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Il ll  Op weg naar de macht 1930-1934 

ACHTERR WIJNKOOP 

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 SCHALKER 

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 

85 5 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

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. 

WRIJVINGG 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. 

DETACHERINGG 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 

112 2 



OPP WEG NAAR DE MACHT I93O-I934 

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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