
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986

Stutje, J.W.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Stutje, J. W. (2000). De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot 1899-1986.
[, Universiteit van Amsterdam]. De Bezige Bij.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-man-die-de-weg-wees-leven-en-werk-van-paul-de-groot-18991986(99e18d14-adcc-43b1-8ad9-c26594016283).html


IVV Leider van de partij 

EENN NIEUW GELUID 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INN DEBAT MET SNEEVLIET 

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

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

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

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

Mett het opdringen van zijn voorwaarde - steun aan de vredespolitiek van 
dee Soyjet-Unie - maakte De Groot eenheid inderdaad onmogelijk. Al bij de 
gedachtee om met trotskisten samen te werken, zal hij gehuiverd hebben. Als 
hett van hogerhand moest, dan was hij ertoe bereid. In de nazomer zag het er 
evenn naar uit, toen het akkoord in België totstandkwam. Maar tot zijn op-
luchtingg was de leiding van de communistische jeugd vervangen en brachten 
Comintern-instructeurs,, onder wie de Hongaar Andor Bereï, de jeugd weer in 
hett gareel.3' Nu hoefde De Groot zijn weerzin tegen alles wat naar de "Link-
schee stroming" riekte, niet meer onder stoelen of banken te steken. De Groot 
bleekk eropuit het verzet onder osp-leden tegen een fusie met de RSP aan te 
wakkeren.. Listig liet hij zich ontvallen niet te begrijpen waarom de OSP Snee-

123 3 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

vliett als spreker accepteerde: "het is de oude lijn van Gorter, Pannekoek, Ro-
landd Holst, al die kamergeleerden, ras-sectariërs, halfburgerlijke radicalis-
ten.""  Logischer zou zijn als "de OSP, die toch tegen haar wil als linkervleu-
gell  uit de SDAP is gedreven, aan onze zijde had gestaan".32 De Groot speel-
dee in op de anti-Sneevliet-stroming in de OSP die bezwaar maakte tegen een 
tee sterke binding aan het NAS.33 Die tegenstelling verdiepen, daar was hij op 
uit.. Sneevliet ontging het niet en hij wist De Groots motieven handig bloot te 
leggen.. In zijn memoires typeerde De Groot hem als een man die een "ech-
tee kanselredenaar was, doorkneed in alle oratorische trucjes";34 een verba-
zendd oordeel over zijn tegenstander, die niet de gelegenheid bood om - on-
derr het mom van een debat over eenheid - tweedracht in de eigen gelederen 
tee zaaien. 

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

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

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

HETT ZEVENDE WERELDCONGRES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TROTSKISTISCHEE ONGELUKJES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIMITROVV WIJST TERECHT 

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

Dee bespreking die op 21 december 's middags om vijf uur op het secreta-
riaatriaat van het EKKI begon, werd bijgewoond door meer dan dertig kopstukken 
vann de Comintern, onder wie leiders van de Zweedse, Duitse, Amerikaanse 
enn Oostenrijkse partij. Ze zagen vermoeid toe hoe de oud-chef van de Com-
internn Otto Kuusinen bijna gewoontegetrouw het spel der kritiek speelde. De 
Duitsee bedreiging van Nederlands onafhankelijkheid werd, volgens de Fin, 
schromelijkk onderschat. "Die hollandischen Genossen sagen, wir haben eine 
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Königin,, sie geht mit England und solange die Königin lebt ist die aussen-
politischenn Gefahr nicht gross. England als Bollwerk gegen den Hitlerfa-
schismus.. Aber das ist kein Bollwerk gegen den Faschismus, sondern hilft 
vielmehrr dem Faschismus im internationalen Masstabe, umsomehr, als die 
Prinzessinn einen Faschisten geheiratet hat. Also kein Bollwerk gegen den Fa-
schismus,, sondern vielmehr eine Stütze fur den Faschismus."9' Kuusinen 
smaaldee dat van een eenheidsfront nog niets viel waar te nemen. Alleen in het 
vakbondswerkk - De Groots terrein - zag hij een lichtpuntje: "Die Genossen 
habenn recht, einige Erfolge sind da." De woorden van Kuusinen waren niet 
ergg bemoedigend. Ze vormden de opmaat voor wat een dag later uitliep op 
eenn regelrechte veroordeling door Dimitrov, die de CPN aan de ernstigste 
kwalenn zag lijden. "Vóór alles," zo begon Dimitrov, "wi l ik geen liefdesver-
klaringenn uitwisselen met de Nederlandse kameraden."92 "De partij lijdt aan 
eenn sectarische zelfvoldaanheid, aan een overschatting van de eigen kracht 
enn een onderschatting van de kracht van de vijand." Als voorbeeld noemde 
hijj  het optreden van Schalker tijdens het wereldcongres: "hij sprak zonder 
enigee zelfkritiek", "gemoedelijk" en "luchthartig". Ook het demonstratieve 
verkiezingscongress in de RAI, begin 1937, moest het ontgelden: in plaats van 
eenn "serieuze en zakelijke" voorbereiding hadden "onze kameraden er een 
pompeuzee demonstratie op touw gezet". Aan die zelfgenoegzaamheid moest 
eenn einde komen. Dimitrov bespeurde nog te veel heimwee naar vroeger, naar 
hett Rotfront-radicalisme en de lijn van het sociaal-fascisme: "Appelleer niet 
uitsluitendd aan de sociaal-democratische arbeiders", "... leg niet uitsluitend 
dee klemtoon op de oppositie in de SDAP", want "dat zal niet tot positieve, 
maarr tot negatieve resultaten leiden". De partij, vervolgde Dimitrov, ver-
toondee twee ernstige tekortkomingen: er werden te weinig arbeiders gewon-
nenn en de partijkrant schoot tekort. "De krant moest de spreekbuis zijn van 
hett politiek bureau, een zweep in de strijd tegen de tegenstanders." "Dat is nu 
niett het geval," en hij stelde prompt voor de samenstelling van de redactie te 
veranderen.. Na vier dagen vergaderen werd eindelijk een resolutie aangeno-
men.. Deze volgde nauwgezet het betoog van Dimitrov.93 Alleen waren de zin-
nenn nog dikker, de verwijten nog groter en de richtlijnen nog scherper. Het 
trotskismee werd getypeerd als een alom aanwezig kwaad. Om zich van de 
"provocateurss in dienst van het fascisme" te ontdoen, moest de leiding over-
gaann op een "gründlichen Überprüfung der gesamten führenden Kader und 
dess Parteiaktivs vom Standpunkt der politischen Zuverlassigkeit und persön-
lichenn Ehrlichkeit und Ergebenheit gegenüber der Partei und der Kommunis-
tischetische Internationale und des Kampfes gegen den Trotzkismus".94 Van boven 
tott onder moest de partij gezuiverd worden. Alleen de functionarissen die 
doorr de controlecommissie betrouwbaar werden bevonden, afkomstig waren 
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uitt de vakorganisatie en zich in de praktijk bewezen hadden, waren hun post 
zeker. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EENN TELEURSTELLING IN MOSKOU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HETT MOLOTOV-VON RIBBENTROP-PACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUIVERINGEN N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datt de leiding, anders dan De Groot zijn publiek voorhield, verre van eens-
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gezindd was, bleek toen hij Moskou te kennen gaf dat 'het lek' naar Het Volk 
zichh in het partijbestuur of het politiek bureau bevond, omdat de details al-
leenn aan hen bekend konden zijn. "Een ernstige situatie die ons grote zorgen 
baart,""  aldus De Groot, die aankondigde ieder lid van het partijbestuur te zul-
lenn ondervragen. Meer dan het aanjagen van schrik heeft het onderzoek, 
voorzoverr valt na te gaan, nooit opgeleverd. 
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