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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 BUITEN DE PARTIJ 

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-
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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 BLANK 

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. . 

"SAULUSS 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 LINKSE ONVERZOENLIJKE 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 PROMOTIE 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-
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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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