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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 
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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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