spontaan strijden. Ze hebben leiders nodig en in zo'n gigantische taak als 
zijj  in de Sovjet-Unie te vervullen kregen, een wereldhistorische taak, hadden 
zijj  leiders nodig van reusachtig formaat." De bejaarde, maar nog altijd strijd-
baree oud-partij leider herhaalde nog eens de al lang geleden gedane belofte 
omm naar het voorbeeld van de geuzen de scheldnaam 'stalinist' als erenaam 
tee dragen: "Het stalinisme is het marxisme-leninisme van onze tijd! Het leidt 
dee mensheid naar een nieuwe, betere toekomst!" 'Du courage et encore du 
courage,'' luidde de lijfspreuk van Robespierre. "Moed en nogmaals moed! 
was,""  zo besloot De Groot zijn overdenkingen, "ook in onze tijd het voor-
naamste." " 

Inn de flat in Zeist beschikten Paul en Eke over een logeerkamer, waar gas-
tenn konden overnachten. Maar buiten Liesje Blom, Sal de Zwarte en Esther 
Teeboomm kwamen niet veel vrienden meer opdagen. Aan de ene kant vroeg 
hijj  zich af waarom ze hem niet bezochten, aan de andere kant weerde hij vrij-
well  ieder bezoek af. Het werd stil om hem heen. Op 15 september 1985 over-
leed,, kort na Liesje Blom, Eke de Groot. Haar ziekbed had niet lang geduurd. 
Inn april was kanker geconstateerd. De ziekte was in een zo vergevorderd sta-
diumm dat opereren geen zin meer had. Eke besloot nog tot een Moermandieet, 
meerr als een wanhoopsdaad dan uit overtuiging. Paul had er niet veel in ge-
zien.. De begeleidende arts noemde hij misprijzend "die spinaziedokter". 

Naa Ekes dood ging het snel bergafwaarts met hem. Hij begon te demente-
ren,, zijn geheugen ging achteruit en hij haalde dingen door elkaar. De oor-
logsjarenn kwamen voortdurend terug in zijn herinnering. Hij kon niet meer 
alleenn blijven. Er kwam iedere dag hulp, ook voor de nacht. Nu en dan bleef 
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Huibb slapen. Sleutels werden een obsessie. Midden in de nacht schrok hij 
wakkerr en ging hij ernaar op zoek. Dan had Huib ze gevonden en even later 
begonn het zoeken opnieuw.372 Wezen de sleutels op de gewoonte in de bezet-
tingg op onderduikadressen een vluchtweg open te houden? Waren ze symbo-
lenn van waakzaamheid? 

Inn Zeist en omgeving hadden alle bejaardentehuizen wachtlijsten. Op aan-
radenn van Esther Teeboom werd bij het Joods Bejaardencentrum in Bussum 
geïnformeerd.. De Groot kon er onmiddellijk terecht. "Logisch," grapte hij te-
genn zijn zoon "zoveel joden zijn er tenslotte niet meer over." Hij raadde hem 
well  aan op zijn centen te letten: "ik ken ze zo'n beetje." 

Zijnn spotlust kon niet verhullen dat hij geestelijk verder achteruitging. Hij 
verbleeff  op een speciale verpleegafdeling waar hij extra aandacht kreeg. Nu 
enn dan zocht Henny Zwart hem op: "Dag Roosje ben je er weer!" Soms kon 
hijj  zijn kamer niet terugvinden. Buiten verdwaalde hij. In heldere ogenblik-
kenn klaagde hij dat zijn medebewoners alleen over Israël spraken. "Laten ze 
lieverr lekkere kippensoep maken." Esther Teeboom vertelde Henny dat hij 
eenn keer demonstratief de eetzaal verliet toen "één van die keppeltjes weer 
eenss stond te preken". Toch was hij er niet op uit zijn medebewoners voor het 
hoofdd te stoten. Soms liep hij zelf met een keppeltje op, een verzoenend ge-
baarr naar zijn omgeving. 

Estherr Teeboom, die voor Paul een aan verering grenzende bewondering 
voelde,, had in hetzelfde centrum haar intrek genomen. Ze woonde in Huizen, 
maarr verdroeg niet dat De Groot in eenzaamheid wegkwijnde. Aan Henny 
Zwartt vertrouwde ze toee dat Paul haar had gezegd: "In 1945 had ik met jou 
verderr moeten gaan." Voor Henny kwam het achteraf niet eens als een ver-
rassing:: "Ze waren altijd op elkaar gesteld geweest." Esther was een Amster-
damsee en ze leerden elkaar al voor de oorlog kennen. De beide tachtigjarigen 
kondenn elkaar niet meer geven dan een beetje steun. Lust om verder te leven 
hadd De Groot niet meer. Steeds maar weer vroeg hij zijn zoon: "wat voor nut 
heeftt het nog?" Hij herhaalde dat hij het liefst dood wilde.373 Precies een half-
jaarr na zijn verhuizing naar Bussum en anderhalve maand na het verscheiden 
vann de CPN uit de Tweede Kamer, overleed hij, op zondag 3 augustus 1986. 

Hennyy Zwart zat op de Waarheid-redactie, toen Esther Teeboom haar bel-
dee en ontdaan het bericht van zijn dood bracht. Henny was geschokt en ver-
rastt tegelijk. Zo snel had ze zijn dood niet verwacht. Aan Joop Morriën, die 
tegenoverr haar aan het bureau zat, vertelde ze in het kort het nieuws, deed 
haarr jas aan en vertrok spoorslags naar Bussum om Esther bij te staan. 

Hett was fraai zomerweer toen, drie dagen later, op woensdag 6 augustus 
19866 's morgens om negen uur de lijkstoet arriveerde bij het crematorium 
Daelwijckk in Utrecht. Of is "stoet" een te groot woord? Er was maar één 
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volgautoo en daarin zaten Huib Zegeling, Olga, hun twee zoons, André en Paul 
jr .. en de vriendin van Paul jr. Over het ritueel bij de crematie had Huib nooit 
mett zijn vader gesproken. Huib besloot tot een plechtigheid in eigen kring, 
sober,, stil, zonder enig vertoon. De partij moest erbuiten blijven. Een door de 
journalistt Igor Cornelissen gewaarschuwde VPRO-fïlmploeg werd door Ze-
gelingg verzocht te vertrekken.374 In de aula zaten naast de familieleden en een 
vertegenwoordigstervertegenwoordigster van het Joods bejaardentehuis alleen Sal de Zwarte en 
Estherr Teeboom. Ze namen zwijgend afscheid van hun dierbare vriend. Het 
decorr was sober: geen toespraken, geen muziek. Toen alles achter de rug was, 
steldee Zegeling de Haagse redactie van het Nos-journaal op de hoogte. De 
volgendee dag verscheen een overlijdensadvertentie. Dag- en weekbladen 
wijddenn lange, doorgaans negatieve beschouwingen aan het heengaan van De 
Groot,, ook Neues Deutschland en het Chinese persbureau Hsinhua maakten 
err gewag van. Van zijn vroegere kameraden was er maar een enkeling die het 
opbrachtt te reageren. Een van hen was Marcus Bakker die bekende: "Voor 
mijj  zelf, en voor heel wat anderen, is Paul de Groot gedurende een belang-
rijkrijk  deel van het leven een grote factor geweest; op een of andere manier dra-
genn ze allemaal wat van hem met zich mee. Dat geldt in ieder geval voor mij. 
Ikk heb hem verwenst, ruzie met hem gehad, maar ik heb hem ook bewon-
derd."3755 Verguizing en bewondering bleven de man die de laatste jaren alleen 
zijnn weg zocht, tot aan de dood begeleiden. 
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Bijj  zijn dood in 1986 leek het alsof De Groot was voorbestemd de geschie-
deniss in te gaan als een "dictator", een "intrigant" en "manipulator". In bre-
dee kring werd hem een soort Reviaanse afkeer toegedragen. In Nader tot U 
hadd Gerard Kornelis van het Reve zijn walging over de huisvriend van zijn 
ouderss de vrije loop gelaten:1 "Ik was bang voor hem. Vaak zagen we hem 
mett zijn blauwig paars gezicht en rundervagijn van een mond, in een hoek 
vann de keuken [...] aan een tafeltje zitten, waarop hem door Sallie grote hoe-
veelhedenn voedsel werden geserveerd. De wijze waarop deze man at, had iets 
onzedelijks.... [...] Uit [...] zijn gezicht spraken verachting, wantrouwen en, 
vooral,, haat jegens alles in het algemeen en jegens het voedsel in het bizon-
der.. [...] Hij at niet als een hond of een kat, want die eten heel keurig, noch 
mett de kalme drift van een vogel, maar als een onbekend dier, dat zijn gedo-
dee prooi nog bij het opeten blijf t haten. Ik heb wel eens gedacht, dat deze 
man,, als hij ooit aan de macht was gekomen, met de vernietiging van zijn te-
genstanderss nog geen genoegen zou hebben genomen, maar ook nog hun ge-
zinnenn in hongerkampen zou hebben laten uitroeien." 

Hett zijn onsterfelijke zinnen geworden, treffend in hun gruwelijkheid. 
Tochh verhelderen ze weinig over de geschiedenis van De Groot. Psychische 
eigenaardighedenn als vraatzucht, kilte en gewetenloosheid - ook Igor Corne-
lissenn liet in Paul de Groot. Staatsvijand nr. 1 niet na de pathologische kant 
vann de persoon te benadrukken - brachten De Groot nog niet aan de macht. 
Evenminn stelden ze hem vanzelf in staat meer dan veertig jaar met rede be-
giftigdee partijgenoten aan zich te onderwerpen en de onbetwiste leider van de 
partijj  te blijven. 

Inn plaats van een psychologiserend reductionisme waarin De Groots poli-
tiekee optreden beschouwd wordt als illustratie van zijn karakter en gemoeds-
behoeften,, lijk t een studie naar de persoon van De Groot in zijn ontwikkeling 
enn in zijn relatie tot de sociaal-politieke omgeving vruchtbaarder. In de ver-
wevenheidd van het persoonlijke en publieke kan een genuanceerder beeld van 
Dee Groot worden verkregen. Het relativeert zijn uniciteit en maakt de meest 
verguisdee politicus van na de oorlog gewoner en minder demonisch. 
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Dee Groots ontwikkeling tot het communisme en zijn verbondenheid met de 
Sovjj  et-Unie kan niet los worden gezien van de minderheidspositie die hij als 
jood,, als Vlaamssprekende en als arbeider in zijn jongelingsjaren op velerlei 
gebiedd moet hebben ervaren. De Groot werd geboren in een gezin dat, zo ty-
pischh voor het Amsterdamse joodse diamantbewerkersmilieu, assimilatie en 
integratiee in de niet-joodse wereld gelijk stelde aan vooruitgang. Het was 
enerzijdss een reactie op antisemitisme en achterstelling, anderzijds afkeer 
vann de kilheid in de joods-religieuze wereld. Leven naar 'eeuwige waarhe-
den',, naar 'oude vormen en gedachten' maakte plaats voor 'de idealen' van 
Henrii  Polak en Domela Nieuwenhuis. 

All  brak De Groot met het joodse milieu, de assimilatie werd nooit volle-
dig.. Toen hij, dertien jaar oud, als talentvolle leerling voorbestemd leek ver-
derr te leren, hielden zijn ouders dat tegen. Als vreemdeling, als jood en als 
Nederlanderr in België, kon hij er niet op rekenen in een intellectueel beroep 
zijnn brood te verdienen. De toekomst lag in de wereld van de diamantbewer-
kers,, 'het vak' waarin joden van oudsher hun brood verdienden. Het beves-
tigdee de minderheidspositie en drukte hem op de oude waarheid dat een ar-
beider,, en zeker een joodse arbeider, niet alleen afhankelijk is van de eigen 
goedee wil, maar ook van machten waartegen men als individu moeilijk op-
gewassenn is. Dat ondanks het ploeteren het succes niet naderbijkwam, ervoer 
hijj  als bitter. Het gaf een fanatieke plooi aan zijn karakter. 

Toenn hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, in de Algemene 
Stakingg van 1913, op de socialistische beweging stuitte, herkende hij zich in 
haarr radicalisme. Hang naar het extreme bracht hem ook bij de Vlaamse 
emancipatiestrijd.. In de Vlaamse onderdrukking zag hij iets van de achter-
stellingg die hem als jood was beschoren. De strijd daartegen werd door de 
jongeren,, bij wie De Groot zich als vijftienjarige aansloot en die geen respect 
toondenn voor de Belgische natie, verbonden met de strijd tegen de oorlog, 
eerstt in pacifistische zin, allengs meer in de geest van de bolsjewieken. Dat 
proletariërss ten lange lesten genoeg zouden krijgen van het elkaar uitmoor-
den,, maakte in hun ogen het uitbreken van de wereldrevolutie onvermijdelijk. 

Inn de nieuwe maatschappij zag De Groot de opheffing van de achterstel-
lingg waar hij als arbeider, als jood en als Vlaamssprekende dagelijks de ge-
volgenn van ondervond. Dat ideaal bracht hem in conflict met de leiding van 
dee sociaal-democratie en voerde hem naar het communisme. 

Hett communisme was voor hem in de eerste plaats een leer van 'verlos-
sing'' en een beweging, waarvan hij zich later met Heine afvroeg of deze niet 
dezelfdee was als de messias, voor wiens komst de jood al zolang gebeden 
had.. Ideaal en beweging bleven voor De Groot verbonden met de jonge Sov-
jet-staatt die alle onrecht, de volkeren tijdens de oorlog aangedaan, wreekte en 
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beloofdee hen van 'tiran' en 'uitbuiter' te verlossen. In deze heilsverwachting 
kwamm de op drift geraakte zeventien-, achttienjarige jongeman tot rust. 

Binnenn de communistische beweging was De Groot geen oorspronkelijk den-
ker,, hij was vooral een propagandist. Dat droeg bij aan het fanatisme van zijn 
karakter.. De schema's en dogma's die doorgingen voor het wezen van de bol-
sjewistischee politiek werden door hem voetstoots aanvaard. De uitdaging van 
dee Belgische realiteit, waarin de communistische beweging marginaal bleef, 
wass te zwak om aan de juistheid van dat model te twijfelen. Als propagandist 
vann de revolutie had hij geen oog voor de achtergrond van ontwikkelingen. 
Hijj  was vooral een practicus die allereerst werkte vanuit de directe ervaring. 
Vaakk kreeg een primair arbeiderisme de overhand. Het maakte hem tot oppo-
nentt van elke organisatie die door nadruk op geslotenheid en zuiverheid of 
doorr dédain voor kleine hervorming of verbetering, het veroveren van de 
massavakbewegingg - hoofdmacht van de arbeidersklasse - in gevaar bracht. 
Dee weerzin tegen 'radicale syndicalistische tradities' vloeide wellicht mede 
voortt uit de aard van het vak dat De Groot beoefende. Vanwege de eisen van 
verfijndd en nauwgezet werken was hij gewend aan discipline, planning en or-
ganisatie,, kenmerken van de moderne, niet van de 'oude' beweging. 

Zijnn praktisch handelen en zijn propagandistisch talent stonden intellectu-
elee aspiraties niet in de weg. "Lernen" deed hij zijn leven lang, maar zijn cul-
turelee en intellectuele ontwikkeling bleef steeds verbonden met de politiek. 
Bovendienn ging die ontwikkeling niet altijd samen met een houding waarin 
ookk feiten en argumenten van andersdenkenden een plaats kregen. Van dit 
laatstee was geen sprake meer toen De Groot zich overgaf aan de gesloten 
stalinistischee orthodoxie. Gaandeweg kreeg hiermee de conservatieve ten-
denss in zijn levenshouding de overhand. Het sloot een evenwichtige ontwik-
kelingg van zijn persoonlijkheid uit. 

Toenn De Groot en zijn gezin in 1923 uit België werden verbannen, legde hij 
dee klemtoon op de politieke betekenis ervan. Hij had een doel in het leven en 
datt was niet het leven zelf, maar de revolutie. Het inspireerde tot strijdbaar-
heidd en maakte zijn lot dragelijk. Wie zo pragmatisch met het leven om-
springt,, verliest de mogelijkheid tot objectiveren. Dat De Groot geen distan-
tiee kon of wilde opbrengen, versterkte de disciplinering van zijn denken. Het 
kwamm hem in de communistische beweging waarin autoritaire en hiërarchi-
schee verhoudingen allengs de boventoon voerden, goed van pas. Toen onder 
invloedd van de stalinisering van de CPSU en de Comintern in de tweede helft 
vann de jaren twintig het perspectief van de wereldrevolutie plaats maakte 
voorr de verdediging van de Sovj et-Unie, riep dat bij De Groot geen protest 

493 3 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

op.. Integendeel, in Frankrijk, maar vooral in Duitsland had hij de nederlaag 
vann "de revolutie" letterlijk op de voet kunnen volgen. Opbouw van 'het so-
cialismee in één land' was het enige alternatief. Wie die strohalm niet greep, 
veroordeeldee zich tot een machteloze kritiek. Dat die vooral uit 'gauchisti-
sche'' hoek kwam, in Nederland van Sneevliet en Roland Holst, in België van 
Warr van Overstraeten, sterkte De Groot in zijn overtuiging. Was Sneevliet 
niett ook de aanvoerder van het syndicalistische NAS, dat de kleine hervor-
mingg geringschatte en aan de massavakbeweging voorbijging? 

Buitenlandsee omzwervingen gaven hem zelfvertrouwen. In Duitsland en 
Frankrijkk was hij getuige van de grote debatten in de Communistische Inter-
nationale.. In ballingschap leerde hij de onzekerheden van het bestaan kennen. 
Hett maakte hem politiek en emotioneel zelfstandiger. 

Diee zelfstandigheid hielp hem bij terugkeer in Nederland, in 1925, een ei-
genn plaats te vinden in de conflicten die de CPH verscheurden. De Groot was 
eenn ontwikkelde en geschoolde arbeider, die zijn sporen in de strijd tegen het 
syndicalismee had verdiend; een uitdaging aan de CPH-leiding die zich in de 
jarenn twintig hardnekkig op het NAS richtte. Toen Moskou gehoorzaamheid 
belangrijkerr begon te vinden dan het instandhouden van het NAS als basis 
voorr de CPH, viel de aandacht vanzelf op jongeren als De Groot. Met zijn uit-
gesprokenn anti-N AS-sentiment en zijn pleidooi voor een onderwerping aan de 
Cominternn onderscheidde hij zich van leidende functionarissen als Wijnkoop 
enn Van Riel, die zich voornamelijk op nationale verhoudingen oriënteer-
den.. Voor De Groot gold net als voor De Leeuw, Schalker, Struik en Goulooze 
datt internationale discipline boven alles ging. In de verdediging hiervan ken-
dee hij geen maat; soms grof en meedogenloos ging hij voor niemand opzij. 
Gevolgenn op persoonlijk vlak deerden hem niet. Het maakte hem buitenge-
woonn geschikt voor de nieuwe leiding die na het zesde wereldcongres onder 
regiee van de Comintern aantrad. In februari 1930 werd hij in het partijbestuur 
enn het partij secretariaat benoemd. 

Schoksgewijss was zijn loopbaan tot dan toe verlopen. Vooruitgang en stag-
natiee wisselden elkaar af. In het selectieproces naar de top was beslissend of 
hijj  zijn inzet, ambitie en ervaring ondergeschikt wist te maken aan loyaliteit 
aann de leiding. Na de botsing met Schalker in 1930/1931, waarin hij tever-
geefss en voor het laatst een oproep deed aan leden hem in een conflict te steu-
nen,, leerde hij die loyaliteit boven eigen inzichten te stellen. Niet het per-
soonlijkk belang stond voorop, niet het proletarisch belang, noch het partijbe-
lang,, maar het belang van het EKKI , of liever dat van de leiding van de CPSU. 

Dee gevolgen voor De Groot waren verstrekkend. Oude maatstaven waar-
aann hij zijn ambitie toetste, vervielen. Soepel draaide hij met alle winden 
mee.. Denken, taal en houding plooiden zich naar de stalinistische mores en 
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hijj  manifesteerde een dadendrang die door niets leek te worden getemperd. 
Zijnn sociale isolement en het ontbreken van een stabiel arbeidsbestaan maak-
tenn de metamorfose gemakkelijker. Als diamantbewerker was hij gewend de 
slijpsteenn op te nemen en te vertrekken, als het economisch tij daarom vroeg. 
Daarr kwam het risico van het politieke engagement bij. Vrienden, baan en 
culturelee omgeving had hij vaker achter zich gelaten. 

Toenn Moskous greep op de partij in de jaren dertig toenam, werden voor-
all  uit de werklozenbeweging kaderleden gerecruteerd, die - net als De Groot 
-- een weinig stabiel bestaan kenden. De Groot heeft de verversing gestimu-
leerdd en zag zijn positie versterkt. Na de wending naar het Volksfront op het 
zevendee wereldcongres in 1935, die een hernieuwde toenadering tot de soci-
aal-democratiee behelsde, behield hij die machtsbasis. Anders dan de meeste 
functionarissenn distantieerde hij zich niet van de Rvo-politiek. Het leverde 
bijvall  op van teleurgestelde partijgenoten, die geen raad wisten met de ver-
dedigingg van het vaderland, de overdreven lofprijzing van zijn culturele en 
democratischee traditie en de knieval voor de sociaal-democratie. Tegenover 
Moskouu zinspeelde De Groot op begrip voor deze twijfel. Het bezorgde hem 
dee naam een lastig man te zijn, maar het dwong ook respect af. Te meer om-
datt hij in de bestrijding van het 'trotskisme' voorop ging. Hij liet zien op-
drachten,, waartegen hij bedenkingen koesterde, correct te kunnen uitvoeren. 
Diee voorspelbaarheid werd in Moskou gewaardeerd. Al in 1936 beschouwde 
menn hem als de voornaamste man in het partij secretariaat. Twee jaar later 
werdd dat op het congres van 1938 officieel bekrachtigd. 

Mett De Groot trad een man aan die de schakel vormde tussen de Rvo-pe-
riodee en de Volksfrontpolitiek. Dat had hij voor op rivalen als De Leeuw, 
Schalkerr en Beuzemaker, die tegenover de RVO altijd reserves hielden. De 
Groott was een leider die de kloof dichtte tussen de partij intellectuelen, het 
ouderee kader en de grote stroom nieuwe leden. Met zijn belezenheid en in-
ternationalee ervaring bewoog hij zich te midden van Struik, De Leeuw en 
Rutgerss even vanzelfsprekend als met zijn vakbondservaring te midden van 
hett arbeiderskader. Het verschafte hem in de partij een buitengewone popu-
lariteit. . 

Dee Groot wilde zelfs in naam geen jood meer zijn. Toch zou hij door antise-
mitismee en de instroom van vluchtelingen na 1933 wederom met zijn joodse 
achtergrondd geconfronteerd worden. Voor de oorlog was het antisemitisme in 
Nederlandd niet erg heftig en al viel de kwaadaardige invloed van de natio-
naal-socialistischee NSB niet te ontkennen, De Groot meende dat antisemitis-
mee vooral een exportproduct uit Oost-Europa was. In de Nederlandse arbei-
dersbewegingg speelde het volgens hem geen rol. 
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Diee gedachte leefde breder en vloeide voort uit de langdurige joodse inte-
gratie.. Joden voelden in de Nederlandse samenleving een grote mate van vei-
ligheid.. Het milde antisemitisme en het gevoel van veiligheid kan De Groot 
bijj  de inval van 1940 en zelfs nog maanden daarna, minder wantrouwig en 
minderr alert hebben gemaakt voor de dreigende gevaren. Van het raciale an-
tisemitisme,, dat door de Hitler-staat werd aangemoedigd, kon hij zich prak-
tischh geen beeld vormen. 

Dee Groots voorstelling van de integratie was echter misplaatst. Dat hij zijn 
vriendenn vooral onder joodse partijgenoten zocht, was er zelfs mee in tegen-
spraak.. Het was een teken dat de inburgering beperkt bleef, al zal in de ste-
denn het proces verder zijn voortgeschreden dan op het platteland. Daar had 
dee bevolking nooit veel contact met joden. Er ontstonden voor De Groot niet 
wegg te cijferen problemen, toen hij met zijn gezin in de zomer van 1940 in 
hett zuiden onderdook. Naast politieke moesten ook sociale en culturele bar-
rièresrières worden overwonnen. Verwachtingen en leefpatronen lieten zich niet al-
tijdd soepel inpassen. 

Datt De Groot aanvankelijk slechts zijdelings aandacht besteedde aan het 
antisemitisme,, werd versterkt door het Molotov-Von Ribbentroppact. Met 
eenn protest tegen anti-joodse maatregelen riskeerde hij een directe confronta-
tiee met de bezetter, de verdragspartner van Moskou in dienst waarvan de CPN 
zijnn politiek uitstippelde. De Groot ging op zoek naar mogelijkheden voor 
eenn legaal communistisch bestaan, een politiek die illusies over de bedoelin-
genn van de bezetter gemakkelijk instandhield. 

Toenn De Groot na het partijverbod met zijn gezin onderdook, deed hij dat 
alss communist. Als communist voelde hij zich bedreigd, niet als jood. Dat 
zijnn gezin voorbestemd was vanwege zijn joodse etniciteit vernietigd te wor-
den,, drong niet tot hem door. 

Verbijsteringg kwam dan ook tot uiting in het verdriet over de arrestatie van 
zijnn vrouw en dochter in oktober 1942 door de wA-man Heil, die in het Gel-
dersee Gorssel op jodenjacht was. De Groot kon zich eenvoudig niet indenken 
datt zijn vrouw en dochter als joden waren gepakt. Ze waren het slachtoffer 
vann zijn roekeloosheid om als gezin onder te duiken en hun vervolging moest 
begrepenn worden als deel van de politieke strijd. Het ging om de vervolging 
vann een overtuiging, niet van een "ras". 

Doorr de deportatie van zijn vrouw en kind een politieke betekenis te ge-
ven,, kon De Groot iets van zijn waardigheid behouden. Het kwaad en het lij -
denn werden er begrijpelijker door. Het lot hield hij bovendien in eigen hand. 
Eenn verzachting die het besef slachtoffer te zijn van rassenwetten nooit mo-
gelijkk zou hebben gemaakt. 

Datt De Groot zelfs na het 20ste Congres van de CPSU in 1956 een krach-
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tigee verdediger bleef van het stalinisme, kan mede tot de traumatische erva-
ringg uit de bezettingtijd worden teruggevoerd. Hij was achteloos en roekeloos 
geweestt in het verdedigen van zijn ideaal; hij had er met het verlies van zijn 
dierbarenn voor betaald. Toegeven dat de verdediging van dat ideaal de verde-
digingg van een onmenselijke dictatuur inhield, zou het offer zinloos hebben 
gemaakt.. Hitler zou alsnog gewonnen hebben. 

Veell  was er na de oorlog te doen om de 'desertie' van De Groot na de reeks 
arrestatiepogingenn met als angstaanjagende climax de bijna fatale tref met 
Jann Dieters in Apeldoorn in april 1943. Voor De Groot waren de gebeurte-
nissenn het resultaat van verraad. Net als bij de arrestatie van Rosa en Sally 
sloott hij toeval uit. Toeval was geen categorie waarmee hij kon leven. De 
Groott kwam tot de slotsom dat de Gestapo tot in de top van de partij was 
doorgedrongenn en waar en wanneer ze wilde, kon toeslaan. Alleen spoorloos 
verdwijnenn kon hem het leven redden. 

Datt deze overweging in het naoorlogse debat geen rol speelde, kwam voort 
uitt de behoefte - ook bij De Groot - om de mythe van de onkwetsbaarheid 
vann de communistische verzetsorganisatie in stand te houden. Dat tot in de 
topp van de organisatie doorgeslagen werd, zou met dat beeld onverenigbaar 
zijn.. Na de bevrijding heeft De Groot zijn motief om te verdwijnen - het ver-
moedenn van verraad van Dieters - voor een partijcommissie uiteengezet. 
Zelfss zijn grootste tegenstrevers vonden de uitleg aanvaarbaar. Sindsdien 
leefdenn de partijgenoten in de waan dat De Groot met medeweten van de par-
tijleidingg de laatste twee jaar in reserve is gehouden. 

Naa de oorlog kwam De Groot vrij eenvoudig terug in het zadel. Met Jaap 
Brandenburgg was hij de enige overlevende van het laatste vooroorlogse poli-
tiekk bureau en de veertig ruim gepasseerd. Alleen al daarom ging er gezag 
vann hem uit. Omdat de oorlog een bres had geslagen in de gelederen van de 
inn de traditie van de Comintern opgevoede leden, kreeg De Groot de vrijheid 
dee CPN uit te bouwen tot een weliswaar met het Russische machtscomplex 
verbonden,, doch sterk onder Nederlandse vlag opererende partij. De eerste 
stappenn waren al gezet in de vooroorlogse Volksfrontperiode. De aanpassing 
aann de nationale tradities en waarden ging ongewoon ver. Het betrof niet al-
leenn het respect voor de monarchie, ook de band met de koloniën, de indus-
triëlee verhoudingen, de openbare orde en het gezag waren bij De Groot in 
verantwoordee handen. Wie daar, zoals de juli-oppositie, vraagtekens bij 
plaatste,, werd uitgeschakeld. De Groot speelde al snel zo'n overheersende rol 
datt niets buiten hem om of tegen zijn zin besloten werd. Die macht berustte 
niett alleen op zijn levensloop of charisma, evenmin op geld of materiële pri-
vileges,, maar in hoofdzaak op zijn erkenning als partijleider door Moskou. Al 

497 7 



DEE MA N DIE DE WEG WEES 

voorr de oorlog had de CPN haar bestaansrecht verbonden met de verdediging 
vann de Sovjet-Unie en haar politieke oriëntatie daarop afgestemd. Vanaf de 
bevrijdingg tot eind jaren zeventig hield De Groot op dit uiterst cruciale ter-
reinn de regie strak in handen. Niemand - zelfs niet partijvoorzitter Hoekstra 
-- waagde het zich daarin te mengen. 

Datt aan zijn positie in de bureaucratie een beloning was verbonden die rui-
merr was dan een lofprijzing of een reisje naar Oost-Europa is onmiskenbaar. 
Regelmatig,, vaak meerdere keren per jaar, verbleef het gezin enige weken in 
Oost-Europaa of de Sovjet-Unie voor gratis vakantie, studie of medische hulp. 
Hett was daar een levenswijze die vergelijkbaar was met die van leidende Sov-
jet-functionarissen.. Het ontbrak hem aan niets. 

Datt de privileges voor de leden verborgen bleven, sproot voort uit de my-
the,, die in de jaren vijfti g rond leiders in de communistische beweging, ook 
rondd De Groot, werd geweven. Naar het voorbeeld van Stalin figureerden 
hierinn eigenschappen als opoffering, eenvoud en toewijding even sterk als 
moed,, wijsheid en onfeilbaarheid. 

Hett geloof dat daaraan werd gehecht, kwam vooral voort uit onwetendheid 
enn onbekendheid. Het was tekenend voor een partijleven dat sterk gedepoli-
tiseerdd raakte. Iedere kritiek werd door leden met argwaan bejegend. In de af-
delingenn heerste een mentaliteit van saamhorigheid, waarin vrijwilli g geleefd 
werdd naar de voorschriften van de juiste politiek, die - zoals in veel maat-
schappelijkee organisaties - gedefinieerd werd door een leiding, wier ver-
meendee alwetendheid een garantie inhield van doelmatigheid. De mythe van 
hett leiderschap drukte die sinds de jaren dertig bestaande realiteit uit. De 
Groott verscheen erin als de verpersoonlijking van een ideaal, dat tot voor-
beeldd strekte en dat respect verdiende. Zijn inzichten en zijn banden met lei-
dinggevendee communisten in het buitenland schiepen een onwrikbaar ver-
trouwen. . 

Datt buiten vrijwillig e overgave, ook directe dwang en angst een rol speel-
denn in de bewaking van het regime, voelden alleen de opposanten. De psy-
chische,, sociale en soms materiële druk die De Groot tegen hen aanwendde 
wass aanzienlijk. Er ging een sterke disciplinering vanuit. Daarbij was niet al-
leenn de rede in het geding, ook het gevoelsleven, de trouw aan de dode en de 
levendee kameraden. Niemand liet de emancipatiestrijd makkelijk los. 

Dee schanddaden van het stalinisme, waarvoor De Groot de verantwoorde-
lijkheidd droeg, moeten hem ook zelf beschadigd hebben. Zijn angsten en 
somss aan paranoia grenzende argwaan, zijn roekeloze zelfvertrouwen en su-
perioriteitsgevoell  zullen er door zijn versterkt. In de exorcistische acties te-
genn de groep Brandsen, Wagenaar en Gortzak bereikte het regime van terreur 
eenn climax. Terwijl Chroesjtsjovs ontluistering van Stalin in talrijke commu-
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nistischee partijen aanleiding was tot van bovenaf geleide debatten over de 
persoonsverheerlijking,, ontbraken die in de CPN vrijwel geheel. De Groot 
wildee er niets van weten. Door te erkennen dat Stalins regime misdadig was, 
viell  de bescherming tegen de in de oorlog wortelende gevoelens van schuld 
enn machteloosheid weg. Dat onheil wilde De Groot niet over zich afroepen. 
Hijj  bestreed de kritiek met ongekend fanatisme. Zijn tegenstanders beschul-
digdee hij ervan al in de oorlog dubbelspel te hebben gespeeld. De oorlog! Het 
themaa was geen toeval. 

Zijnn verzet tegen de destalinisatie ten spijt, lukte het hem niet zijn ge-
voelslevenn te ontlasten. Hij begon met zijn gezondheid te sukkelen, nacht-
merriess speelden op, herinneringen en zelfverwijt kwamen boven. Verschil-
lendee keren moest hij zich onder medische behandeling stellen. 

Voorr De Groot was de Sovjet-Unie vanaf haar ontstaan de plek waar de 
droomm van het socialisme werkelijkheid werd. Hij zag haar als de belangrijk-
stee verovering van de internationale arbeidersbeweging. Ook toen de Comin-
ternn na de oorlog al lang de deuren had gesloten, verdedigde hij zonder voor-
behoudd de CPSU. Weliswaar bleef hij beducht voor intriges en inmenging, 
maarr zijn kritiek richtte zich op personen, nooit op het regime zelf. Ook na 
19566 trad daar geen wezenlijke verandering in op, al ging hij met het ver-
werpenn van de 'revisionistische' koers van Chroesjtsjov ongekend ver. In het 
vervolgg benadrukte De Groot de autonomie in de hoop de partij een nieuwe 
werfkrachtt te geven, en, even belangrijk, de van oudsher krachtige relatie met 
dee PKI te beschermen. 

Bijj  de dekolonisatie van Indonesië en de politieke ontwikkeling van de PKI 
hadd De Groot zich altijd laten inspireren door de Sovjet-leiding. Maar sinds 
dee Chinese CP in de jaren zestig lijnrecht tegenover de CPSU stond en de 
machtigee Indonesische communisten zich met Peking verwant voelden, 
dreigdee een kritiekloze identificatie van de CPN met de Sovjet-politiek uit te 
lopenn op een breuk met de PKI. Ofschoon De Groot de Chinese politiek on-
dubbelzinnigg afwees, koos hij een onafhankelijke opstelling in het conflict 
datt leek uit te groeien tot een regelrechte oorlog tussen beide grootmachten. 
Hijj  liet zich niet door Moskou beleren en verzette zich tegen China's excom-
municatiee uit de wereldbeweging. Het was een unieke stap, die De Groot te 
staann kwam op een aanzienlijke door Moskou geïnspireerde en betaalde op-
positie. . 

Twijfell  en kritiek werden in deze periode aangewakkerd. In zijn memoires 
enn bij zijn publieke optreden rond de Israëlisch-Arabische oorlogen, hekelde 
hijj  openlijk het antisemitisme in de zogenaamde socialistische landen. Hij 
leekk zich bewuster te worden van zijn joodse achtergrond. 
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Datt de autonomie geen fundamentele breuk met de Sovjet-Unie behelsde, 
bleekk in 1969, toen De Groot op herstel aandrong van de relatie met de CPSU. 

Naa de coup van Soeharto verdween de PKI van het toneel en met de 'euro-
communistische'' opening gingen de onderlinge betrekkingen een gelijkwaar-
digerr toekomst tegemoet. Hoopte De Groot, die inmiddels de zeventig was 
gepasseerd,, met behulp van de Sovjet-Unie op een politieke doorbraak in Ne-
derland? ? 

Dee twijfel van CPN-bestuurders bij De Groots verlangen terug te keren in 
dee Sovj et-moederschoot, hield verband met het risico de toegenomen invloed 
inn de Nederlandse samenleving kwijt te raken. Een succesvolle deelname aan 
lokaall  bestuur, in gemeenteraden en gedeputeerde staten en het bekleden van 
verantwoordelijkee posten in de vakbeweging en andere maatschappelijke or-
ganisatiess waren niet te verenigen met een vergoelijking van Sovj et-repressie 
tegenn dissidenten. Er was een jonge generatie tot de partij en hett bestuur toe-
getreden,, die geen persoonlijke herinnering en emotionele band met de oor-
logsjarenn had en die niet gevormd was in het politieke en sociale isolement 
vann de koude oorlog. Andere opvattingen over vrijheid, democratie en socia-
lismee waren er gangbaar geworden. Die aanhang opofferen aan een regene-
ratiee van het klassieke proletarisch-internationalisme, ging veel bestuurders 
tee ver. 

Dee Groot kwam tot de conclusie dat hij met de sceptici niet verder kon en 
beraamdee hun val. In een operette-achtige couppoging dolf hij het onderspit. 
Dee nederlaag illustreerde dat het hem - bijna tachtig jaar oud en al jaren bui-
tenn de directe dagelijkse politiek - aan realiteitszin schortte. Het ontbrak hem 
niett alleen aan steun in de partij, maar, belangrijker nog, ook aan steun in 
Moskou.. Met het oog op de strijd tegen de nieuwe bewapening van de NAVO 

hadd de CPSU geen enkele behoefte aan een verscheurende partijstrijd. 
Toenn Moskou na enige aarzeling de partijleiding de zegenende hand reik-

te,, was De Groots val onvermijdelijk geworden. Veertig jaar eerder was hij in 
Moskouu op het schild geheven, onopgemerkt en via een zijdeur nam hij af-
scheid. . 
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Summary y 

Saull  de Groot (known as Paul) determined the face of communism in the 
Netherlandss for decades. De man die de weg wees (the man who showed the 
way)) describes the rise and fall of this controversial and tragic figure. 

Paull  de Groot was born in 1899 in the old Jewish quarter of Amsterdam, 
thee son of Jacob de Groot, a diamond cutter, and Rachel Sealtiël. Shortly af-
terr his birth his parents, like many others, left Amsterdam where work in the 
diamondd industry had become scarce, and moved to Antwerp in Belgium. Af-
terr leaving school at about the age of 12, De Groot was trained as a diamond 
worker.. When the First World War broke out the family left Antwerp, where 
normall  business life had practically ground to a halt, and returned for a short 
timee to Amsterdam. De Groot found work at a cigar-makers, who taught him 
thee basics of socialism, but in 1915 the family returned to Antwerp where De 
Groott became a diamond worker and joined the Belgian diamond workers' 
union.. He also became active in the Socialistische Jonge Wacht (socialist 
youthh guard). Full of zeal following the October Revolution in Russia, he 
tookk part as "Paul van der Schilde" in the fierce debate within the Belgian 
sociall  democracy movement on its position, and argued for immediate peace. 
Alongg with the Antwerp youth guard, he was amongst the first to separate 
fromfrom the Belgische Werkliedenpartij (labourers' party) and to call himself a 
communist.. It was a small and heterogeneous group, in which the admirers 
off  the Bolsheviks were gathered alongside anarchists, Flemish nationalists 
andd Tolstoyans. De Groot opposed with equal fervour the gauchism of War 
vann Overstraeten, who embraced the leftist ideas of Herman Gorter, as extre-
mee Flemish nationalism, while appreciating the struggle against oppression 
inn Flanders. He greeted with enthusiasm the departure from the Werklieden-
partijj  of the group Amis de 1'Exploité (friends of the exploited), led by Jo-
sephh Jacquemotte. In contrast to Van Overstraeten and Gorter, Jacquemotte 
regardedd participation in elections and trade union activities as acceptable re-
volutionaryy tactics. Representing Antwerp, De Groot took part in the con-
gresss in Brussels (3 and 4 September 1921) at which, under pressure from 
thee Comintern, the various communist groups were united into one Belgian 
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Communistt Party. De Groot was elected in the politburo of the party and 
givenn responsibility for publication of the Dutch-language paper, De Inter-
nationale. nationale. 

Inn the meantime De Groot had married Sally Borzykowska, a jew from Po-
landd and cigarette-maker by trade, who was two years older than him and had 
comee from Lodz to Antwerp with her family to escape antisemitism and po-
liticall  oppression. On 13 August 1921 their daughter, Rosa, was born. 

Owingg to his participation in protests against the occupation of the Ruhr 
region,, in which both French and Belgian troops were involved, De Groot was 
arrestedd at the beginning of March 1923. On the orders of the King, he was 
requiredd to leave the country immediately and the family moved to the Ger-
mann city of Hanau am Main, where De Groot found work in the diamond in-
dustry.. When an armed rising of communist workers was crushed in October 
1923,, De Groot had to flee once more, having been one of the leaders of the 
locall  branch of the KPD (Communist Party of Germany). He sought refuge 
inn St Claude, in the French Jura, also a centre of the diamond industry. From 
theree he returned in the autumn of 1925 to Amsterdam, where, with some 
helpp from Dutch friends, he obtained work in the diamond factory of Boas. 
Dee Groot transferred from the French to the Dutch communist party. 

Hee immediately became involved in the struggle between David Wijn-
koopp 's supporters and the party leadership backed by the Comintern, in 
whichh Richard Manuel and Louis de Visser were leading figures. De Groot 
wass active in the Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB, ge-
nerall  Dutch diamond workers' union) and watched with regret the party's 
continuingg concentration on the Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS, a syn-
dicalistt trade union), which had been an important source of communist wor-
kerss since the First World War. In order to offer some opposition, De Groot 
contributedd to the newspaper Eenheid, propaganda-orgaan voor eenheid in 
dede Nederlandsche arbeidersbeweging (1926-1928; unity, a propaganda in-
strumentstrument for unity in the Dutch labour movement), which was under the edi-
toriall  control of the leftist social-democrats, Edo Fimmen and Piet Schmidt. 
Thee paper called for a united front between the NAS and NVV (Nederlands 
Verbondd van Vakverenigingen, Dutch alliance of trade federations). This aim 
wass strongly supported by Wijnkoop, who hoped that it would help to break 
thee exclusive link of the CPH (Communist Party of Holland) with the overly 
influentiall  NAS, but equally strongly distrusted by party leaders such as Henk 
Sneevliett and Bertus Bouwman, who, as leaders of the NAS, feared that the 
smalll  syndicalist trade union movement would be swallowed up by the migh-
tyy NVV. In February 1927, after being involved in fierce arguments with 
somee NAS leaders and when the party leadership continued with its (in his 
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eyes)) over-indulgent attitude towards the uncooperative NAS, De Groot left 
thee CPH. 

Withoutt becoming a member of the new Wijnkoop party (established after 
Davidd Wijnkoop was expelled from the party in 1926), De Groot consistent-
lyy defended a trade union policy aimed at the NVV and supported uncondi-
tionallyy the policies of the Comintern. Gradually the Comintern itself began 
too consider the discipline and propagation of a united front more important 
thann the maintenance at all costs of the small NAS basis of the CPH. 

Afterr the break between the CPH and the NAS, the smouldering conflict 
withinn the CPH on the Russian question came to a head. The sympathy of 
Henkk Sneevliet and Henriette Roland Hoist for the Russian leftist opposition 
underr the leadership of Leo Trotsky forced the Comintern into more concrete 
action.. In a tense international political climate and with the party leadership 
losingg authority, De Groot rejoined the CPH in June 1928. He made a state-
mentt in which he admitted without reservation that his departure had been a 
gravee mistake. At the party congress in February 1930, which was totally 
controlledd by the Comintern, De Groot became one of the parry's leaders. The 
oldd leadership with Richard Manuel and Piet Bergsrna was pushed into the 
background,, and from then on a new set of faces called the shots: Cees Schal-
ker,, Alex de Leeuw, Ko Beuzemaker, Paul de Groot and Daan Goulooze. As 
aa member of the politburo, De Groot was put in charge of trade union work. 

Afterr having had to work for an employer since his 13th year, De Groot 
noww became a paid official of the party. He had many special talents which 
helpedd him not only in his contacts with the so-called party intellectuals but 
alsoo with the workers on the shop floor. His travels abroad had broadened his 
horizons,, he could speak fluently the languages of all the countries in which 
hee had lived, and he was a well-read man who knew his classical literature. 
Hee was also gifted in the use of words, both oral and written, and innumera-
blee articles and brochures flowed from his pen. In addition he had a great deal 
off  practical experience, having personally witnessed strikes and an armed ri-
sing.. The decline of the revolutionary perspective in the countries of western 
Europe,, which cut him to the quick, convinced him of the importance of de-
fendingg the Soviet Union as its last hope. He performed this duty ruthlessly, 
followingg absolutely the changes of direction advised by Moscow. As he was 
aa relative outsider, with no circle of friends, he was not hindered in his fick-
lenesss by any notions of "camaraderie". 

Dee Groot joined the party leadership at a moment when the Comintern 
perceivedd the ripening of a new revolutionary situation in Europe, and social 
democracyy as the most important force that was preventing the working class 
fromm making a final assault on the bosses and the state. Full of zeal, De Groot 
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devotedd himself to the task of fighting the great enemy, social fascism, as the 
leaderr of the Roode Vakbondsoppositie (RVO, the red trade union opposi-
tion).. De Groot's extreme point of view was not shared by the rest of the par-
tyy leadership (in particular Cees Schalker) who favoured a more subtle 
approach.. De Groot's attempt, via appeals to the grassroots of the party, to 
steerr the cautious policies of the leadership into a more radical direction fi-
nallyy failed as a result of a veto from Moscow. This experience taught him to 
keepp criticism within the walls of the party offices, and to defend the policies 
off  the party loyally in public, even if he personally had reservations about 
them.. It brought about a remarkable change in the public face of De Groot. 

Dee Groot threw himself zealously into the work of the RVO, which was 
comprisedd of both organised and unorganised workers and whose task was to 
encouragee widespread strike action, wildcat if necessary. The result was dis-
appointing.. The CPH recruited few new supporters amongst those people 
withh jobs; only amongst the unemployed was there any kind of success. This 
latterr group also produced the new party leaders, such as Lou Jansen and Jan 
Dieters,, who ultimately strengthened De Groot's position in the leadership. 
Dee Groot was not immune from attack at first: Cees Schalker, Anton Struik 
andd Daan Goulooze did not refrain from criticising him and even tried to 
pushh him out of the leadership. 

Thee 7th Comintern Congress, held in Moscow in 1935, was the break-
throughh for De Groot. He succeeded above all others in being the connecting 
threadd between Rot-Front radicalism and the new politics of the Volksfront, 
inn which an alliance was sought with social democracy and the bourgeois par-
tiess defending democracy. Although he supported the new policies, he was 
unwillingg to follow the trend of retrospectively condemning the RVO as a bad 
tactic.. While his rivals reinvented themselves effortlessly in line with the new 
attitudes,, De Groot maintained an air of independence. It boosted his popu-
larityy among members who had come to the party under the banner of the 
RVO,, and who now watched distrustfully as the party leadership bowed to 
bourgeoiss parliamentary democracy. He also achieved success in Moscow, 
wheree it was noted with satisfaction that this sometimes daring and high-han-
dedd party leader had personally succeeded in committing the radical wing to 
thee new policies. In 1936 De Groot became the top man in the secretariat of 
thee party. The fact that he sought for unusual solutions did not make him any 
lesss predictable or controllable for Moscow. He had learned to control the im-
pulsivenesss which had betrayed him in the past. Two years later he was made 
politicall  secretary, and during that time he managed to eliminate every 
threatt to his leadership. Cees Schalker, Alex de Leeuw, Anton Struik and Co 
Beuzemakerr were all successfully marginalised. 
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Att the beginning of the occupation of the Netherlands in May 1940, De 
Groott reduced the leadership of the CPN (Communist Party of the Nether-
lands)) to a triumvirate of himself, Lou Jansen and Jan Dieters. At first he 
thoughtt that the Molotov-Van Ribbentrop pact required political caution and 
leftt open the possibility of at least partially legal activity. A dramatic low 
pointt was reached with the publication in June 1940 of an issue of Politiek en 
CultuurCultuur (politics and culture) in which De Groot appealed to the readers to 
behavee decently towards the occupying force. However this did not protect 
Dee Groot and his party from persecution: a few weeks later the CPN and its 
publicationss were banned. 

Dee Groot, his wife and daughter went into hiding at various addresses in 
Brabantt until February 1941. Perhaps he hoped to be able to contact Eugen 
Fried,, alias Clement, the Comintern representative for western Europe who 
wass staying in Brussels. It would have made De Groot more independent of 
Daann Goulooze, who maintained with comrades the illegal radio contact with 
Moscow,, and with whom he had deep differences of opinion regarding the 
organisationn of underground work. 

Itt was November 1940 before the CPN'S underground newspaper, De 
WaarheidWaarheid (the truth), began publication. De Groot wrote the lead stories in 
whichh English-American imperialism, the Dutch government and the Sociaal 
Democratischee Arbeiderspartij (SDAP, social-democrat workers party) were 
heldd as equally responsible for the war as the German occupying force. In an 
illegall  brochure Vrede door Revolutie (peace through revolution), he argued 
thatt the proletarian revolution was coming and an implacable battle must be 
wagedd against the Dutch ruling class and its accomplices in social democra-
cy.. He was deaf to all appeals for national unity in the struggle against the 
occupiers.. But all this changed with the German assault on the Soviet Union: 
noww the first duty was no longer the proletarian revolution but unity in na-
tionall  resistance. 

Afterr the Februaristaking (February strike) in 1941, De Groot and his fa-
milyy moved to the Ussel region where they went underground at various 
addressess in Zutphen and Gorssel. On the night of 14 to 15 October 1942 the 
policee raided their last address, searching for jews in hiding. While De Groot 
managedd to escape, his wife and daughter were arrested and taken via Arn-
hemm to Westerbork. From there they were transported to Auschwitz, and 
gassedd immediately on arrival on 3 November. De Groot was overwhelmed 
byy guilt, especially for the fate of his daughter who never got the chance to 
makee any kind of political choice for herself. 

Somee months later, in February 1943, De Groot escaped arrest once more 
byy the skin of his teeth. The triumvirate, beleaguered by the unrelenting 
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wavess of arrests, had decided to take a back seat and put the leadership in the 
handss of a new triumvirate, comprised of Piet Vosveld, Jaap Brandenburg and 
Gerritt van den Bosch. Before they could even begin their work, the Sicher-
heitsdienstt (SD) arrested Vosveld, who promptly revealed an appointment in 
Apeldoornn with Jan Dieters. Dieters, having been pointed out by Vosveld, 
wass arrested on the street. De Groot, who also had an appointment with Die-
terss and witnessed his arrest, fled in panic. He was convinced that Dieters was 
beingg used as bait to secure his arrest. 

Ann utterly broken De Groot severed all contact with the underground par-
ty.. Attempts by Jaap Brandenburg, who led the party from 1943, to contact 
himm were resolutely brushed aside. De Groot stayed at various underground 
addressess in Apeldoorn, Zutphen, Dieren and (from April 1944) at Eke de 
Jong'ss house in Zwolle, where she ran a stationers. Eke was the widow of An-
driess Zegeling and had a son, born in 1935. She was four years younger than 
Dee Groot, and a nurse and pharmacist's assistant by profession. After the war 
shee and De Groot lived together, marrying on 6 November 1951. 

Afterr the liberation of the east of the Netherlands, De Groot surfaced and 
tookk up the editorship of De Waarheid in Twente. In its pages he argued for 
thee dissolution of the CPN in favour of a Vereniging van Vrienden (associa-
tionn of friends) of De Waarheid, in order to be able to hold on to the suppor-
terss acquired during the war, and as preparation for a broad progressive 
Volkspartijj  (people's party) in which communists and social democrats would 
workk together. This would be a party of government, not opposition. 

Onn 9 May 1945 De Groot returned to Amsterdam, and there was an emo-
tionallyy charged meeting of the party leadership the following day. Also pre-
sentt was Wim van Exter, who had already relaunched the CPN in the pre-
viouslyy liberated south of the Netherlands. Van Exter demanded an investi-
gationn into De Groot 's desertion in 1943. With the help of Brandenburg, De 
Groott managed to give a convincing explanation of his disappearance after 
Dieterss arrest. But although his return to the leadership met with littl e re-
sistance,, it was a different story for his Vereniging van Vrienden van De Waar-
heid.heid. In particular the older activists - raised in the tradition of the Comin-
ternn - had great difficulty in accepting the idea of dissolving the CPN. When 
representativess of the Belgian and French communist parties and instructors 
fromm the now-defunct Comintern also pushed for a return of the CPN, De 
Groott was prepared to admit defeat. The issue was finally settled at the so-
calledd July Conference, 21 to 23 July 1945, where it was also decided to keep 
Dee Groot as political secretary, even though Wim van Exter - supported by, 
amongstt others, Daan Goulooze, Anton Koejemans and Ben Polak - moun-
tedd stiff opposition. In the coming years De Groot would mercilessly dispen-
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see with all his opponents, forcing comparisons with the purges taking place 
inn Eastern Europe at the same time. 

Immediatelyy after the liberation De Groot began to work diligently for re-
cognitionn of the Republic of Indonesia. However, he had to take into consi-
derationn the interests of Soviet Union foreign policy as well as the need for 
thee CPN to be a respectable party of government, and it was not easy to find 
aa way through this minefield. The handling of conscientious objectors and the 
votee for the Linggadjati treaty led to confusion and unrest within the CPN. 
Withh even greater circumspection, the CPN worked on supporting the Repu-
blicc of Indonesia's communists. Secret activities were aimed, for example, at 
thee political education of the core communist group. They were coordinated 
byy Annie Averink, who was De Groot's most dedicated confidant for many 
years. . 

Dee Groot's belief in the Soviet Union was boundless, as was that of all 
thosee in the CPN. As the Cold War intensified, this attachment was expressed 
withh increasing fanaticism. Even though there was no longer a Comintern, 
Dee Groot allowed himself to be guided completely by Moscow's interests: if 
aa Third World War had started, the CPN would have welcomed Soviet troops 
ass liberators. Full of optimism, he declared in 1949 that the communists 
wouldd be in power within ten years. Internally the party also began to take on 
somee of the characteristics of the Stalinistic regime of the Cold War. Oppo-
nentss were silenced, and De Groot became increasingly the personification of 
ann ideal to be followed and to whom gratitude was owed. He allowed himself 
too be surrounded by party officials - sometimes much younger than himself 
-- who looked up to him, and he was extolled and imitated. It prevented him 
fromm ever having to admit to more than minor errors, or to endure the shar-
perr insights of others. It contributed to the stability of the system. 

Althoughh he was a poorly paid official in his own country, during his many 
tripss abroad and to the Soviet Union (in itself unusual in the 1950s) he was 
givenn abundant opportunities to profit from the privileges of a respected par-
tyy leader. The party history was rewritten so that from 1930 De Groot ap-
pearedd to have been the most popular and foremost leader of the party. 

Inn 1956 De Groot was present with Henk Hoekstra at the 20th Congress 
off  the CPSU (Communist Party of the Soviet Union) in Moscow. Although he 
didd not know formally about the content of Khrushchev's secret speech, he 
returnedd to the Netherlands dismayed. Accepting the revelations about the 
masss terror and extensive crimes of Stalin would mean that he not only had 
too distance himself from Stalin, but also to live with the dreadful memories 
off  all those comrades who had been sacrificed to his false idol. De Groot was 
nott the kind of man who would willingl y admit to having kept his eyes shut 
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orr to having been involved in dirty work. For him, the party embodied all that 
wass defiant and worthwhile, and gave him the means to ease his guilt from 
thee war. His wife and daughter had perhaps been victims of his recklessness, 
butt they had been sacrificed for a lofty ideal, the defence of the "socialist" 
Soviett Union. Admitting that a criminal regime lay hidden behind this ideal 
wouldd destroy the dam holding back the feelings of guilt and helplessness. De 
Groott did not intend to allow such a calamity to overcome him. And anyone 
whoo did could expect De Groot's deepest contempt, as demonstrated by his 
attitudee towards Khrushchev and the party opposition focused around Wage-
naar,, Gortzak and Brandsen. 

Thee opposition formed towards the end of 1957, called for serious destali-
nisationn of the CPN and securing the existence of the (born in illegality) Een-
heidss Vakcentrale (EVC, unity trade union federation). The EVC was a mill-
stonee around De Groot's neck in his efforts towards trade union work in the 
NVV .. The opposition to De Groot was expelled from the party, or resigned, 
andd gathered around the newspaper De Brug (the bridge). At the instigation 
off  De Groot, Marcus Bakker branded the leaders of the opposition as traitors 
andd English agents and the 1959 CPN Congress approved Bakker's report, 
knownn as the littl e red book. De Groot needed the support of the Soviet 
Unionn in his battle with the opposition, so while the relationship between the 
Soviett Union and China reached a new low, De Groot remained for the time 
beingg in the background and continuously proclaimed his unconditional soli-
darityy with Moscow. 

Thiss docile attitude disappeared when the position of the opposition 
weakened.. Without openly choosing the side of the Chinese communist party, 
thee CPN broke contact with the Soviet Union in 1963. An important conside-
rationn was maintaining a good relationship with the Indonesian communists, 
whoo stood closer to Peking than to Moscow in the international conflict. De 
Groott was now heavily attacked by the Soviet Union, and found himself 
saddledd with a formidable opponent in the shape of Friedl Baruch who was 
financiallyy supported by Moscow. 

Althoughh De Groot also tried to protect his personal integrity through his 
resistancee to destalinisation, he did not ultimately succeed. The past began to 
rearr its ugly head, and he was persecuted by feelings of guilt. Serious health 
problemss compelled De Groot to withdraw from daily politics; in 1966 he re-
signedd his seat in parliament, and in 1967 he stepped down as party chairman 
andd was succeeded by Henk Hoekstra. However, De Groot was named an ho-
noraryy member of the party leadership, which allowed his voice to be heard 
att decisive moments. And so it was at his instigation that, at the end of the 
1960s,, cautious overtures were made towards the CPSU, in the space created 
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byy the destruction of the PKI after the Soehartu coup, the more relaxed rela-
tionshipp between Moscow and Peking, and the so-called Eurocommunist 
overture. . 

Howeverr it led to renewed contacts only in 1975, De Groot became con-
vincedd that a complete restoration of links would not be possible until they 
hadd rid themselves of the party leaders and members of parliament who, a la 
Eurocommunistss of Italy and Spain, sought too close a cooperation with 
sociall  democracy and who distanced themselves from the abuse of human 
rightss in the Soviet Union. Although he abandoned at the last minute a plan 
too try and dismiss the party leadership at the party congress in 1975, it could 
noo longer be avoided after the party's disastrous showing in the 1977 elec-
tions.. He wanted to replace the leadership with veteran active members who 
consideredd an alliance with the Soviet Union to be the centre of communist 
policy. . 

Dee Groot overplayed his hand. He found himself up against a leadership 
which,, after an initial hesitation, closed its ranks against him. De Groot 's role 
appearedd to be finished. He had not fully realised the social and political 
changess taking place among communist supporters during the previous de-
cade.. He lacked not only support among the mostly young and well-educated 
members,, but also from Moscow which was not pleased with a destructive st-
rugglee in a party that had been fulfillin g such a promising role in the anti-nu-
clearr protests. 

Inn his final years De Groot led a reclusive life in Zeist, and refused to 
speakk to anyone. He dedicated himself to his studies and wrote an extensive 
essayessay on Stalin, in which he made no attempt to conceal his admiration for 
thee great leader. Around six months after the death of his wife in September 
1985,, De Groot died in a Jewish old people's home in Bussum. 

(Translationn B. Stratton) 
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32.. Twee van de acht secties van de afdeling Amsterdam kwamen buiten de partij te staan. Het 

gingg om de secties: Oosterpark/Transvaalbuurt/Watergraafsmeer en De Eilanden, vermoe-
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delijkk zo'n twintig partijgenoten. CPH-Collectie Moskou 12-7. De Communistische Gids, 
88 september 1928. 

33.. De Tribune, 27 mei 1926. 
34.. E. Hörnle, Auszug aus dem Bericht über den Parteitag der KP Hollands, 26 mei 1926. RT-

schiDNi,, 495/18/ 477A. 
35.. Protokol zitting Hollandische Kommission, 7 maart 1926. RTschiDNi, 495/164/402. 
36.. Op 28 april 1926 hadden Van Overstraeten en Hörnle een ontmoeting met Fimmen. Hun 

indrukk van Fimmen was zeer positief. Interview der EKKI-Delegation Van Overstraeten -
Hörnlee mit Fimmen, 28 april 1926. 

37.. Fortsetzung des Berichts über den 18e Kongress der KPH, 26 mei 1926. RTschiDNi, 
495/18/477A. . 

38.. W. van Overstraeten, Note additionelle sur la situation actuelle dans Ie PCH, 3 mei 1926. 
RTSChlDNI,, 495/18/477A. 

39.. Circulaire P.B. aan afdelingen en secties, 16 juni 1926. 
40.. Eenheid, 18 september 1926. 
41.. Eenheid, 18 september 1926; 16 oktober 1926. 
42.. Conferentieverslag, 3 oktober 1926. Archief Cornells Rose. De Tribune, 12 oktober 1926. 
43.. Sneevliet en Bouwman werden in het partijbestuur gekozen. Sneevliet verscheen één keer, 

Bouwmann twee keer. De Tribune, 12 april 1928. 
44.. Bericht der Reichsgewerkschaftskommission der KPH, 6 november 1926. RTSCIIIDNI, 

495/172/70. . 
45.. H. Sneevliet aan A. Losofski, N. Boecharin, J. Molenkamp, 17 november 1926. RTschiD-

Nl,, 534/7/227. 
46.. De Tribune, 16 oktober 1926. 
47.. De Tribune, 5 november 1926. 
48.. Het schrijven was ondertekend door o.a. Sneevliet, Dissel, De Boer, Schilp, Langkemper, 

Menist,, Blaauw, Dijkstra, Bouwman, Brandsteder en Jacobs. Inlichtingendienst, maand-
overzichtt no. 11, 12. 15 oktober- 15 december 1926; maandoverzicht no.i. 15 december 
19266 - 16 januari 1927. co 2153812. De Tribune, 22 oktober 1926. 

49.. Inlichtingendienst, maandoverzicht no. 11, 12. 15 oktober-15 december 1926; maandover-
zichtt no.i. 15 december 1926-16 januari 1926. co 2153812. 

50.. Eenheid, 27 november 1926. H. Sneevliet aan H. Roland Holst, 27 november 1926. H. Ro-
landd Holst aan H. Sneevliet, 28 november 1926. 

51.. De Tribune, 3 december 1926. 
52.. De Arbeid, 4 december 1926. 
53.. Bijlage bericht Th.J. Dissel over eenheidswerk in Holland, z.d. RTschlDNl, 534/7/227. 
54.. Inlichtingendienst, maandoverzicht no. 11, 12. 15 oktober-15 december 1926. C02153812. 
55.. 3. Sitzung der Gewerkschaftskommission, 1 december 1926. RTschlDNl, 495/165/194. 

Inlichtingendienst,Inlichtingendienst, maandoverzicht no. 1. 15 december 1926-16 januari 1927. (Ontwerp-) 
resolutiee der Vakvereenigings-commissie inzake de Hollandsche kwestie, 24 december 
1926.. RTschlDNl, 495/172/22. 

56.. Th.J. Dissel, Verklaring ten aanzien der Hollandsche kwestie. Moskou, 24 december 1926. 
RTSChlDNI,, 534/7/227, 

57.. Van Reesema, The CP of Holland and the NAS, 2t november 1927 (vermoedelijk 1926). 
RTSChlDNI,, 495/25/579. 

58.. Inlichtingendienst, maandoverzicht no. 2, 1 april 1927.no. 15668. 
59.. Inlichtingendienst, maandoverzicht no. 2, [ april 1927.no. 15668. 
60.. Bijlage bij Protokoll, nr. 8 der Sitzung des Politsekretariats vom 4. Februar 1927. RT-

schlDNl,, 495/1-3/3-8. 
61.. Bouwman en Sneevliet ontvingen de resolutie van Th.J. Dissel nog voordat De Visser en 

Dee Roo verslag konden uitbrengen. E. Bouwman, H. Sneevliet aan P.B. der CPH, 7 januari 
1927.. RTschlDNl, 495/172/70. 

62.. Verslag van de conferentie van de federatie Noord-Holland/Utrecht, 16 januari 1927. CPH-
collectiee Moskou 17-1. 
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63.. Verslag van de federatie Gelderland-Overijssel, 30 januari 1927. cPH-collectie Moskou 
17-1/17-2. . 

64.. Proces-verbal d'une conférence du bureau du NAS avec Ie camarade Delobello, tenue Ie 26 
marss 1926, Nassaukade 101, Amsterdam. RTschiDNi, 534/7/228. 

65.. P. de Groot, De dertiger jaren, deel 1. p. 53. 
66.. Eenheid, 11 juni 1927. 
67.. De Tribune, 30 juni 1927. 
68.. Eenheid, 25 juni 1927. 
69.. H. Riethof, "De verhouding tussen Seegers en Sneevliet." Vrij  Nederland, 7 oktober 1967. 
70.. Inlichtingendienst, maandoverzicht nr. 4, 1 augustus 1927. no. 16460. De Tribune, 7 juni 

1927. . 
71.. De Tribune, 5 september 1927. 
72.. De Tribune, 17 juni 1927; 22 juni 1927; 29 augustus 1927. P. Bergsma aan EKKI (Ge-

werkschaftsabteilung),, 13 juli 1927. RTschiDM, 495\i72\72. 
73.. Eenheid, 11 juni 1927. 
74.. A. Romein-Verschoor, Omzien in verwondering, deel 1. p. 212. 
1$.1$. De Tribune, 26 april 1927. 
76.. Brief, gedateerd 1 mei 1927, aan voorzitter van de CPH-landelijk comité. Archief J, Ro-

mein,, C59. 
77.. Inlichtingendienst, maandoverzicht nr.4, 1 augustus 1927. G. Harmsen, De Wijnkoop-par-

tijtij  p. 84. In: G. Harmsen, Nederlands Kommunisme. De Communistische Gids, 15 oktober 
1927. . 

78.. De Tribune, 24 juni 1927. 
79.. VO. aan D. Wijnkoop, z.d. RTschiDNi, 581/1/69. VO. aan D. Wijnkoop, 27 augustus 1927. 

RTschiDNi,, 581/1/57. VO. aan D. Wijnkoop, 20 september 1927. RTschiDM, 581/1/57. 
80.. In De Communistische Gids van 15 september 1926 spreekt Wijnkoop over Stalin als de 

"onverstoorbaree voortzetter en verdediger van de realistische, marxistische politiek van Le-
nin".. Op 6 november schrijft hij: "De Van Riel-groep verdient hetzelfde lot als Zinovjev c.s. 
Nuu Ruth Fischer en Maslov in Duitschland verdwenen zijn, moet ook in Holland schoon 
schipp gemaakt worden." 
Dee CPH-CC zond tijdens zijn congres van 8 en 9 oktober 1927 een telegram aan Stalin 
waarinn ze haar onwrikbare trouw en solidariteit uitspreekt. De Communistische Gids, 15 
oktoberr 1927. 

81.. De Tribune, 24 juni 1927; 30 juni 1927; 1 juli 1927; 2 juli 1927. 
82.. De Tribune, 22 juli 1927. 
83.. F. Tichelman, Henk Sneevliet 1888-1942. p. 67. 
84.. " Waarom schrijf je nooit meer? " Briefwisseling Henriette Roland Holst-Henk Sneevliet. p. 

48. . 
85.. De Tribune, 19 oktober 1926. 

Datt de brief niet in een opwelling is geschreven, blijkt uit correspondentie met Henk Snee-
vliet.. In een brief van 21 september 1926 schreef ze dat ze vastbesloten was de tendenti-
euzee berichtgeving zo veel mogelijk te 'neutraliseren' door een minder opgesmukte voor-
stellingg van zaken. Ze wilde weten in hoeverre ze hierbij op de steun van Sneevliet kon re-
kenen:: "anders gezegd of je er voor bent dat het in Klassenstrijd gebeurt." M.Perthus, Henk 
Sneevliet.Sneevliet. p. 325. G. Harmsen, Leven en Werk van mr. A.S. de Leeuw. p. 62. 

86.. In februari [927 publiceert De Tribune een tiental artikelen van Anton Struik in de serie 
"Dee bouw van het socialisme in Rusland." 

87.. Een uitzondering is het artikel "Défaitisten door Jévé" (Johan Visscher) in De Tribune van 
11 februari 1927. "Wanneer pgte. Henriette Roland Holst zich wenscht uit te leven in cri-
tiek,, zal zij goed doen met om zichzelf en om wat zij uit de cultuur van haar geboorte - en 
opvoedingsmiljeuu heeft meegekregen door 't leven, een haag van vraagtekens op te rich-
ten." " 

88.. De Tribune, 1 maart 1927. Klassenstrijd, jrg. 2. nr. 5. p. 130. 
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89.. Klassenstrijd, juni, juli 1927. 2e jrg. nr. 6/7. 
90.. De Tribune, 21 juli 1927. 
91.. De aanval wordt geopend in een tweetal artikelen van Van Lakerveld in De Tribune onder de 

kopp "Een nieuwe leuze, een slecht geluid!" De Tribune, 3 november 1927; 4 november 
1927. . 

92.. De Tribune, 31 oktober 1927; 21 december 1927. 
93.. De Tribune, 28 november 1927. 
94.. De Tribune, 15 november 1927; 2 december 1927. 
95.. Zie J. Knuttel in De Tribune van 27 december 1927 en 13 januari 1928. Ook H. Koch, "Het 

Trotskystischh gevaar in Nederland" in De Tribune van 2 maart 1928: "En vertoont het plat-
formm van de Wijnkoop-groep niet eveneens typische overeenkomsten met dat van Trotski? 
Naarr onze mening zijn die ontwijfelbaar aan te wijzen. De ontaarding die Trotski ziet in de 
leidingg van de Internationale vindt haar evenbeeld in de beschuldiging van Wijnkoop es. te-
genn de ontaarding van de CPH." 

96.. De Tribune, 11 april 1928. 
97.. De Tribune, II april 1928. 
98.. Notulen Landelijke vakverenigingscommissie, 21 april 1928. CPH-collectie Moskou 22-3. 
99.. De Tribune, 19 mei 1928. J.A. Hippe werd in 1932 geroyeerd. Vrij  Nederland, 26 novem-

berr 1977. Bijlage: Nederlanders over de Oktoberrevolutie, p. 7. 
too.. P. de Groot, De dertiger jaren, deel 1. p. 54. 
101.. De Tribune, 4 februari 1930. 
102.. In Eenheid van 19 februari 1927 licht Schmidt zijn vertrek toe. Hij was teleurgesteld door 

dee afwijzende opstelling van het NAS en de houding van de leiders van de moderne arbei-
dersbewegingg die zich tot de linkervleugel rekenden. Ze waren niet bereid zich voor Een-
heidheid in te spannen. Fimmen bleef tot november lid van de redactie. Onder druk van de ITF 
brakk hij met het blad. Eenheid, 26 november 1927. 

103.. Het laatste nummer verschijnt op 25 april 1928. In een circulaire van de commissie voor 
redaktiee en administratie, gedateerd 9 mei 1928, lezen we: "Door achterwege blijven van 
medewerkingg kunnen wij Eenheid niet meer op tijd laten verschijnen. Men heeft ons finaal 
inn de steek gelaten. Een groot aantal abonnees heeft niet betaald. Wij kunnen de verant-
woordelijkheidd voor de uitgave van Eenheid niet langer op ons nemen. We kunnen het niet 
alss een persoonlijk zaakje zien." Archief Cornells Rose. 

104.. Verslag fenAeirf-bijeenkomst in hotel Americain te Amsterdam, zondag 12 november 
1927.. Archief Cornel is Rose. 

105.. Eenheid, 22 januari 1927. 
106.. Oproep van het comité Eenheid Amsterdam voor een bijeenkomst op vrijdag 25 november 

1927.. Eenheid, 21 november 1927. Winterink aan C. Rose, 24 februari 1928. Archief Cor-
neliss Rose. J.H. Bokma aan de RGI, 6 november 1928. RTSCIIIDNI, 543/7/229. 
Vann de propagandakring vond ik één brochure terug: Wat wij willen. Uitgave van de pro-
paganda-kringg van linksche Nvv'ers. Archief Cornelis Rose. 

107.. Hiertoe was besloten op het vijfde wereldcongres. Resolution über den Umbau der Partei 
auff  Grund der Betriebszellen. Thesen und Resolutionen 5. Weltkongress der KI , Moskau, 
vomm 17 Juni bis 7 Juli 1924. Hamburg 1924. pp. 90. 

108.. P. de Groot, De dertiger jaren, deel 1. p. 65. 
109.. De Tribune, 13 juli 1925; 14 juli 1925; 23 juli 1925. 
110.. "De bolsjewisatie in de Hollandsche partij". De Tribune. 10 februari 1926; 11 februari 

1926. . 
u i .. Het Weekblad, 5 oktober 1928; 12 oktober 1928; 19 oktober 1928. 
112.. Het Weekblad, 19 oktober 1928. 
113.. Het Weekblad, 12 oktober 1928; 26 oktober 1928. 
114.. Bericht J.H. Bokma an die Rote Gewerkschafts Internationale, 16 december 1928. RT-

SCIIIDNI,, 534/7/229. 
115.. J.H. Bokma und J. van Wijngaarden an das Vollzugsbüro der RGI, 22 juli 1928. RTSchiD-

NI,, 534/7/229. 
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116.. De Tribune, 4 maart 1929. 
wi.Dewi.De Tribune, 21 mei 1928. 
118.. Notulen Landelijke vakverenigingscommissie, 22 februari 1929. De Tribune, 10 januari 

1930. . 
119.. Notulen Landelijke vakverenigingscommissie, 15 februari 1929. 
120.. De Communist, maandschrift van de CPH. nr.6. juni 1929; nr.8. augustus 1929. 
121.. De Tribune, 15 juni 1929. 
122.. Alarich, Bericht über Holland, 7 maart 1929. RTschiDNi, 495/25/581. 
123.. Bericht W. Florin, 5 april 1929. RTschiDNi, 498/28/446. 
124.. S. Reesema, Parteikonferenz der K.R Hollands, abgehalten am 1.-2. April 1929 in Am-

sterdam,, 26 april 1929. RTschiDNi, 495/25/581. 
125.. Bericht fur Gen. Gussew, april 1929. RTSCIIIDNI, 
126.. Vergelijk noot 153. 
160.. Presidiumzitting van 18 mei 1929. RTSCIIIDNI, 495/172/31. 
128.. Unger, Bericht eind mei 1926. RTschiDNi. 
129.. Silvio an mein lieber Magnus, 8 juli 1929. RTschiDNi, 495/25/581. 
130.. Notulen Presidium Sitzung vom 23 juli 1929. RTschiDNi, 4955/172/31. 
131.. PolitsekretariatdesEKKi andaszK derKPH, 27 juli 1929. RTschiDNi, 495/3/151. 
132.. Entwurf fur eine Resolution über die Wahlergebnisse, juli 1929. RTschiDNi, 495/28/41. 

Sitzungg der Zentrale der KPH am 3 August 1929. RTschiDNi, 495/172/31. 
133.. Presidiumsitzung vom 26 juli 1929. RTschiDNi, 495/172/31. 
134.. Sitzung der Zentrale der KPH am 3 August 1929. RTschiDNi, 495/r72/3i. 
135.. Entwurf eines Briefes an WEB über die Hollandische Frage, 5 augustus F929. RTschiDNi, 

495/28/30. . 
136.. Presidiumzitting, 1 oktober 1929. RTschiDNi, 495/172/31. Telegramm an WEB über die 

Hollandischee Parteikonferenz, 12 oktober 1929. 
137.. P. Reimann, "Vraagstukken der partij-discussie in de Communistische Partij Holland". De 

Communist,Communist, nr. 11. november 1929. 
138.. Silvio an Liebe Freunde, 4 november 1929. RTschiDNi, 495/28/44. 
139.. Ibidem. 
140.. Sitzung MELS , Hollandische Frage, 11 november 1929. RTschiDNi, 495/28/31. 
141.. Presidiumsitzung vom 12 November 1929. RTSCIIIDNI, 495/172/31. 
142.. Silvio an Liebe Freunde, 13 november 1929. RTschiDNi, 495/28/44̂ 
143.. Silvio an Liebe Freunde, 13 november 1929. RTschiDNi, 495/28/44̂ 
144.. Notulen van de vergadering van de Landelijke Vakverenigingscommissie, 3 oktober 1929. 

RTschiDNi,, 495/172/31. 
145.. Presidiumsitzung vom 29 Oktober 1929. RTschiDNi, 495/172/31. 
146.. P. Bergsma, 17 november 1929. RTschiDNi, 4955/25/581. 
147.. Silvio, Betrifft Brief des Gen. Bergsma, 28 november 1929. RTschiDNi, 495/28/44. 
148.. De Tribune, 21 november 1929. 
149.. Die Lage in Holland. Auszug aus einem Schreiben des Genossen De Vries an Genosse Ree-

sema,, 15 november 1929. RTSCIIIDNI, 495/25/581. 
150.. Die Lage in der KP Hollands. Vor der Parteikonferenz vom 9/10. November, 2 Dezember 

1929.. RTschiDNi, 495/25/581. 
151.. De Tribune, 4 december 1929. 
152.. Problem der Parteidiskussion in der Kompartei Hollands, 24 november 1929. RTschiDNi, 

495/25/581. . 
153.. Silvio bespreekt diskussieartikelen uit De Tribune, 23 december 1929. RTschiDNi, 

495/25/581. . 
154.. Silvio an Liebe Freunde, 21 december 1929. RTschiDNi, 495/28/44. 
155.. Silvio an Magnus, 19 januari 1930. RTSCIIIDNI. 
156.. Silvio an Lieber Freund, 22 januari 1930. RTSCIIIDNI, 495/28/44. 
157.. Silvio, Beilage zum Brief vom 22 Januar 1930. RTschiDNi, 495/28/44. 
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158.. Brief Magnus an KJI, 27 januari 1930. RTschlDNi, 533/10/1039. 
159.. Bericht über Holland an das WEB von Magnus, 29 januari 1930. RTschiDNi, 533/10/1038. 
160.. Silvio, Bericht über den Verlauf des (Congresses der KPH, 15, 16, 17 Februar 1930. RT-

SChlDNI,, 495/28/44. 
161.. Auszug aus einem Schreiben des Genossen De Leeuw an den Genossen Reesema, z.d. RT-

SChlDNl. . 

162.. Bericht über Holland an das WEB von Magnus, 29 januari 1930. RTschiDNi, 533/10/1038. 
163.. De Tribune, 29 januari 1930. 
164.. Politieke resolutie voor het partijcongres, De Tribune, 2 januari 1930; 3 januari 1930. Dis-

cussiebijdragee Piet Bergsma, De Tribune, to januari 1930. 
165.. De Tribune, 4 februari 1930. 
166.. De Tribune [7 januari 1930. 
167.. Brief P. Bergsma, 17 november 1929. Brief Silvio, betriffi Brief des Gen. Bergsma, 28 no-

vemberr 1929. RTschiDNi, 495/28/44. 
168.. Silvio aan Sekretariaat, 20 december 1929. RTSChiDNi. 
169.. Gussev an WEB, 25 Januar 1930. RTschiDNi, 495/28/47. Schalker an WEB, 21 Februar 

1930.. RTschiDNi, 495/172/75. 
170.. Silvio, Bericht über den Verlauf des (Congresses der KPH (15, 16, 17 Februar 1930). RT-

schiDNi,, 495/28/44. 
171.. P. de Groot, De dertiger jaren, deel 1. p. 67. 

II II  OP WEG NAAR DE MACHT I93O- I934 

1.. Interview met W. Zwart. Archief IPSO. 
2.. Silvio aan Magnus, 19 januari 1930. RTschiDNi, 495/28/44. 
3.. De Tribune, 23 november 1929. 
4.. C. Schalker aan A.S. de Leeuw, 22 mei 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
5.. Interview met L. van Lakerveld, 28 augustus 1982. Archief IPSO. 

DeDe Tribune, 19 februari 1930. 
6.. Auszug aus einem Schreiben des Genossen De Leeuw an den Genossen Reesema, Februar 

1930. . 
7.. Gussev aan WEB, 25 januari 1930. RTschiDNi, 495/28/47. A.S. de Leeuw werkte in de 

agit-prop.. afdeling van het EKKI . Gussev aan WEB, 9 maart 1930. RTSCIIIDNI, 495/28/47. 
8.. W. Florin, Über den Parteitag der hollandischen Bruderpartei, 15 Februar 1930. RTSchiD-

NI,, 495/28/44. 
9.. A.S. de Leeuw aan Pjatnitzki, 23 mei 1931. Archief CPN, map 956. 

10.. Auszug aus einem Schreiben des Genossen De Leeuw an den Genossen Reesema, Februar 
1930. . 

11.11. Bericht von Neptun, 14 december 1930. RTschiDNi, 495/28/44. 
12.. P. de Groot, Bericht über die Arbeit der Gewerkschafts Abteilung der KPH, 28 april 1930. 

RTSChlDNJ,, 534/7/229. 
13.. Brief des Gen. Struik über Holland, 11 maart 1930. RTschiDNi, 495/172/76. 
14.. Bij de Kamerverkiezingen van 1929 behaalde de CPH-Amstel 37.000 stemmen, De CPH-

ccc 30.000 en de RSP 21.000 stemmen. 
15.. R. Vos aan D. Wijnkoop, 6 juli 1929. Archief CPN, map 1800, G. Sterringa aan D. Wijn-

koop,, 5 juü 1929. RTschiDNi, 581/1/82. 
[6.. D. Wijnkoop aan W. van Ravesteyn, 20 mei 1930. 
17.. A. Struik aan Genosse L., 17 mei 1930. RTSChiDNi, 495/172/38. 
18.. A. de Leeuw aan C. Schalker, 19 mei 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
19.. D. Wijnkoop aan Joosje, 4 maart 1930. RTSChiDNi, 581/1/118. 
20.. G. Harmsen, De Wijnkoop-partij, p. 89. In: G. Harmsen, Nederlands Kommunisme. De 

CommunistischeCommunistische Gids, 26 maart 1930. 
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21.. De Communistische Gids, 26 maart J930. 
22.. Verklaring politiek bureau, Aan de arbeiders van de Wijnkoopgroep. De Tribune, 5 mei f930. 
23.. D. Wijnkoop aan K. Radek, 3 juni 1930. RTSCIIIDNI, 581/1/11-2. 
24.. G. Harmsen, Herfsttijloos. p. 190. 
25.. M. Harmsen aan Joosje Wijnkoop, 23 juni 1946. RTSCIIIDNI, 581/1/120. 
26.. A. de Leeuw aan C. Schalker, 14 juni 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
27.. A. de Leeuw aan C. Schalker, 14 juni 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
28.. De Communistische Gids, 15 maart 1930; 19 maart 1930. 

Inn twee artikelen bespreekt Jan Hoogcarspel het 'sectarische' optreden van de CPH-Amstel 
bijj  de acties op 6 maart. Hij citeert met instemming uit een artikel van P. de Groot in de In-
PreKorr,PreKorr, 28 februari 1930. Verg. ook De Tribune, 26 februari 1930. 

29.. C. Schalker aan A.S. de Leeuw, 26 juni 1930. RTSCIIIDNI, 495/172/38. 
30.. Bericht von Schalker in der Sitzung am 5 Juni 1930. RTschiDNi, 495/28/48. 
31.. Brief von Neptun vom 11 Juni 1930. RTSCIIIDNI, 495/28/44. 
32.. Interview met Wim Hazenberg. Archief IPSO, map 225. A. Sparenburg aan J. Hoogcarspel, 

199 april 1968. 
33.. J. Proost aan Wijnkoop, z.d. (ws. mei/juni 1930). RTSCIIIDNI, 581/1/57. 
34.. W. Pieck aan WEB, 16 juni 1930. RTschiDNi, 495/28/47. 
35.. D. Wijnkoop aan Joosje, 17 juni 1930. RTschiDNi, 581/1/118. 
36.. Bericht von Neptun über Holland in WEB-Sitzung vom 20 Juni 1930. RrschiDNi, 

495/28/44. . 
37.. P. de Groot, De dertiger jaren, deel 1. p. 72. 
38.. Er vonden vergaderingen plaats in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Winscho-

ten,, Hengelo, Heereveen, Hilversum, Deventer. De Tribune, 20 juni 1930. 
39.. Verklaring aan secretariaat der CPH, 14 juli 1930. RTSCIIIDNI, 581/1/82. 
40.. Brief von Neptun vom...(am 24 juni 1930 erhalten). RTschiDNi, 495/28/44. 
41.. C. Schalker aan A.S. de Leeuw, 11 juli 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
42.. A.S. de Leeuw aan C. Schalker, 18 juli 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
43.. Inprekorr, nr.58, 11 juli 1930. 
44.. Brief ZK dericp Hollands an das WEB, 16 juli 1930. Archief Comintern. 
45.. Briefan das ZK der KP Hollands, 15 augustus 1930. RTschiDNi, 495/28/47. 
46.. Bericht von Neptun, 14 maart 1930. RTSCIUDNI, 495/28/44. 
47.. Bericht von Neptun, 28 augustus 1930. RTSCIIIDNI, 495/28/44. 
48.. A. Struik aan Genosse L., 17 mei 1930. RTSCIIIDNI, 495/172/38. 
49.. A.S. de Leeuw aan C. Schalker, 4 juni 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
50.. C. Schalker aan A.S. de Leeuw, 12 juni 1930. RTschiDNi, 495/172/38. 
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GERAADPLEEGDEE ARCHIEVEN 

Dee archieven die ik voor deze studie raadpleegde, bevinden zich grotendeels 
inn algemeen toegankelijke archiefbewaarplaatsen en bibliotheken. Voor een 
aantall  documenten geldt dat niet. In de eerste plaats betreft dat materiaal dat 
ondergebrachtt is in de archieven van de Communistische Partij van de Sov-
jet-Uniee te Moskou, waaronder het archief van de buitenlandse afdeling van 
dee CPSU. Kopieën van documenten afkomstig uit deze archieven, die worden 
bewaardd in het Tsentr Chraneniya Sovremennoy Dokoementatsii (Centrum 
voorr Beheer van Actuele Documentatie), werden mij ter beschikking gesteld 
doorr G. Verrips en G.Voerman. In de noten is de vindplaats van de docu-
mentenn aangeduid als Archief TsChSD. 

Beperktt tot niet toegankelijk zijn de archieven van de BVD. Alleen met de 
kleinstt mogelijke medewerking is de dienst me bij het onderzoek ter will e 
geweest.. Enkele inzagemappen konden worden geraadpleegd, waar onder een 
teleurstellendd mager mapje De Groot. 

Eenn aantal geraadpleegde documenten en brieven bevindt zich in particu-
lierr bezit. Er bestaat een archief P. de Groot, dat is opgenomen in de collec-
tiee van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Een deel 
vann de persoonlijke papieren bleef echter in bezit van zijn stiefzoon. Deze 
stukkenn zijn in het notenapparaat aangeduid als afkomstig uit de Collectie H. 
Zegeling. . 

Hetzelfdee geldt voor het materiaal van Annie Averink. Ook van haar bezit 
hett IISG een archief. Een belangrijk deel van de collectie bleef in bezit van de 
familie.. De documenten worden aangeduid als de Collectie A. van Ommeren-
Averink/E.. van Ommeren. De overige geraadpleegde particuliere archieven 
vindtt u in het overzicht. 

Dee inventaris van het archief van de CPN werd voltooid in 1994. Veel stuk-
kenn die vóór 1994 door mij werden bestudeerd, hadden nog geen definitief 
inventarisnummer.. Zo goed mogelijk heb ik getracht in het notenapparaat 
naarr de nu gangbare inventaris te verwijzen. Waar dat niet lukte, heb ik vol-
staann met het noemen van het archief waarin betreffend stuk wordt bewaard. 
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Watt betreft het gebruik van de zogenaamde notulen van partijbestuurs- en da-
gell  ijks-bestuurszittingen is een waarschuwing op zijn plaats. Afgezien van 
enkelee periodes (eindjaren 1940, beginjaren 1950, en in de periode van in-
ternee partijstrijd 1956-1958) zijn de notulen door meestal onervaren, toeval-
ligg gevraagde partijbestuurders gemaakt. Het gaat dus om persoonlijke noti-
tiess van een lid van het bestuur. 

Opp het iiSG is aanwezig een collectie A.A. Verheij, die deel uitmaakt van 
hett Archief G. Verrips. In de collectie Verheij bevinden zich onder andere ver-
slagenn van belangrijke vergaderingen van partijbestuur en dagelijks bestuur 
uitt de tumultueuze periode 1956-1958. Deze stukken zijn aan de signatuur 
Archieff  CPN, Archief H. Verhey, HVDDD... herkenbaar. 

Eenn aantal onderzoekers en tijdgenoten van De Groot waren me met waarde-
vollee adviezen behulpzaam of stelden me documentatie ter beschikking; het 
betreft:: J. Baruch, H. Boot, J. Debrouwere, R. van Doorslaer, G. van Goet-
hem,, W. Gomperts, G. Harmsen, J. Hoogcarspel jr., J. Kircz, Will y Klinken-
berg,, M. van der Linden, J. Morriën, A. van Ommeren, W. Pelt, S. Prins, M. 
Schrevel,, V Sealtiël-Olsen, H. Röling, P. Senn, F. Tichelman, G. Verrips, G. 
Voerman,, S. Prins, J. Hoogcarspel jr., T. Wiering, J. Withages, J. Withuis, J. 
IJisberg,, M. Uzermans, H. Zegeling, H. Zwart. 

J.. Brouwer, P. Stutje en E. Dobbinga vertaalden met grote nauwgezetheid 
tientallenn documenten uit het Russisch. 

België ë 
**  Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven (AMve)-Antwerpen 
dossiers: : 

-- activisme 
-- Algemene Diamantbewerkersbond 
-- Anciaux, Vic 
-- Anseele, Edward 
-- Augusteyns, Leo 
-- Avermaete, Roger 
-- Baghus, Jan 
-- Bartels, Jan 
-- België, vrij Ts. Den Haag 1915-1918 
-- Berckelaer, Louis van 
-- Beweging, Nationale Jong-Vlaamse 
-- Blauwvoet, De Ts. Borgerhout 1910-1911 
-Boens,, Daan 1893-1977 
-- Borgers, Frans 
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-- Borms, August 
-- Broodcorens, Pierre 
-- Brouckère, Louis de 
-- Cantré, Jan Frans 
-- Centrale voor arbeidersopvoeding 
-- Charpentier, Jules 
-- Claessens, Bob 
-- Clarté, Vereniging Antwerpen 
-- Coenen Felix, 1895-1972 
-- Colin, Paul 1895-1943 
-- Combe, Jef de 1892-1967 
-- Dermul, Amedee 1887-1967 
-- Kogelenberg, Rik van 
-- Leemans, Johan 
-- Leemans, Jos 
-- Mesnil, Jacques 
-- Minne, Richard 
-- Mortier, Firmin 
-- Muynck, Gust de 
-- Ostayen, Paul van 
-- Overstraeten, War van 
-- Reeck, Herman van der 
-- Rudelsheim, Maarten 
-- Soep, Abraham 
-- Vermeylen, August 
-- Vermeylen, Piet 
-- Wauters, Jan 
-- Zielens, Lode 

**  Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB) 

-- Algemene Diamantbewerkersbond van België. 
-- Jaak Withages 

**  Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging 
(DACOB) ) 

-archieff  KPB 
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Duitsland d 
*Dass Nordrhein-Westfalische Hauptstaatsarchiv 

-- Akten der ehemaligen Gestapo(leit)stelle Düsseldorf 

Nederland d 
**  Binnenlandse Veiligheidsdienst 

-- Inzagemap P. de Groot 
-- Inzagemap D. Goulooze 
-- Inzagemap J. R. Schaap 
-- Inzagemap H.J. van Ommeren-Averink 
-- Inzagemap E. van Ommeren 

*Gemeentearchieff  Amsterdam 
-- Adresboeken/Bevolkingsregister 
-- Persdocumentatie R de Groot 
-- Kabinet van de Burgemeester 
-- Politie-archief 

**  Gemeentearchief Enschede 
-- Documentatie Twentse Textielstaking 1932 
-- Politie-archief 

•Internationaall Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam 
Persoonsarchieven: : 
-- Averink, Hanna J. (Annie) van Ommeren 
-- Bakker, Marcus 
-- Baruch, Siegfried (Friedl) 
-- Beuzemaker, Nicolaas (Ko) 
-- Bosman, Fokke 
-- Bouwman, Engelbertus 
-- Dolleman, Willem F. 
-- Engels, Jacq 
-- Goubitz, Joseph 
-- Groot, Paul de 
-- Jong, Teodora (Dora) P. de 
-- Keesing, Isidore 
-- Knuttel, Johannes A.N. 
-- Kol, Henri H. van 
-- Langeraad, Krijn A. van 
-- De Leeuw, Alexander (Alex) S. de 
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-- Leuven, Willem van 
-- Mannoury, Gerrit 
-- Ravesteyn, Willem van 
-- Romein, Jan M. 
-- Rose, Cornelis 
-- Santen, Joop van 
-- Sneevliet, Hendricus J.F.M(Henk) 
-- Soep, Abraham B. 
-- Verrips, Ger 
-- Visser, Mathilde 
-- Wins, Alex 
-- Wijnkoop, David J. 
-- Zutphen, Jan A. van 

**  Archief organisaties 
-- Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) 

-- Comité Jan Postma Gedenkteken 
-- Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO) 

-- Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (JAMV) 

•Archieff CPN 1940-1991 
-- 1940-1945 (1946) 
-- Landelijke leiding 1-130 
-- Annex: Gedenkboek gevallen verzetsstrijders 131 -207 

Stukkenn van algemene aard 
-Congressenn 1946-1978 
208-228 8 
-- Partijbestuur 1945-1977 
270-293 3 
-- Dagelijks bestuur 1948-197 

313-333 3 
-- Memoranda, notities, voorstellen en enige correspondentie, bestemd 

voorr besluitvorming in het dagelijks bestuur. Stukken afkomstig van Jaap 
Wolfff en/of Paul de Groot 1945-1978, 360-386. 

-- Secretariaat (politiek) 1948-1977 
389-411 1 
-Partijbureauu 1949-1977 
421-430 0 

583 3 



DEE MA N DIE DE WEG WEES 

Stukkenn betreffende bijzondere onderwerpen 
-- District Amsterdam 
606-614 4 
-- District Twente 

659 9 
-- District IJsselstreek 
667 7 
-- Partijkader en leden 
708-736 6 
749-778 8 
-- Partijstrijd 

Juli-oppositie e 
781-783 3 
Partijstrijdd 1956-1958 en Bruggroep 
788-836 6 
Oppositiess 1963-1967 
837-840 0 
Kwestiee Paul de Groot 
844,847,848,849,850,851 1 

-- Partij pers 
899,, 901, 906, 912, 913,936, 937, 941, 955, 960 
-- Intellectuelen en kunstenaars 
1192-1135 5 
-- Andere Nederlandse organisaties 

BNV/BV DD 1279 

EVC/NVVV 1282-1284 

RIODD I289-I29I 
-- Buitenlands beleid en Internationale contacten 

Afghanistan,, Albanië, 1309 
Algerije,, Angola, 1310 
België,, 1313, 1314 
Chinesee Volksrepubliek, 1319 
Duitsee Demokratische Republiek, 1328 
Frankrijk,, 1331 -1333 
Groot-Brittannië,, 1335 
Indonesië,, 1340-1344 
Italië,, 1347-1348 
Sovjet-Unie,, 1367-1370 

-- Internationale bijeenkomsten 
1450 0 
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-- Internationale Brigade Spaanse burgeroorlog 
1716 6 
1719-1730 0 
-- kopieën van stukken mbt CPN in Moskou 

-- Daan Goulooze, OMS 
1731-1737 7 
-- CPN-collectie Moskou 1918-1941 
-- Stukken met betrekking tot de CPH/CPN in het archief van de 

Comintern,, 1919-1943 (1945) rol i-rol 45 

•Letterkundigg Museum en Documentatiecentrum Den Haag 
-- Collectie Jef Last 

** Ministerie van Justitie 
Centraall Archief Bijzondere Rechtspleging 
-- dossier P.O.C. Vosveld 
-- dossier C.P. Heil 
-- dossier G.H. Bruggert 
-- dossier K.F. van der Wilt 
-- dossier Sanders (Wollweber) 

•Nederlandss Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 

-- Archief Gestapo Düsseldorf 
-- Kopie archief Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst Berlin 
-- Speciaal Archief Moskou, 500/3/155 
-Archieff Höhere ss- und Polizeifuhrer, Generalkommissar fik das Sicher-

heitswesen n 
-- Procesdossier Obergericht als Sondergericht tegen H. Godfroid, e.a. 
-- Procesdossier Obergericht als Sondergericht tegen L. Jansen en J. Die

ters s 
-- Procesdossier Obergericht als Sondergericht tegen J. Postma, e.a. 
-- Procesdossier Obergericht als Sondergericht tegen A. Veltman, e.a. 
-- Meldungen aus den Niederlanden 
-- Interview A. Treurniet met N.W. Wijnen, februari 1948 
-- Feldurteil Luftgaugericht Holland tegen X van Pelt, e.a. 
-- B.A. Sijes, Collectie Onderzoekingen-Februaristaking 1941 
-- Vonnis Obergericht tegen W. Klomp, e.a. 
-- Persoonsdossiers uit Documentatie 1, o.a. S.Z. Dormits, J. van der Gaag, 

P.. de Groot, G. Kastein, T. Menger-Oversteegen 
-- Dossiers uit Documentatie 2, o.a Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
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undd des SD Aussenstelle Amsterdam; Befehlshaber der Sicherheitspolizei 
undd SD - Einsatzkommando Deventer; Comité Hulp aan Spanje; Comité van 
Waakzaamheid;; Communisme in Nederland, Communisten-verzet; Commu-
nistischee Partij Nederland; Februaristaking 1941; De Vrije Katheder, Inter-
nationalee Rode Hulp; Raad van Verzet 

•Particulieree archieven 
-- G. Harmsen, De Knipe 
-- J. Hoogcarspel, Rotterdam 
-- A. van Ommeren-Averink/E. van Ommeren, Amsterdam 
-- Anita van Ommeren, Amsterdam 
-- T. Wiering, Amsterdam 
-- H. Zegeling, Odijk 

•Universiteitsbibliotheekk Amsterdam 
-- Collectie J. Presser 

GESPREKKENN EN CORRESPONDENTIE 

Onderstaandee personen zijn door mij vaak verschillende keren gesproken of 
geraadpleegd.. Daarnaast heb ik gebruikgemaakt van enkele interviews die 
Wimm Pelt ten behoeve van zijn studie Vrede door Revolutie, De CPN tijdens 
hethet Molotov-Ribbentrop Pact (1939-1941) maakte. Ook Anita van Ommeren 
enn Pauline Senn spraken voor hun documentaire over Annie Averink, Kame-
raden,raden, met een aantal communisten en oud-communisten. Deze interviews 
hebb ik eveneens kunnen raadplegen. Data en namen van personen staan ver
meldd in de noten. 

Dee door mij geraadpleegde personen zijn: 
M.. Bakker, F. Baruch, F. Bergfeld, B. Brandsen, J. Debrouwere, J. Geerligs, 
H.. Gortzak, H. Goudkuil, G. Harmsen, H. Hoekstra, J. Jansen, H. Kersting, 
M.. Plekker, L. Plekker, G. van der Molen, J. Morriën, A. van Ommeren, S. 
Prins,, P. Pruis, T. van Reemst-de Vries, J. van Santen, P. Schabracq, W. Stuit, 
A.A.. Verhey, G. Verrips, J. Vlietman, Th. de Vries, G. de Waard, J. Withages, 
Jaapp Wolff, Joop F. Wolff, C. Wolff-Bultje, J. IJisberg, H. Zegeling, H. Zwart. 

GERAADPLEEGDEE TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN 

AjweerfrontAjweerfront 1932-1938 
AlgemeenAlgemeen Handelsblad 
AMSAB-tijdingen AMSAB-tijdingen 
DeDe Arbeid 
BelgischBelgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
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BiografieBiografie Bulletin 
DeDe Brug 
BulletinBulletin Nederlandse Arbeidersbeweging 
CahiersCahiers d'Histoire du Temps Present!Bijdragen tot de Eigentijdse Geschie-

denis denis 
CahiersCahiers Marxistes 
CahiersCahiers over de geschiedenis van de Communistische Partij van Nederland, 

1979-19871979-1987 nr. 1-11 
Communisme,Communisme, revue d 'études pluridisciplinaire 
DeDe Communist, maandschrift der Communistische Partij Holland 1928-1934 
DeDe Communistische Gids 1926-1930 
DeDe Diamantbewerker, blad van de ADB 
DrapeauDrapeau Rouge 
Eenheid Eenheid 
EenheidEenheid en Klassenstrijd 1928-1930 
L'Exploité L'Exploité 
FataFata Morgana 1925 
DeDe Gids 
InfoInfo 1972-1981 
Inprekorr Inprekorr 
DeDe Internationale 
InternationalInternational Review of Social History 
JaarboekJaarboek voor de geschiedenis van Socialisme en Arbeidersbeweging in 

Nederland.Nederland. 1976-1980 
KlassenstrijdKlassenstrijd 1926-1928 
Komma Komma 
Kommunisme,Kommunisme, maandschrift voor marxistische-leninistische theorie en 

praktijk,praktijk, uitgave van de CPH 
DeDe Kommunistische Arbeider 
DieDie Kommunistische Internationale 
HetHet Kompas 
Kontrast Kontrast 
LinksLinks Richten 1932-1933 
MededelingenbladMededelingenblad 1953-1974 
Nederland-USSR Nederland-USSR 
DieDie Neue Zeit 
NieuweNieuwe Rotterdamsche Courant 
DeDe Nieuwe Tijd 
Noorderlicht Noorderlicht 
NRCNRC Handelsblad 
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L'OuvrierL'Ouvrier Communiste 
HetHet Parool 
PolitiekPolitiek en Cultuur 
DeDe Roode Diamantbewerker 1931-/932 
DeDe Roode Jeugd 
DeDe Roode Jordaan 1935-1936 
DeDe Roode Vaan 
SocialismeSocialisme en Democratie 
DeDe Socialistische Vlaming 
DeDe Tribune 
TeTe Elfder Ure 
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis 
TijdschriftTijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
VlaamsVlaams Marxistisch Tijdschrift 
HetHet Volk 
HetHet Volksdagblad 
DeDe Volkskrant 
VrijVrij  Nederland 
DeDe Vrije Katheder 
HetHet Vrije Volk 
Vrijheid,Vrijheid, Arbeid, Brood 
DeDe Waarheid 
HetHet Weekblad AN DB 
WerkendWerkend Nederland 
WetenschappelijkeWetenschappelijke Tijdingen 
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Honecker,, Erich 460 
Honselaar,, Rie 432 
Hoogcarspel,, Jan 81, 82, 284, 285, 

292 2 
Hooge,, Henk 357 
Hoogkamp,, Karel 461, 462, 471 
Hoorick,, Bert van 249 
Hoornik,, Ed 310, 428 
Hörnle,, Edwin 59 
Hornstra,, Siegfried 239, 240 
Hoxha,, Enver 398, 403, 410 
Huizinga,, Geert 76, 77 
Hulst,, Cees 431 
Hulst,, Wim 431-433, 481 
Hut,, professor 396 
Hutse,, Karel 32 
Huysmans,, Camille 30, 40 

Ibarruri,, Dolores 334, 403, 459, 
462 2 

Iependaal,, Willem van 309 
Irene,, prinses 435 

Jacob,, Anton 28 
Jacquemotte,, Joseph 39-41, 43 
Jaffé,, Hans 319 
Jager,, de 163 
Jager,, Tjalle 385, 399, 403, 432 
Jagoda,, Genrikh 139 
Jansen,, Johan 170, 171 
Jansen,, Louis 106, 122, 132, 134, 

138,, 140, 143, 145, 149, 161, 
162,, 164, 168, 169, 173, 176, 
177,, 182, 183, 185, 191,207, 
212,213,237,245,254,320, , 

321,384 4 
Jansma,, Arie 97, 116 
Jansma,, Jan zie Jansen, Louis 
Janssens,, L.C. 40, 41 
Janzen,, Jan 149, 150, 168, 185, 
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205,, 207,2l6 
Janzen,, Johan 165 
Joesoef,, Mohammed 267 
Johann zie Hammer, Max 
John,, Fokke 332 
Jong,, Cor de 367 
Jong,, Eke Bouchina Wilhelmina de 

ziezie Zegeling-de Jong, Eke 
Jong,, Wil de 173 
Jong,, Yp de 163, 173, 186, 191, 

196,, 215, 281 
Jongewaard,, Leen 439 
Jonker,, Oene 221 
Jouhaux,, Léon 129 
Juliana,, koningin 281, 360, 453 
Jungmann,, Erich 164 
Jurriëns,, Gerrit 237, 238, 240, 243, 

244,, 246-248 

Kadar,, Janos 408 
Kadt,, Jacques de 57 
Kaganovitsj,, L. 349, 380, 409, 482, 

486 6 
Kamenev,, L.B. 333 
Kan,, Wim 439 
Kanapa,, Jean 455 
Karpov,, Anatoli 475 
Kastein,, Gerrit 163, 166, 178, 203 
Kat,, Herman de 160, 161 
Katan,, Hans 224 
Kellerman,, A. 131, 134, 135, 140, 

141 1 
Kennedy,, John E 416, 417 
Kieboom,, Barend 232 
Kirsanov,, S.P. 360, 361, 380-382, 

384,, 388, 390, 482 
Kleerekoper,, A.B. 49 
Klein,, Annie zie Averink, H.J. 

(Annie) ) 
Klein,, Hans zie Smit, Chris 

Kleist,, Klaas 91 
Kleuver,, Harry 233, 479, 480, 481 
Klinkenberg,, Wim 279, 345, 346, 

360,, 384, 397 
Klomp,, Willem 263, 478, 479 
Knöchel,, Wilhelm 158, 166, 219 
Knorin,, Vladimir 104, 112, 115-

117,, 120 

Knuttel,, J.A.N. 184, 252, 286, 292, 
312,, 354 

Koejemans,, Anton 106, 138, 141, 
143.. 179. 184,209, 218,222, 
231,233,235,244,250-252, , 
254-257,, 265, 270, 286, 287, 
289,, 292, 296, 312, 377, 393 

Koenen,, Dries 257, 278 
Koenen,, Wilhelm 41 
Koeslag,, Albert Jan 205, 206, 211 
Kogenhop,, Frits 223 
Kogenhop-Huig,, Rie 222-224, 233, 

253 3 
Koning,, Gé 340 
Koning,, Henk 238 
Konstanjinn 113 
Koomen,, Tin 290 
Koretski,, W. 146 
Korlaar,, Arie 338 
Korper,, Simon 434, 474 
Korper-Eisenstadt,, Eva 434, 474 
Kosjelevv 459 
Kosloy,, F.R. 408 
Kostov,, T. 288 
Kosygin,, Aleksej N. 422-424, 470, 

471 1 
Kouwenaar,, Gerrit 309, 319 
Kraan,, Kees van de 310 
Kraus,, Peter 190 
Kruiningen,, Harry van 319 
Kruisman,, Tom 295 
Kuiper,, Piet 69, 77 
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Kuster,, Ben 84 
Kusumobroto,, Rachmad 267 
Kuusinen,, Otto Wilhelm 125, 129, 

135»» 136,365*369,402 
Kuyper,, Ger 364, 374"376, 384 
Kwak,, Ferry 283 

Laan,, Arie van der 316 
Laan,, Gepke van der 316 
Laan,, Wiepke van der 205 
Lacroixx zie Morriën, Joop 
Lages,, Will y 190 
Lahaut,, Julien 43, 263, 316 
Lakerveld,, Leo van 38, 55, 72, 73, 

76,, 81, 82, 99, 108, IIO, I I I , 

134 4 
Lalmand,, Edgar 249, 251 
Lamm 214, 237 
Lambert,, Louise 220 
Lammers,, Jan 240 
Lammes,, Dick (Kees) 227, 228, 

236 6 
Lange,, Otto 191 
Langenberg,, Arie 251 
Langeraad,, Krij n van 81 
Last,, Jef 132-134, 139 
Lavrov,, V.S. 443, 444 
Leeuw,, Aart van der 155 
Leeuw,, André de 416, 436, 437, 

448,, 456, 459, 465, 469, 470 
Leeuw,, mr. A.S. (Alex) de 57, 68-

70,, 72-77, 80-84, 86-88, 90, 93, 
94,, 101, 124, 125, 127, 132, 

134,, 137-140, 142, 145, 147-
149,, 161, 168, 177, 179, 180, 
218,449,450,451 1 

Leeuw,, Han de 459 
Leeuwe,, Jules de 309 
Leeuwen,, Freek van 100 
Léger,, F. 439 

Lehnhoff,, Robert 188, 189 
Lenin,, Vladimir lijitsj 12, 175, 351, 

353,, 363, 400, 403, 414, 449. 
468,, 485, 486 

Lesoil,, Leon 43 
Levi,, Paul 47 
Levy,, H. 157 
Leyzer,, de 214 
LiaoLiao Dzheng-zhi 266, 400, 401 
Liebknecht,, Karl 33 
Ligt,, Bart de 170 
Linn Piao 317 
Lioee Sjao-sji 306, 344, 375, 399 
Lips-Odinot,, Rie 224, 306, 372, 

377,, 383, 385, 387, 388, 389 
Lisser,, Alex 49 
Lith,, Huub van 236, 295, 361 
Lobo,, Sem 168, 173, 182, 183, 464 
Loekanov,, Andrej 343 
Loen,, Is. van 49-51, 107 
Losovski,, S.A. 61, 89, 129 
Lubbe,, Marinus van der 104, 282 
Lukman,, M.H. 316, 317, 402, 430 
Luxemburg,, Rosa 33, 46 
Lyssenko,, E.T. 280, 309 

Maas,, Gerard 375, 414 
Magnuss zie Gyptner, Richard 
Makkelie,, George 283 
Malaka,, Tan 267, 279, 282 
Malenkov,, G.M. 327, 349, 380, 409 
Maleter,, Pal 367 
Mandemaker,, Dirkje 173, 245, 322 
Mannoury,, Gerrit 68 
Manoeilski,, Dmitri 103, 104, 109, 

116,, 124, 126, 129, 131,250 
Manshanden,, Cees 172, 205, 207 
Manuel,, Richard zie Van Riel 
MaoTse-toengg 303-306, 344, 353, 

359,384,385,391,392,398, , 
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400,402,415,443 3 
Marchais,, G. 448 
Marico,, Cor 190 
Markovskii  460 
Markovits,, R. 300, 484 
Marsman,, H. 155 
Marty,, André 133, 134 
Marx,, Karl 71, 329, 351, 353, 354, 

435 5 
Marijke,, prinses 360 
Masereel,, Frans 32 
Matern,, Hermann 431 
Matsjkevitsj,, V 343, 366 
Mclennan,, Gordon 475 
Meer,, Dick van der 162, 216, 217, 

219,, 221, 288 
Meis,, Fré 338, 378, 386, 387, 389, 

448,, 454, 458, 459. 469-473 
Melis,, Jozef 364 
Mellink,, Albert 252 
Menten,, P.N. 464 
Mertens,, Grete zie Wilde, Grete 
Meijer,, Max 193, 338, 386, 431, 

436 6 
Mikojan,, A.I. 350, 353 
Mikouniss 443 
Milikowski-Bakker,, Marisca 436, 

437 7 
Minnaert,, M. 362 
Minne,, Richard 32 
Mitin,, M.B. 343 
Moes,, Jopie 369 
Moesso,Moesso, Manoevar 111, 162, 259, 

271,274,275,277-279,290, , 
302,317,399 9 

Mok,, Leo 297, 335, 369 
Molen,, Geert van der 179, 185, 

224,, 225, 228, 229, 237, 240, 
246,, 253, 260, 367 

Molotov,, V 103, 146, 187, 323, 

331,349,350,353,380,381, , 
409,, 434, 482 

Monjé,, Daan 423 
Moritzz zie Barnatter, Siegfried 
Morriën,, Joop 283, 290, 302, 316, 

318,334,346,397,430,431, , 
487 7 

Morrièns,, Frans 38 
Mortier,, Firmin 23, 29, 33 
Motsjalin,, D.M. 457, 459 
Mourer,, Nico 199, 308, 309 
Mourik,, Justus van 23 
Mullerr zie Florin, Wilhelm 
Multatulii  154, 410 
Munster,, Gijs van 68, 72-74 
Münzenberg,, Will y 56, 101, 107 
Musch,, Jan 250 
Mussert,, Anton 181, 244, 453, 473, 

476 6 
Mussolinii  142 
Muusses,, Jan 297 

Nab,, Huib 85, 89 
Nabokov,, Vladimir 11 
Nagel,, John 204 
Nagtegaal,, Toon 228 
Nagy,, Imre 365, 367, 369 
Nak,, Piet 320, 436 
Naoemovv 414 
Nas,, Janus 233 
Neptunn (Robert) 80, 82-87, 89 
Neter,, Bob 132, 138, 139 
Neulinger,, Dolf 23 
Neijts,, Frits 387 
Nie,, Piet van 457, 458 
Nienhuis,, Bert 208, 210 
Nieuwenhuyze,, Wim 385 
Nimwegen,, Dirk van 320 
Njotoo 279, 416, 430 
Noorderwierr 216, 226, 246 
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Nijenhuiss 238 

Oistrach,, D. 439 
Olafsson,, schaker 382 
Oldenbroek,, J.H. 308 
Omee Ko (Paul de Groot) 215 
Ommeren-Averink,, Annie van zie 

Averink,, J.H. (Annie) 
Ommeren,, Anita van 283, 392, 432, 

439-442 2 
Ommeren,, Eep van 258, 283, 300, 

305,, 307, 367 
Oordt,, William Charles van 64, 93, 

105 5 
Opalev,, V 456 
Ostayen,, Paul van 33 
Oudee Oost, Antoon 227 
Overstraeten,, War van 34-41, 43, 

59,, 64, 68 

Pajetta,, Giancarlo 418, 421, 425, 
426 6 

Pajetta,, Giuliano 418, 421 
Pankov,, N. 359 
Pannekoek,, Anton 36, 37, 124, 293 
Patijnn 227 
Pauker,, Anna 293 
Paull  zie Dimitrov, G. 
Pavlov,, LP. 342 
Peeterss 255 
Pengg Tsjeng 344, 398 
Pépéé zie Bereï, Andor 
Pfemfert,, Franz 38 
Picasso,, P. 439 
Pieck,, Arthur 314 
Pieck,, Henri 178, 256 
Pieck,, Wilhelm 46, 83, 104, 116, 

314 4 
Pieperiett 100 
Pjatakov,, L.J. 132 

Pjatnitskii  103, 116 
Plaat,, Nel van der 250 
Plateringen,, Willem van 263 
Plekker,, Lidia 271 
Plissonier,, Gaston 470 
Podgorni,, N.V 470, 471 
Polak,, Ben 252, 254, 269, 286, 

288,, 309,3i2,33ï,335»336, 
373,, 375, 436 

Polak,, Hans 266 
Polak,, Henri 19, 48, 49, 55, 69, 108 
Polak,, Heyman 49, 69 
Polak,, Wim 239 
Polk,, Lode 43 
Pollitt,, Harry 147, 325, 355 
Ponomarjov,, Boris 142, 365, 389, 

429,442,451,455,462 2 
Popov,, A.D 414, 446, 459 
Poppe,, Stan 122 
Portegiess Zwart, Ben 164 
Pos,, H.J. 327 
Pospelov,, P.N. 365 
Postt van de Linde-Albracht, C. 21 r 
Postma,, Jan 33, 56, 61, 62, 73, 94, 

108,, 110, u i , 153, 204,218, 
220-223,231,232,253,292, , 

394 4 
Pothoven,, familie 201, 212, 214, 

215,237 7 
Pothoven,, Gerard 419 
Praag,, Ad van 441 
Pratomo,, Djajeng 279 
Pratomo,, Ghondo 282 
Presser,, Jacques 21, 327, 369 
Presser,, Sem 310 
Prins,, Api 290 
Prins,, Sonja 290, 291, 293, 294, 

296,312,341,367,369,370 0 
Prins-Willekess Macdonald, Ina 291 
Proosdij,, Guus van 220 
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Proost,, Jan 83 
Puister,, Wim F. 217, 221, 222, 225, 

252 2 
Pijl,, Kees van der 483 

Raap,, Geert 107, 138, 149 
Radek,, Karl 82, 132 
Rafaell  310 
Rajk,, Lazlo 288, 289, 355, 356 
Rakosi,, M, 293 
Ramette,, Arthur 162 
Randwijk,, Henk van 260, 286 
Rauter,, H. 188,228,237 
Ravesteyn,, Willem van 38, 54, 81, 

284 4 
Reek,, Jaap 168-170, 173, 185, 233 
Reemst,, Theo van 201 
Reemst-dee Vries, Trudel van 201, 

202,, 266 
Reesema,, William Carl Siewertz 

vann 54, 73-75, 80, 81,91,92, 
115,, 116,250,259 

Regtien,, Ton 437, 438 
Rehbein,, Karl 47 
Reiding,, Jurrie 459, 463, 465, 469, 

470,, 473-475, 477, 484 
Reimann,, Paul 73 
Rembrandtt 131 
Reuter,, Frits 185, 222, 232, 233, 

236,244-246,250,251,257, , 
308,326,329,331,338,368, , 
372,377-381,383-389,393, , 
394,, 445 

Revee sr., Gerard van het 121, 147, 
164 4 

Reve,, Gerard Kornelis van het 491 
Reversma,, Jan 238 
Reydon,, H. 203 
Ribbentrop,, Joachim von 144, 147 
Riel,, van 54-60, 63-66, 68, 69, 71, 

73-75,81,93,94,97,, 107, 121, 
153 3 

Riezouw,, Bart 252, 299, 310, 311, 

336,, 357, 393 
Ritsema,, H. zie Davids, Sem 
Robespierree 486 
Rochet,, Emile Waldeck 355 
Roelofs,, André 459 
Roemjantsjev,, A.M. 415 
Roetink,, Jan 229 
Rok,, Maurice 299, 300, 352, 434 
Rolandd Holst, Henriette 33, 60, 65, 

66,, 68, 124, 269, 293, 309 
Romagnoli,, Luciano 418 
Romanov,, Alexander 459, 468, 471, 

474,, 475, 478, 479 
Romanov,, Galina 475 
Romein,, Jan 13, 64-67, 139, 231, 

309,, 335, 336, 369 
Romein-Verschoor,, Annie 243, 297, 

369 9 
Romme,, C.P.M. 269, 270 
Roo,, J. de 61, 62 
Roo,, Ro de 211 
Roorda,, Gerrit 215, 216, 225, 253, 

289 9 
Roorda,, Hein 215, 226, 246 
Roos,, Bets 357 
Roosevelt,, Franklin.D. 247, 407 
Rosenberg,, Ethel en Julius 337 
Rossum,, majoor van 159 
Rost,, Nico 309 
Rostt van Tonningen, M.M. 167 
Rozanov,, G.L. 419 
Russel,, Sam 355 
Rutgers,, Sebald J. 64, 65, 69, 91, 

105,, 131, 170,221,240,252, 
256,, 259, 279, 328 

Rijkom,, Arie van 256 
Rykov,, Aleksej 139 
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Sacharov,, Andrej 455, 464 
Saillant,, Louis 306, 387 
Santen,, Joop van 161, 284, 309, 

312,326,327,328,329,356, , 
362 2 

Sardjono,, S. 268 
Sastroamidjojo,, Ali 345 
Sauer,, Tho 252 
Schaap,, Joop 69, 89, 90, 97, 110, 

i n ,, 161 
Schabracq,, Piet 263 
Schaft,, Hannie 367 
Schalker,, Cees 74-77, 79-90, 92-

94,, 96-98, 101, 102, 107, 112, 
124,, 125, 127, 134-136, 138-
141,, 143, 145, 147-150, 153, 
154,, 161, 164, 178, 179,218, 
221,222,449-451 1 

Schalker,, Jan 178, 272, 274, 289, 
290,, 307,308,326 

Schalker,, Meta 272 
Scheeres,, Marie 258 
Schermerhorn,, Dirk 69, 131, 137 
Schermerhorn,, Willem 74, 249, 

253,, 255,268 
Schilde,, Paul van de ( Paul de 

Groot)) 29 
Schilp,, Dirk 62 
Schilp,, Frieda 274 
Schilp,, Us 97, 274 
Schip,, Wim van 't 338, 367, 413 
Schmidt,, Bertus 145 
Schmidt,, Piet 56, 59, 60, 67 
Schmook,, Ger 23, 29 
Schönhagen,, Henk 210 
Schoonenberg,, Fred 126, 281, 284, 

286,, 295,296,323 
Schreuders,, Barend 479 
Schreuders,, Gijs 454, 455, 459, 

460-462,, 466, 467, 469-471, 479 

Schrevel,, Nico 423 
Schubert,, Karl (Paul de Groot) 125 
Schulte,, Gerrit 296 
Schulz,, Hans 164 
Sealtiël,, Isaac 17, 18, 27 
Sealtiël,, Rachel 17 
Sealtiël,, Raphael 18 
Sealtiël,, Rebecca 18 
Seegers,, Leen 54, 55, 56, 57, 59, 

63,69,70,72,74,76,94,, 138, 
168,248,255,256,270,436 6 

Seggelen,, Jan van 432 
Segre,, Sergio 425 
Seyffardt,, H.A. 203 
Seyss-Inquart,, Arthur 167, 181, 

203,476 6 
Shafïy,, Ramses 482 
Sieger,, Frits 313 
Siewertszz van Reesema zie 

Reesema,, W. 
Silvioo zie Barnatter, Siegfried 
Sindorf,, Wim 370 
Sinjavskii  432 
Sip,, Evert 386 
Sjahrir,, Sutan 265, 268, 270, 271 
Sjamin,, Victor 407 
Sjarifoeddin,, Amir 270, 277, 279 
Sjirinja,, K.K. 449-452, 456, 457, 

461 1 
Sjtemenkoo S.M. 449 
Slansky,, Rudolf 280, 314, 355, 434 
Slauerhoff,, J.J. 155 
Sluyser,, Meyer 113, 122, 366 
Sluijters,, Liesje 155 
Sluijters,, Jan 155 
Smeral,, Pogumit 83, 116, 143 
Smit,, Chris 96, 106, 189, 253, 258, 

263,, 292, 300,322 
Smit,, Jode 177, 182 
Smulders,, Kees 298 
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Sneevliet,, Henk 49, 55, 56, 58, 60, 
62-66,, 68, 96, 122-124, r3°» 
M2,, 352 

Sobroto,, Kata 282 
Soebandrio,, dr 268, 416 
Soebandrio,, mevrouw 269 
Soehartoo 430 
Soekarnoo 260, 268, 270, 279, 301, 

316,, 345, 409, 416, 418, 430 
Soekotjo,, Slamat 346 
Soep,, Abraham B. 25, 27, 35-39, 

42,, 68 
Soeripnoo 271, 277-279 
Soerjono,, Irawan 267 
Soesilo,, Loeti 267, 277, 306 
Soeslov,, Michael 259, 274, 275, 

280,313,359,360,361,385, , 
387,, 413, 429, 442, 451, 462, 
470,471,481 1 

Solsjenitsin,, Alexander 455 
Sompel,, Oscar van den 38, 43 
Speidell  411 
Spinoza,, B. de 131, 486 
Spijkerss 186 
Stachanov,, Aleksej 134 
Stalin,, Josef Vissarionovitsj 12, 65, 

81,, 103, 113-116, 130, 139, 141, 
144-148,, 187, 192, 216, 220, 
247,, 254, 273, 281, 293-298, 
300,, 303, 304, 323, 325, 327, 

331-338,, 347, 349-356, 358-365, 
371,, 372, 403, 404, 407, 409-
411,427,439,441,449,461, , 
478,, 485 

Stam,, Mart 170 
Stamperius,, Jacob 23 
Staphorst,, Klaas 120 
Staphorst,, Nils 90 
Stek,, Luppo 107 
Stenhuis,, Roel 59 

Sterringa,, Geert 81, 82, 138, 185 
Stertzenbach,, Werner 164, 201, 202 
Stirner,, M. 66 
Stofkoper,, Janet 233 
Stokvis,, Benno 285 
Stolk,, Dirk 223 
Stotijn,, Haakon 310, 311 
Stotijn,, Mieke 310, 311 
Stralen,, Ton van 290 
Struik,, Dirk Jan 35-37, 40 
Struik,, T.A. (Anton) 65, 69, 74, 79, 

81,, 84, 88, 91, 101, 103, 107, 
109,, 124, 126-129, 131, 134, 

135,, 137-139, 141, 147, 148, 
149,, 168, 170, 233, 275 

Suykerbuyckk 23 
Swaan,, Meik de 327 
Swaan-Roos,, Hennie de 327 
Sijes,, BenA. 321, 322 

Tamzill  275 
Tann Ling Djie 259, 283, 302, 306, 

316-318 8 
Teeboom-vann West, Esther 267, 

335,, 434» 463, 473, 474, 477, 
478,, 486, 487, 488 

Teeuwen,, Henk 332 
Thalmann,, Ernst 314 
Thorez,, Maurice 121, 250, 274, 

293,295,302,324,350,351, , 
358,359,363,385,394,410, , 
4*5 5 

Tinoo zie Winterink, Anton 
Tito,, Josip 283, 288, 304, 349, 350, 

369,, 403, 443 
Toegarinov,, LI. 417, 422, 423 
Togliatti,, Palmiro 116, 124, 126-

129,, 139, 142, 143, 156, 158, 
162,, 175,263,296,333,351, 
356,358,359,371,372,376, , 
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397,418,424 4 
Tollenaarr 257 
Tolstoj,, L.N. 354 
Tomm zie Brandenburg, Jaap 
Toorop,, Charley 331 
Traa,, Maarten van 467, 468, 470 
Tréand,, Maurice Joseph 166 
Troelstra,, Pieter Jelles 255 
Trotski,, Leo Davidovitsj 42, 65, 66, 

91,, 121, 122, 132, 134, 170, 

352,, 371 
Tsjajkovski,, Peter I. 295 
Tsjangg Kai-tsjek 304, 317 
Tsjebrikov,, Victor 432, 445 
TsjouEn-lai3i8,, 345, 409 
TsjouTeh3i8,, 344, 375, 392 
Turnhout,, Ab van 438, 454 
Twigt,, Teun 110 
Tzjoekovskii  396 

Ulbricht,, Walter 142, 313, 353, 
356,, 408, 443 

Ungerr 72 
Uyl,, Joop M. den 451-454, 4^4, 

467 7 

Vagarr zie Dimitrov 
Vandervelde,, Emil 40 
Vanter,, Gerard zie Reve sr., Gerard 

vann het 
Varga,, Eugen 82, 115 
Vasaliss 155 
Velde,, Rudi van der 453 
Velleman,, Hartog 172, 183 
Veloo zie Nagel, John 
Veltman,, Ab 262, 263, 290, 311, 

434 4 
Veltman,, Mick 434 
Verheij,, A.A. (Harry) 217, 233, 

258,, 262, 283, 284, 287, 290, 

292,296,308,313,326,327, , 

33i>337,342,347,354-356, , 
367,, 368, 370, 373, 378, 379, 

383,385,391,410-413,419, , 
422,, 436, 445, 447, 453, 454, 

459,, 467 
Verheij,, Lizzy (Nora) 290 
Verheij,, Paul 290, 437 
Verkerke,, Engel 161 
Vermeer,, Evert 232, 366 
Vermeersch,, Jeannette 324, 415-

418,, 421 
Veme,, Jules 23 
Verreijt,, Adri 203, 218, 246, 385 
Verreijt,, mevrouw 203 
Verrips,, Ger 293, 294, 387, 394, 

419,427,431,436,438 8 
Versteeg,, Rita 173, 212, 213 
Victorr zie Bereï, Andor 
Visch,, Koos 69, 74, 91 
Visser,, Louis de 56, 58, 60, 61, 63, 

67,, 70, 73, 76, 77, 85, 89, 99, 
103,, 107, i n , 112, 127-129, 
131,, 134, 138, 143, 144, 148, 
159,, 162-164, 188,253,394 

Visser,, Till y 310 
Vittorio,, De 116 
Vliet,, Arie zie Hornstra, Siegfried 
Vlietman,, Jan 371, 386 
Vlugt,, W. de 120 
Vondel,, Joost van den 131 
Voogd,, Jaap 252, 286 
Vooren,, An 223, 224 
Vooren,, Piet 168, 209, 222, 232, 

233 3 
Voort,, Dirk van der 214 
Voorzanger,, Simon 27 
Vorosjilov,, K.J. 349 
Vorrink,, Koos 122, 255, 268, 269, 

287,, 324 
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Vos,, Heiltje de 397, 414 
Vos,, Roosje 81 
Vosveld,, P.O.C. (Piet) 201, 207-211, 

213,214,217,223,229,237 7 
Vries,, Gerrit de 375 
Vries,, Hendrik J. de ( Paul de 

Groot)) 227, 260 
Vries,, René de 381, 382, 389, 440 
Vries,, Theun de 124, 132, 153, 184, 

250,, 252, 254, 256, 257, 294-
297,322,328,331,333,367, , 
370,371,381,391,399,401, , 
403,404,421,427,429,432 2 

Vries,, Trudel de zie Reemst-de 
Vries,, Trudel van 

Vriesland,, Victor van 369 
Vroome,, P. de 186 
Vijlbrief ,, Co 474 

Wagenaar,, Gerben 180, 182, 193, 
203,, 221, 222, 224, 235, 236, 
244,, 246, 249, 253, 256, 280, 
281,284,289,291,296,297, , 
302,, 303, 312-314, 322, 334, 
337,339,341,342,346,347, , 
360,, 364, 366-369, 372-375, 
377,, 378-380, 382-384, 388-390, 
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p. . mll  de Groot bepaalde 
decenniaa lang het gezicht van 
hett communisme in Nederland. 
Schijnbaarr moeiteloos wist hij 
zichh staande te houden te 
middenn van intriges, kongsies 
enn heftige botsingen tussen 
verschillendee ideologische 
stromingen.. Maar achter de 
'Nederlandsee Stalin' die zijn 
tegenstanderss hardvochtig 
uitschakelde,, ging een 
getourmenteerdd man schuil. 
Zijnn leven lang worstelde 
Dee Groot met schuldgevoelens 

overr de dood van zijn vrouw en dochter, die in 1943 voor zijn ogen werden 
gearresteerd. . 

DeDe man die de weg wees beschrijft de opkomst en val van deze omstreden, 
tragischee figuur, in wiens persoonlijkheid de hele pijnlijke geschiedenis van 
hett twintigste-eeuwse communisme lijk t samengebald. Naast Paul de Groot 
spelenn vele andere prominente communisten als de schrijvers Jef Last en 
Theunn de Vries, de wiskundige Dirk Jan Struik en de politicus Marcus 
Bakkerr een vaak omstreden rol. Jan Willem Stutje heeft een schat aan 
informatiee opgedolven, vele hoofdrolspelers aan het praten gekregen en tal 
vann bijzondere, soms ontJhutsende feiten weten los te krijgen. Niet alleen 
tekentt hij een indrukwekkend portret van een op het eerste gezicht weinig 
sympathieke,, maar buitengewoon intrigerende man, ook levert hij een 
essentiëlee bijdrage aan de geschiedschrijving van de communistische 
bewegingg in Nederland. 
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