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VV De moeilijke jaren van de oorlog
1940-1945 5

EENN KWETSBARE COMMUNIST

Hoewell verwijderd uit het secretariaat, bleven Beuzemaker en Schalker deel
uitmakenn van het politiek bureau. Ter versterking werden vijf nieuwe leden
aangetrokken,, onder wie de veertigjarige Jaap Brandenburg, die na de partij
inn Rotterdam nieuw leven te hebben ingeblazen, secretaris werd in Den Haag.
Brandenburgg kwam van het Amsterdamse Kattenburg en had in de bouw gewerkt.. "Vóór alles was hij een nuchter mens van weinig woorden,"' en hij
leefdee een sober bestaan. In zijn levensstijl moet De Groot zich herkend hebben;; hij raakte op Brandenburg zeer gesteld. Hij zag in hem de opofferende
ernstt en toewijding die hij in Beuzemaker miste. De Groot ergerde zich buitengewoonn aan Beuzemakers populariteit. Beuzemaker was een geliefd sprekerr en gemakkelijk in de omgang. Zelfs onder sociaal-democraten dwong de
inn de communistische jeugdbeweging gevormde onderwijzer respect af. Het
riepriep bij De Groot allerlei bezwaren op, en die golden ook zijn amoureuze escapades.. Beuzemakers vrije levenswandel botste met de puriteinse moraal
vann het communistische arbeidersmilieu dat aan de echtelijke trouw niet Het
tornen.. Schreef Friedrich Engels niet: "het lijkt wel of de arbeiders alleen een
bovenlijff hebben"? Promiscuïteit behoorde niet tot de communistische deugden.. Weliswaar was Beuzemaker inmiddels met Nellie Appel, 'de vrouw wier
eerr hij had geschonden', getrouwd, van het beeld een wufte levensgenieter te
zijnn kwam hij niet meer af.
Warmtee en genegenheid leken bij De Groot gereserveerd voor zijn gezin
enn de enkeling die hij als vriend beschouwde. Tegenover anderen hield hij
zichh graag op een afstand. Toch hielden die hem niet voor onsympathiek. Volgenss Jan Bokma had hij humor en kon hij geestig vertellen. De Groot kwam
eenn tijdlang dagelijks bij hem over de vloer.2 Ook Theun de Vries kon het
"goed"" met zijn hoofdredacteur vinden: "hij was soepel, stevig in de lijn,
maarr daarbuiten bijzonder tolerant."33 Daar dachten zijn tegenstanders anders
over.. Gerard van het Reve sr., de drijvende kracht achter de vvsu, die tot velerr verrassing in 1938 het veld moest ruimen, sprak van een kwaadaardige
geestigheidd en vond hem terugblikkend een nare man. Van Riel, Postma,
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Goulooze,, Schalker, Beuzemaker..., de rij van critici werd langer naarmate
Dee Groot hoger in de hiërarchie belandde.
Dee Groot was geen opvallende verschijning. Zijn gezette, enigszins hoekigee figuur deed een zwaar stemgeluid vermoeden. Het tegendeel was het geval,, hij praatte met een wat hoge stem, die sporen van een Jiddisch-Amsterdamss accent droeg en die een vlot, soms driftig causeur verraadde. Hij was
geenn begenadigd, maar wel een goed spreker met een heel eigen stijl, en met
eenn beeldgebruik dat, net als zijn postuur, onwrikbaar overkwam. Met op de
rossigee kop een pet, zo'n platte met klep, die toentertijd in kunstenaarskringenn populair was, wist hij zijn gehoor door eenvoudige zinnen te pakken.
Warss van dikdoenerij mengde hij zich in de pauze en na afloop van vergaderingenringen onder zijn publiek. "Kapsones had hij niet," vertelde Peter Pruis, een
robuustee Kattenburger die hem in de jaren dertig hoorde spreken.4
Mett intellectuelen ging hij minder gemakkelijk om; maar of er van rivaliteitt sprake was? Doorgaans behoorden ze tot de trouwste en minst kritische
partijgenoten.. Toch trad nu en dan een gevoel van minderwaardigheid en de
daarbijj horende zelfoverschatting naar voren. Van jongs af aan had hij - om
hett in joodse termen te zeggen - 'gelernt'. Hij had bergen lectuur verslonden;
opp school, in de diamantbewerkersbond, maar ook later studeerde hij onverdrotenn voort, aan tafel bij het eten had hij altijd een boek of een krant bij de
hand.. Anders dan voor de meeste communisten was Marx voor hem geen geslotenn boek. Naast de detectives die hij zijn leven lang las, kende hij de klassiekee literatuur: Multatuli, Heine, Dickens, Charles de Coster, schrijvers die
ookk politiek van belang waren. Hij kon zich uitstekend redden in het Frans,
Duitss en Engels en wist zelfs het Russisch te begrijpen. De Groot was een van
diee ontwikkelde arbeiders waar de linkse arbeidersbeweging in de jaren voor
dee oorlog rijk aan was. Maar hij miste de academische oefening, een tekort
datt hem dwars bleef zitten. Het maakte hem in intellectuele kring tot een buitenbeentje.. Hij voelde zich altijd een beetje achtergesteld maar werd tegelijk
aangemoedigdd en bejubeld. Hij was jager en wild tegelijk. Die tweezijdige
identiteitt maakte hem verlegen, maar ook arrogant en neerbuigend, vooral
wanneerr aanmoediging en bevestiging uitbleven. Dan hanteerde hij sarcasme
enn cynische grappen als een geducht wapen.
Datt hij niet de bekrompen anti-intellectueel was waarvoor zijn tegenstanderss hem hielden, blijkt ook uit de schoolkeuze die hij en Sally voor hun
twaalfjarigee leergierige dochter, Rosie, maakten. Ze stuurden haar naar het
Montessorilyceumm in de De Lairessestraat, waarvan de door haar bezochte
HBS-bb afdeling pas vier jaar bestond. Ze verkeerde er in een welgesteld,
progressief-intellectueell milieu en zou in 1941 eindexamen hebben gedaan.
Inn haar klasje, dat met zijn zeven leerlingen een intensief onderling contact
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mogelijkk maakte, heerste een betrokken politiek en cultureel klimaat. Later
zall De Groot uitspreken veel van haar geleerd te hebben; muziek en schilderkunstt bracht zij in huis.5
Liesjee Sluijters, dochter van de schilder Jan Sluijters, herinnerde zich heftigee discussies over haar vader die in 1936 geen werk wilde afstaan voor de
tentoonstellingg 'De Olympiade onder Diktatuur', die een protest was tegen de
Olympischee Spelen in Berlijn en over het Molotov-Von Ribbentrop-pact dat
Rosiee met vuur verdedigde: "Dat het een tactische kwestie was en geen hartstochtt voor het fascisme," liet de dochter van de communistische partijchef
keerr op keer weten.6 Met alle scherpte bleven de discussies, volgens haar
vroegeree klasgenote, toch vriendschappelijk.
Rosiee was een bescheiden kind, mooi, met een romige huid en rossig krulletjeshaar.. Een klein, enigszins mollig meisje, dat zich niet alleen in politiek,
maarr ook in literatuur verdiepte. Op de avonden waar Marsman, Slauerhoff,
Vasaliss en Aart van der Leeuw werden gelezen, ontbrak ze niet, evenmin op
dee muziek- en cabaretavonden. "Het was een schatje. Ze bereikte in de hoogstee klas de leeftijd van volwassenheid. Had misschien geen verhouding, maar
tochh wel iets spannends met een getrouwde man. Een omhelzing, een kus,
niett meer..., maar ingrijpend was het wel." Pas na de oorlog vernam Liesje
Sluijterss van het lot dat Rosie en haar moeder had getroffen. Op school haddenn veel joden gezeten, de meesten waren teruggekomen; ze hadden het inzichtt dat passief afwachten tot de ondergang leidde en hadden zich van een
onderduikk verzekerd. Net als het gezin De Groot, dat echter ook om reden
vann zijn communistische overtuiging aan een ongekend felle, fataal aflopendee jacht werd blootgesteld. Dat Rosie pas gaandeweg met haar joodse achtergrondd in aanraking kwam, lag voor de hand omdat ze als derde-generatiekindd opgroeide in een geassimileerd milieu, waar 'klasse' belangrijker
werdd gevonden dan 'geloof'. De Groot leek zijn jodendom als het ware 'vergeten'' te zijn. Voor zijn vader, de inmiddels zevenenzeventigjarige Jacob de
Groott - die in 1937, kort voor zijn dood, bij zijn zoon introk en als eerste met
dee traditionele joods-godsdienstige cultuur brak -, moet het een ontgoochelingg zijn geweest te merken dat fascisme en antisemitisme hem in zijn levensavondd opnieuw met zijn joodse identiteit confronteerden.
Dee Groot was in 1934 met Sally naar haar geboortegrond gereisd. Wat hij
"hett jodenvraagstuk" noemde, speelde volgens hem in hoofdzaak in OostEuropa.. "In ons land was het in de arbeidersbeweging voor de bezetting vrijwell onbekend; het was een soort van gevoelskwestie, waarbij men volstond
mett het tot uitdrukking brengen van zijn verontwaardiging over de antisemitischee uitspattingen in het naburige Duitsland en het betonen van medelijden
mett de slachtoffers ervan," schreef hij aan de vooravond van de Februarista155 5
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king.77 "De Duitse nazi's hebben het kunstmatig opgeworpen. [...] De langdurigerige periode van burgerlijke democratie bracht in Nederland grote verdraagzaamheidd onder de bevolking, waardoor de verschillen in afkomst tussen jodenn en niet-joden afsleten... [...] Deze omstandigheden bevorderden de assimilatiee van de joden, d.w.z. hun aanpassing en versmelting met de Nederlandsee natie. [...] Het is daarom dat de Duitse nazi's bij hun streven om in
Nederlandd [...] het fascisme in te voeren, het jodenvraagstuk tot hun stormramm tegen het Nederlandse volk willen gebruiken. En daar er geen jodenvraagstukk was, hebben zij er een gemaakt," meende De Groot.
Datt De Groot zich met het schrijven van deze regels in februari 1941 ten
doell stelde de strijd tegen het antisemitisme tot een nationale, anti-Duitse
plichtt te verheffen, neemt niet weg dat zijn woorden een uitdrukking zijn van
hett gebrek aan voorstellingsvermogen dat zelfs in communistische kring leefdee over de ramp die zich aan het voltrekken was. Want ondanks de resoluties,
dee demonstraties, vergaderingen en discussieavonden over het fascisme bleef
hett beeld van verbondenheid van de sinds generaties in vrede levende Nederlanders,, van joden en niet-joden, alles overheersend.
Inn Nederland bestond voor de oorlog dan wel geen fanatieke jodenhaat8,
geenn discriminatie in wetgeving of overheidsmaatregelen, toch leefden er
voorall bij de kleine middenstand een verborgen afkeer, vooroordelen en verbloemdee antisemitische gevoelens. Er was de oude anti-joodse houding van
dee rooms-katholieke kerk. En in hogere sociale kringen werd bezwaar gemaaktt tegen "joodse invloed". "Rotjood" was geen ongewoon scheldwoord.
Dee bedreiging was op zichzelf niet groot en hinderde het streven naar assimilatiee nauwelijks, ook niet bij De Groot. Maar toch had het milde ongemak
eenn gevaarlijke keerzijde: een geringe alertheid, zo niet een vals gevoel van
veiligheidd dat kwetsbaarheid in de hand werkte.
Opp straat werd geschilderd en geplakt: "Fascisme is moord", maar voor
wiee het kwaadaardige antisemitisme niet uit ondervinding kende, bleef het
slechtss een leuze. Zelfs De Groot neigde tot een zeker vertrouwen in de Nederlandsee samenleving. De NSB was in zijn ogen van een andere orde dan het
Duitsee nationaal-socialisme. De Groot zei goede, eerlijke NSB'ers te kennen,
mett wie samengewerkt kon worden. In Moskou merkte hij in 1936 op: "We
hebbenn vaak gezegd dat we de eerlijke nationaal-socialisten verwelkomen.
Dee sociaal-democraten hebben geschreven: het is zover; communisten en fascisten,, twee handen op één buik! De trotskisten en veel partijgenoten reageerdenn niet minder verontwaardigd: Hoe kunt u dat zeggen? Goede nationaal-socialistenn bestaan niet! "9 De Groot was, zo legde hij Togliatti uit, van
diee kritiek niet kapot. Het stijfde hem in de overtuiging dat er flink geschoold
moestt worden. "Eerlijke Nederlandse fascisten" moesten niet steeds be156 6
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schimptt worden als handlangers van Hitler, het maakte maar kopschuw en
belemmerdee hun bekering. De Groot maakte een onderscheid tussen het Nederlandsee en het Duitse fascisme dat gemakkelijk tot de conclusie voerde dat
allee kwaad "von drüben" kwam. Het belemmerde een helder zicht op het antisemitismee en op de kwetsbaar makende gevolgen van de assimilatie. Het
ontbrekenn van een hecht georganiseerde joodse gemeenschap sprong daarbij
inn het oog.10
Dee Groot voelde zich in de eerste plaats communist, en identificeerde zich
mett de partij, meer dan met zijn joodse partijgenoten. Zoals elders bestond er
geenn vanzelfsprekende lotsverbondenheid onder communistische joden." In
dee partij zochten joden elkaar hooguit op, ook De Groot omringde zich met
joodsee vrienden; een aanwijzing dat de integratie toch beperkt was. Van gestructureerdee joodse groepen, zoals de Belgische en Franse communistische
partijj kenden,12 was geen sprake. In een na de oorlog geschreven notitie over
hett lot van de partijgenoten diamantbewerkers tekende H. Levy aan: "Van de
joodsee partijgenoten uit de diamantgroep, welke bestond uit ongeveer vijfendertigg leden zijn, zover ik gecontroleerd heb drie overgebleven. Van de christenn partijgenoten uit de diamantgroep zijn gelukkig allen overgebleven. [...]
Allee anderen zijn met de meeste familieleden in Polen vermoord."'3 Dat de
meestenn in Polen omkwamen, wijst erop dat de diamantbewerkers niet als
communist,, maar als jood vermoord werden. Van de 936 omgekomen communistenn wier biografie in een na de oorlog uit te brengen gedenkboek zou
wordenn opgenomen, was meer dan elf procent jood,14 wederom een aanwijzingg dat joodse communisten in Nederland buitengewoon kwetsbaar waren.'s
Nietss doet vermoeden dat De Groot hiervan iets voorvoeld heeft. Hij meendee uit de sterke assimilatie en integratie een min of meer veilige positie te
mogenn afleiden. Het lijkt van invloed geweest te zijn op de zorgeloosheid
waarmeee hij aanvankelijk, ook persoonlijk, de bedreiging van het nazisme tegemoett trad.
Menn kan zich afvragen of communisten in het algemeen opgewassen warenn tegen de bezetter.'6 De CPN was een kleine partij met een zwakke geografischee spreiding waarvan de leden laag geschoold en vaak werkloos waren,, en bovendien kort lid en weinig ervaren. Maar belangrijker dan dat: een
partijj die in een isolement verkeerde, dat nog eens versterkt werd door het
(semi-)illegalee optreden van de honderden partijgenoten, werkend in de
openbaree dienst en de moderne vakbeweging.'7 De 'status aparte' betekende
overigenss niet dat de partij gevrijwaard bleef van invloeden uit haar omgeving.. Het legalisme, diep verankerd in de Nederlandse samenleving door het
ontbrekenn van oorlog en bezetting sinds de napoleontische tijd, oefende een
ontwapenendee invloed uit op nagenoeg alle potentiële verzetskringen, de
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communistenn incluis. Weliswaar had de CPN ervaring met illegaal werk door
dee steun aan de KPD, de vluchtelingen, het Indonesië- en Spanjewerk, maar
diepp drong de conspiratieve kennis niet door. De bureaucratische organisatiestructuurr stond een creatieve en flexibele verwerking in de weg. De Groot
wildee het liefst van alle geheimzinnigdoenerij af. Het bracht risico's mee voor
hett legale voortbestaan van de partij, ook omdat bij economische en militairee spionage niet altijd een strikte scheiding in acht werd genomen met het regulieree partij werk.18 Zelfs Togliatti had er zijn verontrusting over uitgesproken. .
Datt er een reëel gevaar dreigde, bewijst de grote belangstelling van de Nederlandsee en Duitse politie.'9 De Gestapo beschikte aan de vooravond van de
bezettingg over een goed overzicht van de CPN. De CPN en de Rode Hulp warenn zeker van belang voor het voortbestaan van de illegale KPD in Duitsland.
Mett het verstrekken van inlichtingen over Spanjestrijders20, over spionage
voorr de Sovjet-Unie en steun aan de illegale KPD beoogde de Gestapo de Nederlandsee overheid te bewegen de CPN te verbieden.21 Hoewel het niet zover
kwam,, maakte De Groot zich er voortdurend zorgen om. Het liefst verbood
hijj de partij elke activiteit die als illegaal of staatsondermijnend uitgelegd kon
worden.. Het zorgde voor wrijvingen met Goulooze en de Duitse communisten,, die verminderden toen vanaf 1936 een groot aantal Duitse communisten
naarr Spanje trok om aan de kant van de Republiek te vechten. Desondanks
brakk in de zomer van 1939 een conflict uit tussen De Groot en de in Amsterdamm verblijvende KPD-leider Wilhelm Knöchel. Nadat de niet-actieve emigrantenn geadviseerd was zich bij de politie te melden, spoorde De Groot ook
dee met het conspiratieve werk in Duitsland belaste communisten aan zich te
latenn registreren. Naar het schijnt, meende De Groot dat dankzij het MolotovVonn Ribbentrop-pact van de nazi's weinig te duchten viel.22 In een heftige discussiee liet Knöchel blijken minder illusies te hebben maar hij zwichtte uiteindelijkk voor het argument dat ook het Parijse KPD-secretariaat het besluit
steunde.. Vanaf september meldde het grootste deel van de nog ondergedoken
KPD-emigrantenn zich bij de politie, zij het dat de bij het illegale werk in
Duitslandd betrokken communisten een vals adres opgaven.
Dee ijver van De Groot - hij zou partijgenoten aangemoedigd hebben weigerachtige,, ondergedoken communisten op straat te zetten23 - kwam mogelijkk voort uit de vrees dat een in 1938 in Duitse kring uitgebarsten fractiestrijdd voor de partij een bedreiging vormde.24 In het klimaat van de Moskousee processen vermoedde de Parijse KPD-top machinaties van trotskisten.25 Er
wass De Groot veel aan gelegen met een legalisatie een einde te maken aan het
potentiëlee gevaar.
Dee Groot stond voor een paradoxale situatie. Enerzijds moest hij het lega-

158 8

DEE MOEILIJKE JAREN VAN DE OORLOG I94O-I945

Iee bestaan van de partij beschermen, anderzijds verdedigde hij vanaf de zomerr van 1939 het Molotov-Von Ribbentrop-pact dat de tegenstander meer
dann ooit aangreep om tot een verbod te komen. Toen het sociaal-democratischee colportageblad Vrijheid, Arbeid, Brood waarschuwde dat de CPN bij een
Duitsee aanval een greep naar de macht zou doen, spoedden de kamerleden De
Visserr en Wijnkoop zich naar minister-president De Geer om de "verdachtmaking"" tegen te spreken.26 De CPN verklaarde onder alle omstandigheden
dee democratie te zullen verdedigen en op te komen voor herstel van de grondwettelijkee vrijheden.27 Het legale voortbestaan vroeg van de communisten
omzichtigheid,, ook in het leger.
Inn 1947 noteerde Friedl Baruch in een nooit gepubliceerd scholingsboek
datt De Groot in april 1940 met de Generale Staf een overeenkomst sloot
waarinn de CPN beloofde het leger geen afbreuk te doen. De majoor Van Rossum,, De Groots gesprekspartner, zou toen als "zijn mening te kennen hebben
gegevenn dat Het Volksdagblad inderdaad als een Nederlands orgaan
schreef."288 Of de overeenkomst nu wel of niet gesloten is, De Groots oogmerkk was duidelijk: krant noch partij mocht in gevaar gebracht worden. "Op
velee pagina's" van Het Volksdagblad, sneerde het sociaal-democratische dagbladd Het Volk, kon men "onmiddellijk aanwijsbare plekken vinden waar Paul
dee Groots overvoorzichtige beleid op het laatste ogenblik nog stukjes lood
deedd wegsteken, inschriften uit tekeningen deed verwijderen, een gevaarlijke
kopp of iets dergelijks liet wijzigen".29 Jan Dieters tekende voor de overijverigerige correctuur.30 Ondanks de voorzichtigheid werd de partij vlak voor en tijdenss de oorlogsdagen door repressie getroffen. Openbare vergaderingen werdenn verboden, zo'n tachtig CPN-functionarissen op vier mei gearresteerd.
HetHet Volksdagblad kreeg een verschijningsverbod.
Hett isolement, de legale opstelling van de leiding en de gesignaleerde penetratiee van de Gestapo roepen de vraag op wie beter was voorbereid op de mogenn we partijdocumenten geloven - onvermijdelijke confrontatie? Aan de
vooravondd van de Februaristaking zond Berlijn aan het Einsatzkommando te
Denn Haag een lijst met namen van maar liefst 800 CPN-functionarissen.3' Velenn beantwoordden aan het profiel van het typische cPN-kaderlid van voor de
oorlog.. Een dertig- tot veertigjarige gehuwde man met kinderen, arbeider en,
zoalss gezegd, sinds jaren werkloos en nooit eerder lid geweest van een partij;
velenn waren zelfs geen vakbondslid. Ze vormden de kern van de illegale partij
enn maakten zo'n 25 tot 30 procent van het vooroorlogse ledenbestand uit. Het
levenn in de partij compenseerde de dagelijks ervaren nietigheid. De werkloosheidd zonder vooruitzichten en het machteloze individuele protest schenenn opgeheven te worden in een radicaal alternatief, dat tegelijk hoop en revanchee was en dat des te meer, naarmate de partij door eenheid en discipline
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evenwaardigg werd met, zo niett sterker dan haar tegenstander.
Alss deze bastion-mentaliteit naast de ideologische en morele afwijzing van
hett nationaal-socialisme mede voorwaarde vormde voor het communistisch
verzet,, dan verklaart dit de kracht maar ook de zwakte ervan: enerzijds de
moedd en de opoffering, anderzijds de vergaande demoralisatie waaraan zelfs
dee meest onverschrokken verzetsstrijder ten prooi kon vallen bij arrestatie en
geconfronteerdd met al of niet gemanipuleerd verraad. Beroofd van zijn partij
wass menig communist hulpeloos. Zo bezien was het morele appèl op het gevangengenomenn partijlid - "communisten geven geen inlichtingen" - ronduitt naïef. Maar naast deze geestelijk legde ook een sociale component beperkingenn op aan de ontplooiing van het verzet. Velen, en dat gold ook voor 'geheime'' leden, stonden wijd en zijd als communist bekend. Ondanks de (semi-)
illegalee structuren werden de regels van geheimhouding regelmatig overtreden.. De nonchalance was begrijpelijk, de partij had immers altijd een legaal
bestaann geleid en de gevaren waren zelden levensbedreigend. Maar naast
'slechtee gewoonte' speelden ook de tradities van beroepen, buurten en regio's
waarr het communisme zich verankerde, een rol. Deze verdroegen geheimhoudingg slecht. De overzichtelijkheid van het leven in Oost-Groningen of de
hechtee sociale controle in de Jordaan of op de Amsterdamse Eilanden legden
beperkingenn op aan illegale activiteit. Ieder bezoek, iedere ongewone stap
konn door niet even welwillende buurtgenoten geregistreerd worden, hetgeen
inn combinatie met een door de Gestapo gehanteerd daderprofiel, al snel tot
onderzoekk leidde. Onderduiken en opgejaagd worden waren in hoge mate synoniemm en belemmerden de mogelijkheid om een stabiele illegale praktijk op
tee bouwen.
Warenn de sociale en politieke omstandigheden allerminst gunstig, ook de
voorr het ondergrondse werk noodzakelijke organisatorische en technische
hulpmiddelenn schoten tekort. In de Comintern had men belangrijker zaken
aann het hoofd dan het voorbereiden van de West-Europese secties op een
Duitsee bezetting. Van een beoordeling van de wereldoorlog als een strijd tussenn twee even verwerpelijke groepen imperialisten schoof men steeds verder
opp naar een uitgesproken anti-Britse en pro-Duitse stellingname. Ook in
CPN-kringg drong de conclusie zich op dat men tegen een nederlaag van
Duitslandd moest zijn. Immers: "Zo lang een sterk Duitsland vriendschappelijkee betrekkingen met de Sovjet-Unie onderhoudt, zo lang beschikt Engeland,, hoofdvijand van de internationale arbeidersklasse, niet over de mogelijkheidd om het land van het socialisme te bedreigen."32 Het leidde hier en
daarr tot een naïviteit, waarin over het nationaal-socialisme met geen kritisch
woordd meer werd gesproken.
Hermann de Kat, de leider van het Rotterdamse Studentencomité van Waak160 0
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zaamheid,, behoorde tot de eersten die begin juni 1940 door de Duitsers gearresteerdd werden. "Niemand van ons begreep waarom," herinnerde zijn
vriendd en partijgenoot Joop van Santen zich.33 Herman had zijn been gebrokenn bij een motorongeluk en Engel Verkerke had Herman met een bakfiets
uitt het ziekenhuis gehaald. Engels moeder vroeg Herman naar hun huis te
vervoerenn omdat zij bang was dat hij als jood gevaar liep. Herman wees het
aanbodd zorgeloos van de hand want "communisten liepen geen gevaar".
"Wijj zijn neutraal en moeten ons gewoon zo legaal mogelijk gedragen." De
agressiee ging uit van de geallieerden en niet van de Duitsers. Pas ver na de
oorlogg vernam Joop van Santen waarom Herman zo vroeg gearresteerd was.
Jaapp Brandenburg vertelde hem dat Herman in België ten behoeve van de
Sovjetss gespioneerd had. De Kat behoorde tot de inlichtingen- en sabotagegroepp van Ernst Wollweber, waarvan een West-Europese tak onder leiding
vann Joop Schaap in de Rotterdamse en Amsterdamse haven actief was.34 Een
drietall leden werd op 1 mei 1940 tesamen met achttien NSB'ers op last van
dee regering geïnterneerd en tijdens de Duitse inval naar Calais vervoerd. Daar
werdenn ze op 26 mei aan de Gestapo overgedragen. Een van hen, Adriaan Johanness Fey, een lasser die sinds 1921 partijlid was, bleek bereid met de Duitserss samen te werken. Hij bracht de Gestapo op het spoor van de meeste Nederlandsee medewerkers van het Wollweber-apparaat. Dat ze na september
19399 voorbereidingen troffen voor sabotage op Franse en Engelse schepen,
maaktee hun vervolging voor de Gestapo niet minder dringend.35
EENN VERTREK DAT NIET DOORGING

Dee dagelijkse leiding kwam in januari 1940 in handen van De Groot, Jansen
enn Dieters: een ervaren en door Moskou gezegende vakbondsman en publicistt en twee harde werkers uit de werklozenbeweging. De rol van Beuzemaker,, Schalker en De Leeuw was uitgespeeld. Maar hun ideeën bleven in meer
off mindere mate tot uitdrukking komen in het optreden van Daan Goulooze,
dee chef van de partijbeveiliging en vanaf 1935 de organisator van de Nederlandsee afdeling van de OMS (de Russische afkorting voor de afdeling voor internationalee verbindingen van de Comintern). Na de Duitse inval zou Gouloozess bemoeienis met de partij intensiever worden.
Inn maart 1940 berichtte het secretariaat aan Moskou: "Partij erop bedacht
datt haar legale bestaan bedreigd wordt. Direkt na het uitbreken van de oorlog
tott maatregelen besloten ter beveiliging van het werk. Tengevolge van slecht
werkk van het secretariaat verliepen maanden zonder dat iets gedaan werd terwijll Beuzemaker zijn hyper legale methode zorgeloos kon voortzetten." Inmiddels,, stelde het secretariaat gerust, was de schade hersteld: "Er zijn maatregelenn getroffen om het werk in de belangrijkste bedrijven en centra, het
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werkk van de leiding en de instrukteuren en de uitgave van kranten te beveiligen."366 De voorbereiding op de illegaliteit was beperkt. Co Dankaart en later
Dickk van der Meer werden ermee belast,37 maar er kwam weinig van terecht.388 Zelfs voor het voorgenomen vertrek van De Groot naar Moskou, in
gevall Nederland werd bezet, waren nauwelijks maatregelen getroffen.
Opp 4 mei bereikten Moskou via Goulooze twee telegrammen, waarin berichtricht werd dat de staat van beleg was afgekondigd en dat de internering van
leidendee functionarissen op handen was; verzocht werd om toestemming
voorr een vertrek "nach Hause" van De Visser, De Groot, Dieters en Jansen.
Afhankelijkk van de situatie zouden er twee moeten gaan.39 De Groot dacht de
CPNN vanuit Moskou te kunnen leiden. Door middel van radiocontact en koeriersverbindingenriersverbindingen kon informatie tussen Moskou en Amsterdam uitgewis
worden,, maar discussie over de ontwikkelingen was uitgesloten. Dat vroeg
omm een aanwezigheid in Moskou zelf. Daarom bevonden de belangrijkste leiderss van de verboden West-Europese partijen zich in Moskou, en De Groot
meendee met zijn verzoek in overeenstemming te handelen met de verwachtingenn van de Comintern. Op 7 mei ontving Goulooze een reactie van Dimitrov:: "Mitteile wohin sollen die Visum fur die vier leitende des ZK und für
Mussoo schicken."40 De leider van de Indonesische communisten vertoefde op
datt moment in België.
Dee Groot zag een mogelijkheid om met het stoomschip de Molotov te vertrekken,, dat op 30 april door de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij was
opgeleverdd en in Umuidenn gereed lag om met een Russische bemanning naar
Leningradd te worden gevaren.4' Om een en ander te regelen brachten De
Groott en Goulooze een bezoek aan de Russische handelsvertegenwoordiging
inn de Honthorststraat te Amsterdam. Het gesprek leverde niet de verwachte
toestemmingg op. Wellicht hield het verband met een andere geheime operatie,, waarvoor het schip was gereserveerd. Van het station Brussel-Noord vertrokk in de ochtend van 8 mei 1940 Arthur Ramette, naaste medewerker van
Jacquess Duclos, naar Amsterdam. Hij zou scheep gaan op de Molotov teneindee in Moskou het EKKI en zijn daar verblijvende partijleider Maurice Thorezz te informeren over de toestand van de Franse partij. Het gebeurde met instemmingg van Clement, schuilnaam van de Slowaak Eugen Fried, de leider
vann de Comintern in West Europa, die vanaf 1939 vanuit Brussel opereerde.
Dezee had er ook de hand in dat tot Ramettes grote verrassing eerst Raymond
Guyott en vervolgens Palmiro Togliatti zich in de hoofdstad aan de loopplank
meldden;422 twee kopstukken van het internationale communisme, de een secretariss van de Communistische Jeugdinternationale, de ander net uit Franse
gevangenschapp bevrijd en een van de negen secretarissen van de Comintern.
Naa de afwijzing in de Honthorststraat vertrok Goulooze naar Brussel om met
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Clementt te overleggen. Op 10 mei, enkele uren nadat de Molotov door Nederlandsee slepers door de mijnenvelden naar open zee was geloodst, werden
dee Comintern-verantwoordelijke voor West-Europa en de chef van het Nederlandsee OMS-apparaat door de Duitse aanval verrast. Beiden besloten ten aanzienn van een vertrek van De Groot een afwachtende houding aan te nemen.
Inlichtingenn inwinnen in Moskou leek op dat moment uitgesloten: de meeste
verbindingenn waren verbroken, die van Goulooze overbezet. Twee dagen na
dee Duitse invasie keerde Goulooze uit België terug. Het lukte hem met Fransee legereenheden mee terijdentot Breda. Vandaar bereikte hij op eigen gelegenheidd Amsterdam.43 Vier dagen later verzond Goulooze een telegram met
hett voorstel om De Visser en De Groot met hun gezinnen via Berlijn en met
hulpp van de Exportchleb - onderdeel van de handelsvertegenwoordiging in
dee Honthorststraat - naar Moskou te repatriëren.44 In een op diezelfde dag
verzondenn bericht, rapporteerde hij geruststellend: "Bis jetzt keine Verhaftungen.. Polbureau geschützt."45
Doorr de snelle Duitse opmars heerste in Moskou grote verwarring. Maandenlangg hield men Engeland en Frankrijk voor hoofdschuldige aan de oorlog.
Nuu Duitsland zei zich tegen die oorlogstokers te moeten verdedigen, was men
sprakeloos.. Desondanks mocht het vriendschapsverdrag met de Duitsers niet
inn gevaar worden gebracht. Tien dagen na het begin van de bezetting kreeg
Dee Groot van Dimitrov te horen: "onderneem alle noodzakelijke maatregelenn opdat de leidende kameraden in het land blijven en het werk onder de
nieuwee omstandigheden voortzetten." De reisplannen waren van de baan en
Dee Groot kon er geen andere conclusie aan verbinden dan dat naar een moduss vivendi met de bezettingsautoriteiten gezocht moest worden.
CORRECT T

Bijj het begin van de vijfdaagse oorlog, op 10 mei 1940, werd een aantal bekendee communisten, soms tezamen met NSB'ers, geïnterneerd. Ze werden
ondergebrachtt in de Krententuin in Hoorn, in de Amsterdamse Centrale
Markthallenn en in het gebouw van de Stadsdoelen. De geïnterneerden waren
niett tijdig op de hoogte gesteld van de dreigende arrestaties. Via de zenuwartss Gerrit Kastein, die een contact had bij de generale staf, was wel op 9 mei
dee partijleiding gewaarschuwd.46 Wie de kans had, dook onder. De Groot
zochtt zijn toevlucht bij Yp de Jong in Amsterdam-Noord, die als spoorwegmann illegaal partijlid was. Ook verbleef hij korte tijd in Haarlem bij de onderwijzerr De Jager. De Amsterdamse districtssecretaris Jan Janzen en de leiderr van het district Den Haag, Jaap Brandenburg, waren op het moment dat
dee politie hen thuis kwam halen het plaatselijke partijbureau aan het opruimenn en ontsprongen de dans.47
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Mett de capitulatie in zicht werden de meesten weer vrijgelaten. De Duitse
communistenn bleven daarvan uitgezonderd. Een aantal zat al jaren in kampen
opp Vlieland of in Nieuwersluis. Overgebracht naar Amsterdam werden ze regelrechtt aan de Gestapo uitgeleverd. "Für fast alle begann nun ein neues,
schrecklichess Kapitel, für die meisten KZ-haft oder Todesstrafe," berichtte
Wernerr Stertzenbach, een van de weinige overlevenden, vijftig jaar later.48 Dat
lott wist Annie Averink drie andere, Duits-joodse communisten te besparen.
Heinn Friedrich, Erich Jungmann en Hans Schulz kenden Averink van de Leninschool,, de Moskouse partijschool waaraan Annie van december 1933 tot
junii 1935 studeerde. Ze liepen haar op de dag van de capitulatie in de Bilderdijkstraatt tegen het lijf, toen ze op weg waren om zich bij de vreemdelingenpolitiee te melden. Averink overreedde de drie jonge mannen mee te gaan
enn bracht hen voor een paar uur onder bij de familie Van het Reve. Vandaar
wistt ze hen elders onder te laten duiken.49
Zolangg Goulooze in Brussel was, onderhield De Groot vanuit zijn onderduikadress contact met Co Dankaart, die hem op een trefadres telegrammen
enn berichten doorgaf.50 Op 15 mei, de dag na de capitulatie, kwam het partijbestuurr bijeen in gebouw Parlando aan het Frederiksplein. Er waren geen
maatregelenn om de vergadering te beveiligen. Beneden stond een nerveuze
Beuzemakerr achter de deur. Veel bestuurders ontbraken, te ontdaan door de
gebeurtenissenn (Cees Schalker) of niet tijdig teruggekeerd uit detentie (Wijnkoop,, De Visser). De bijeenkomst was zeer geëmotioneerd. Plotseling werd
geroepenn dat er een colonne Duitse vrachtwagens stopte en het gebouw omsingelde.. "Godverdomme Paul, nou hebben ze ons in één klap te pakken!"
Hett bleek loos alarm. Even later reed de stoet weer verder. Mogen we Ben
Portegiess Zwart geloven, dan ontlokte het De Groot de opmerking dat het
Duitsee leger het toekomstige Duitse Rode Leger kon zijn.5' Op de vergaderingg viel het opmerkelijke besluit dat men zou trachten partij en krant legaal
tee laten voortbestaan. Voorts ging men akkoord met het voorstel om een kleinee illegale partijleiding en reserveleiding te vormen. Namen werden niet genoemdd maar weldra bleek dat De Groot een driemanschap had gevormd met
Louu Jansen en Jan Dieters. Aangenomen mag worden dat dit in het overleg
vann Goulooze met Clement besproken was. Zonder Clements instemming
wass het eenvoudig ondenkbaar. Een vergelijkbaar, op een gecombineerd legaall en illegaal voortbestaan gericht plan ontwierp Clement ook voor de Belgischee en Franse partij.52 Het streven naar een legaal bestaan wortelde enerzijdss in het leninistische axioma dat de partij zich altijd ook in het openbaar
moestt trachten te manifesteren, anderzijds in de illusie die het Sovjet-Duitse
vriendschapsverdragg wekte en die de antinazistische weerbaarheid verzwakte.. Door zich tegen de oorlog te keren, die zo catastrofaal voor 'de burgerlij164 4
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kee democratieën' uitpakte, hoopte men de vruchten te plukken van de jarenlangee anti-imperialistische propaganda. Men rekende erop voordeel te trekkenn uit de goede Sovjet-Duitse betrekkingen.
Opp 21 mei 1940 liet De Groot aan Moskou seinen: "Linien. Unter organisationn illegal. Nutzen legal aus Presse, parlamentair und Verlagsarbeit. Aussenpolitischh fur Niederlage England und Holland Regierung. Für national
Volksfront."533 In de eerste maanden werkte De Groot nog volledig bovengronds.. Hij beschouwde het Molotov-Von Ribbentrop-pact als een voldoendee bescherming en wekte niet de indruk het legale bestaan als iets tijdelijks
tee zien, of 'tactisch' te gebruiken om een soepele overgang naar de illegaliteit
tee bewerkstelligen. Dat de Duitsers eind juli tot een verbod van de partij besloten,, leek dan ook als een verrassing te komen.
Err volgde een stilzwijgen dat maar liefst vier maanden duurde. Geruchtmakendd in de periode van het legale bestaan was het wederom verschijnen
vann Het Volksdagblad en Politiek en Cultuur in juni 1940. Wekenlange onderhandelingenn met de Duitse autoriteiten ging eraan vooraf. "Insbesondere
solltenn wir der Sozialdemokratie zu Leibe genen," memoreerde Johan Janzen
dee voorwaarde waaronder publicatie werd toegestaan.54 De Groot nam dat
volgenss Bertus Brandsen tamelijk letterlijk. Hij herinnert zich een illegale
huiskamerbijeenkomstt van communistische metaalarbeiders bij hem thuis in
dee Cabralstraat in Amsterdam-West, juni 1940. "Die illegaliteit leek nergens
naarr want er stonden wel vijftien fietsen voor de deur." De Groot stelde voor
hett gebouw van het N W te bezetten en de leiding over te nemen. Brandsen
voeldee er niets voor. "Het zou onze dood betekend hebben... Ik heb hem gezegd:: als jij voorop gaat dan doe ik mee."55 In juni 1940 verscheen het nummerr van Politiek en Cultuur met van De Groots hand de beschouwing 'Vijf
historischee dagen'. De strekking was fel anti-Brits en anti-Frans; de Nederlandsee regering werd van verraad beschuldigd en onder de sociaal-democratiee moest grote schoonmaak worden gehouden. "Het hoogste belang van de
Nederlandsee bevolking vordert dat zij [...] tegenover Duitsland een waarlijke
neutraliteitt in acht neemt. [...] Dit betekent ook dat het Nederlandse werkendee volk tegenover de Duitse bezetting van ons land een correcte houding
moett aannemen."56 De Groot trok een logische conclusie uit de koers die
doorr Clement namens de Comintern-leiding in die dagen werd aangehouden.
Inn België verschenen dezelfde commentaren. Ook door Jef van Extergem, die
dee leiding had over de Vlaamse vleugel van de Kommunistische Partij, werd
gesprokenn over een "neutrale en correcte opstelling".57 Net als De Groot
volgdee hij het consigne geen provocaties tegenover de bezetter uit te lokken
nauwgezett op.
Tochh bevatten de directieven die De Groot op 8 juni van het EKKI ontving
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eenn ander accent.58 Hoewel de tekst tegenstrijdig was, enerzijds opriep "alle
legalenn MÖglichkeiten voll auszunützen" en anderzijds aanspoorde tot
"Kampff gegen Ausplünderung des Landes durch Okkupanten", was de toon
vaderlandslievenderr en sterker anti-Duits dan in De Groots beschouwing het
gevall was. Maar de directieven hadden alleen Amsterdam bereikt en niet
Brussel.. Goulooze, die de drukproeven van Politiek en Cultuur onder ogen
kreeg,, maakte bezwaar tegen de teneur en besloot de inhoud in Brussel met
Clementt te bespreken. Ook De Groot haastte zich naar België, maar kwam
niett verder dan Breda.59 Hoe het gesprek tussen Goulooze en Clement verliep,, is niet bekend. De ontmoeting moet plaatsgevonden hebben in de week
naa 15 juni. Op 22 juni telegrafeerde Goulooze aan Moskou dat Clement veiligg terug was uit Parijs. Clement was er op 15 juni samen met Duclos en
Tréandd getuige geweest van de intocht van de Duitse troepen. Er is geen aanwijzingg dat Clement toen al met de legalistische koers gebroken had. Integendeel,, want direct na de bezetting van Parijs startten Duclos en Tréand onderhandelingenn over legalisering van de PC F en het verschijnen van L'Humanité.nité. Pas op 22 juni na de Franse capitulatie zette het EKKI een nieuwe koers
uit.. Voor het eerst benadrukte het de strijd voor de nationale onafhankelijkheidd en waarschuwde tegen samenwerking of respect voor de bezetter. Alleen
vanuitt die politiek was een veroordeling van De Groots beschouwing te
rechtvaardigen,, maar Clement nam van de nieuwe koers vermoedelijk pas na
222 juni kennis, toen Goulooze al weer terug was in Amsterdam. Achteraf kan
Gouloozee zich gemakkelijk vergist hebben bij de vraag of Clement wel of
niett de tekst van De Groot goedgekeurd heeft. Zien we af van zijn persoonlijkee inzicht, als Comintern-verantwoordelijke kan deze Goulooze vóór 22
junii niet in het gelijk hebben gesteld. Een week later lag de zaak anders, maar
toenn was het nummer al van de pers.
Dee term "correct" zou veel stof doen opwaaien. Gerrit Kastein noteerde
laterr dat de "enkele 'legale' publicaties inderdaad en terecht aan veel kritiek
onderhevigg waren",60 een kritiek die gevoed werd door de behoefte om tegenoverr de bezetter een daad te stellen.6' En wat Goulooze betreft ook om af
tee rekenen met de mentaliteit van De Groot, die de gebeurtenissen van de eerstee maanden tamelijk luchthartig opnam.62 Goulooze voelde een sterke verantwoordelijkheidd voor de illegale KPD, de partij die volgens Cilly Hansmann,, verzetsstrijdster en levensgezellin van de KPD-leider Wilhelm
Knöchel,, door De Groot als een blok aan het been werd ervaren.63 De emigrantenn zaten op hun aan de autoriteiten gemelde adressen als ratten in de val;
zee wisten eenvoudig niet waarheen te vluchten. Het ontbreken van onderduikadressenn beschouwde Goulooze als de navrante keerzijde van de door De
Groott bepleite "correcte" houding. Niet dat Goulooze bezwaar maakte tegen
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hett benutten van legale mogelijkheden, wel had De Groot er te hoge verwachtingenn van, vond hij.
Dee toestand van half-legaliteit bood de Duitsers een uitgelezen kans hun
speurwerkk te verdiepen en via cPN-kanalen op de Duitse communisten te jagen.. Het was een van de overwegingen om niet onmiddellijk tot een partijverbodd over te gaan. Vanaf 25 juni, kort na het verschijnen van het gewraaktee nummer van Politiek en Cultuur, vonden massale arrestaties plaats onder
dee emigranten en hun helpers.64 Zo'n 250 mannen en vrouwen, onder wie
"derr aus Deutschland geflüchtete Jude Friedrich Baruch", werden opgepakt
enn naar Duitsland weggevoerd. Na deze "fast restlosen Saüberung Hollands
vomm deutschen politischen Emigrantentum" werd nog geen maand later de
partijj verboden. Vier dagen na de arrestaties telegrafeerde Goulooze op persoonlijkee titel aan Moskou: "Partei Zeitung verboten. Viele Emigranten und
hollandischee Funktionaren in Emigrations Arbeit tatig verhaftet."65 Het was
eenn sobere mededeling met een vernietigend oordeel. Niet alleen schoot het
illegalee werk tekort, met het publicatieverbod van Het Volksdagblad had ook
dee legale koers gefaald. Enkele dagen eerder had De Groot nog triomfantelijkk aan Moskou laten weten: "Tageszeitung freigegeben. Alle Ausgaben Parteii und Jugend wieder erschienen. Planen grofie Kampagne Verlag mit neues
Buchh auslese Stalin Werke."66
Gouloozess tussenkomst bij Clement en het EKKI liep uit op een maandenlangee machtsstrijd. De Groot trachtte Goulooze opzij te schuiven en deze
drongg op zijn beurt op de vervanging van De Groot aan.
Beginn juli kwam het partijbestuur voor de tweede keer bijeen, opnieuw in
gebouww Parlando op het Frederiksplein. Het Volksdagblad was verboden en
menn hield rekening met een spoedig partijverbod. Besloten werd om de partijj te ontbinden,, de gebouwen te ontruimen en maatregelen te treffen om een
ondergrondss voortbestaan van de partij te waarborgen. Het driemanschap
weess een achttal instructeurs aan om de districten te begeleiden in de ombouww naar de illegaliteit.
Opp 20 juli 1940 werden de CPN en haar nevenorganisaties verboden. Om
halfelff verscheen de Sicherheitsdienst (SD), met tien agenten van de Amsterdamsee gemeentepolitie bij het partijbureau op het Frederiksplein om aan de
perr koerier uitgenodigde Jan Dieters, Ko Beuzemaker en Paul de Groot de
beschikkingg van Seyss-lnquart over de aanstelling van Rost van Tonningen
alss commissaris van de CPN voor te lezen en vervolgens het gebouw te sluiten.. Tezelfdertijd werden ook de partijkantoren buiten Amsterdam en die van
dee Vereniging van Vrienden van de Sovjet-Unie, De Nederlandse Jeugd Federatiee (NJF) en werklozenvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) gesloten.677 De 'uitgenodigde' CPN-functionarissen verschenen niet. Uit onderzoek
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doorr de politie bleek dat Beuzemaker enkele dagen op fietstocht was, de verblijfplaatss van Dieters onbekend was en De Groot zijn woning, Amstellaan 9,
hadd verlaten. Ook Wijnkoop, Alex de Leeuw en Leen Seegers waren met onbekendee bestemming vertrokken.68 Klaarblijkelijk kwam de actie niet als een
verrassing.. Veel interessant materiaal leverde de inval de politie niet op. Van
Duitsee zijde werd vastgesteld dat "die Aktion gegen die CPN nur bedingt als
erfolgreichh bezeichnet werden kann". Maar eerder optreden was om politiekee reden uitgesloten geweest.69
Dee volgende dag kwamen de nu illegale partijbestuurders bijeen in het gebouww van de 'Odd Fellows' aan de Keizersgracht. Behalve het driemanschap
warenn daar onder anderen Piet Vooren, Joop Geerligs, Gerrit van den Bosch,
Jaapp Brandenburg, Jan Janzen en Anton Struik.70 De bijeenkomst werd door
inn de omgeving verdekt opgestelde partijgenoten beveiligd. Het werd de laatstee zitting van de leiding in uitgebreide samenstelling. De Groot, Dieters en
Jansenn verdeelden de taken zo dat De Groot de algemene leiding nam en verantwoordelijkk werd voor publicaties, terwijl beide anderen de taak kregen om
hett instructiewerk te organiseren, Jansen in Amsterdam, Dieters in de overigee districten. Na de vergadering vertrok het driemanschap uit Amsterdam en
dookk onder in verschillende delen van het land. De Groot in het zuiden, Dieterss rond Apeldoorn en Jansen in het noorden. Via de koeriers Gerrit van den
Boschh en Sem Lobo hielden ze met elkaar en de instructeurs contact.71
NAARR HET ZUIDEN

Dee Groot trok met vrouw en dochter naar het voor de partij nog 'donkere'
zuiden,, naar Eindhoven, waar de partijgenoten door de Philips-politie fanatiek
opp de huid werden gezeten. Zijn eerste onderkomen was bij de vierentwintigjarigee instrumentmaker Henk Goudkuil die een week voor de bezetting getrouwdd was. Hij woonde in de Stekelroosstraat in de rustige wijk Stratum. De
komstt van het gezin De Groot in het begin van juli72 was voorbereid door
Wimm van Exter en Jaap Reek, een, naar Goudkuil zich herinnert, veertigjarigee "praatjesmaker" uit Krommenie, die "gezworen had Goudkuil te zullen
vindenn als De Groot door zijn toedoen iets overkwam".73 Een overdonderend
dreigement,, want van De Groot had het jonge partijlid eigenlijk nooit gehoord.. De potige Goudkuil, die voorzitter was geweest van de Eindhovense
afdelingg van de Nederlandse Bond van Hardrijders op de Schaats, behoorde
sindss 1937 tot de partij, maar trad vanwege zijn baan bij Philips niet in het
openbaar.. Op scholingsbijeenkomsten, die hij afwisselend in Tilburg of Eindhovenn bezocht, kenden ze hem alleen onder de naam Van Elft, naar het huisnummerr van zijn ouderlijk huis.
Dee onderduik van Jansen in het noordelijke Appelscha, Dieters in Deven168 8
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terr en De Groot in het zuiden wijst erop dat men aanvankelijk een geografischee spreiding nastreefde. De Groots verblijf in het zuiden kan ook ingegevenn zijn door de wens buiten Goulooze om een eigen verbinding te onderhoudenn met Clement in Brussel. En wellicht hield hij de mogelijkheid open
om,, als de grond te heet onder de voeten werd, naar België te verdwijnen.
Goudkuill hielp hem in ieder geval bij de voorbereiding: "Ik had contacten in
Bergeyk,, daar zijn we heen gegaan op de tandem, hij achterop want fietsen
konn hij niet. Jaap Reek vergezelde ons. We hebben toen allerlei sluipwegen
enn binnenpaadjes verkend die over de grens voerden. Als het nodig was, dan
konn hij uitwijken,"74 De fiets was een bron van ergernis en hilariteit. "Ik zettee hem erop, hield hem vast en zei 'Nou Paul sturen en trappen'. Sally en
Rooss stonden erbij te kijken. Dat vond hij vreselijk. Een paar keer is hij gevallen,, dan trapte hij als een idioot en zeilde tegen de kant: 'Dat verrekte vuilee roestding!'"75 Om naar België te kunnen uitwijken, moest hij leren fietsen,
maarr het liefst maakte hij lange wandelingen. De straat uit, vijftig meter, dan
zatenn ze in het bos. De mannen gingen vaak samen op pad, paddestoelen zoeken.. "Dan lagen we op onze buik onder de bosjes. Hij was dol op cantharellen.. We bakten ze met spek, dat ik bij de boer haalde."
Langg niet altijd was de sfeer zo gemoedelijk. Als ze op straat kinderen
hoordenn zeggen "Oh, dat zijn joden!" dan drong de realiteit zich in alle heftigheidd op. Rosie kroop door het oog van de naald toen ze met Goudkuils
vrouww Betsy op de markt bekeurd werd, omdat haar fiets niet op slot stond.
Zee was zo slim om de agent een valse naam op te geven. Onderduiken moest
geleerdd worden, ook het gezin De Groot had moeite naïviteit uit te bannen.
Tegenn iedere regel van de illegaliteit in liet Rosie, die volop in de voorbereidingg op haar eindexamen zat, kaarten met huiswerktaken op school in Amsterdamm bezorgen. "Ir. A. Haak, de wiskundeleraar was er erg van onder de
indruk.. De kaarten vielen verfomfaaid op zijn bureau."76 De Groot en zijn gezinsledenn leken de onderduik even argeloos als onvoorbereid tegemoet getredenn te zijn.
Hett samenwonen in Goudkuils eenvoudige arbeiderswoning viel niet mee.
Hett gezin arriveerde zonder bagage en beschikte evenmin over voedselbonnen.. Als kostgeld werd tien gulden per week betaald. Wekelijks ontving De
Groott van Louis Jansen eerst vijfenveertig en later vijfenvijftig gulden, aangevuldd met een opslag voor vrouw en kind.77
Goudkuill was actief in de Jongerenvredesaktie (JVA) en had nogal wat
aanloopp van jongeren, die hij niet zonder argwaan te wekken kon afwimpelen.. Het onderduikersgezin moest zich dan zwijgend in een zijkamertje terugtrekken.. Het bracht spanningen mee die men liever uit de weg was gegaan,
ookk omdat de verhouding tussen Sally en Paul verre van sereen leek. Sally
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hadd verlangens, waar Paul meende: "Hoor eens hier, we hebben het te nemen
zoalss het is." De Groot was dominant, en dat verergerde naarmate de spanningg opliep. Hij maakte een nerveuze indruk. Voortdurend krabde hij een eeltigee kloof aan zijn wijsvinger open en hij reageerde soms onredelijk opvliegend.. Hoe sterk het conflict met Goulooze aan de spanning bijdroeg, valt
moeilijkk na te gaan. Van politieke activiteit merkte Goudkuil weinig. De
Groott ging wel eens een dag op pad, maar over zijn beslommeringen zweeg
hijj in alle talen. Alleen Jaap Reek bezocht Eindhoven regelmatig. Wim van
Exterr had van Anton Struik de opdracht gekregen uit de buurt te blijven.78
Ondankss die afscherming achtte De Groot het op den duur veiliger om weg
tee gaan.
Off hij Paul de Groot een poosje kon herbergen? Johan Jansen had onmiddellijkk ingestemd toen Goudkuil het hem over de telefoon vroeg. Goudkuil
hadd Jansen in 1933 leren kennen op de Nationale Jamboree van de padvinderijj in Vogelenzang toen ze met spreekkoren hadden geprotesteerd tegen de
aanwezigheidd van een militaire kapel. Sindsdien waren ze vrienden. Jansen
werktee als lichtdeskundige op het Natuurkundig Laboratorium van Philips en
hadd in 1935 op vijfentwintigjarige leeftijd naam gemaakt door het ontwerpen
vann de lichtmasten voor het gigantische Londense White City Stadium en het
Olympischh Stadion te Amsterdam. In dat jaar bezocht hij de Sovjet-Unie,
daartoee aangemoedigd door de architect van het 'Nieuwe Bouwen' Mart
Stam,, die betrokken was bij de bouw van de staalstad Magnitogorsk. Jansen
speeldee zelfs korte tijd met de gedachte in de Sovjet-Unie te gaan werken. Sebaldd Rutgers had het hem afgeraden. "Ook ik heb hier mijn langste tijd wel
gehad."799 Jansen was lid van de SD AP, maar koesterde warme sympathie voor
hett communisme.
Johann Jansen, die sinds 1939 Duitse joden herbergde, woonde in Aalst, een
dorpjee onder Eindhoven, en stond bekend als een links gemeenteraadslid. Hij
wass de stem van de werklozen, die hun lot in zijn door Het Volksdagblad gepubliceerdee foto's van vrij in de wei dartelende paarden met op de achtergrondd acht in een ploeg gespannen armoedzaaiers, aansprekend verbeeld zagen.. Jansen bewaart stekelige herinneringen aan het verblijf van het gezin De
Groot.. "Alsof ze een landelijk pension betrokken, zo kwamen de drie vakantiegangerss aan. Eerst Paul als kwartiermaker; de volgende dag z'n vrouw en
dochter,, een wat nuffig studentikoos meisje van een jaar of achttien."80 De
Groott toonde zich niet in het minst de onderhoudende causeur die de Jansens
verwachtt hadden. "Met hem viel niet te discussiëren." Hij deed neerbuigend
overr Jansens pacifisme en keurde zijn boekenkast waarin Trotski's Mijn Leven,ven, Das Kapital en brochures van Bart de Ligt broederlijk naast elkaar stonden,, geen blik waardig. De relatie bleef koel.
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Dee Jansens aten vegetarisch, De Groot niet. Afgesproken werd dat zij
'ss middags aten en het gezin De Groot 's avonds. Het weerhield Rosie, die
aankondigdee psychologie te gaan studeren, er niet van de opvoeding van het
tweejarigg dochtertje ter hand te nemen. Van zijn vrouw kreeg Jansen te horen:: "Wie heb je nou weer in huis gehaald?" Gelukkig was het huis in de Stationstraatt ruim bemeten, met een grote beschutte tuin waar de bewoners overdagg veilig konden toeven. In noodgevallen kon De Groot vanuit de straat een
boemell naar België nemen. Het verblijf in Aalst duurde slechts enkele weken.
Langerr liet de onderlinge verstandhouding niet toe. Misschien was De Groot
ookk verontrust door het dienstmeisje, dochter van de plaatselijke voorman
vann de Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij (NSNAP). Ze
stondd vijandig tegenover haar vader, maar toch... Ze kon wel raden dat het gezinn De Groot onderduikers waren. Maar doorslaggevender was dat het contactt tussen Jansen en De Groot zienderogen verslechterde. Warme gevoelens
koestertt Jansen er nog steeds niet over. "Sally was nog het meest sociabel, ze
hielpp tenminste bij de boodschappen en tijdens het afwassen. Om haar Duitsee accent hielden wij haar echter weg bij de kar van de groenteboer en de bakker.. Als rood gemeenteraadslid konden wij in het dorp niet ook nog van die
exotischee gasten erbij hebben." Dat Paul nu en dan met de autobus naar de
stadd moest, vond Jansen geen probleem. Maar toen hij op een zonnige zomerdag,, met zijn rode kuif en een donkere zonnebril op, pontificaal in het
dorpp uit wandelen ging, was voor Jansen de maat vol. Voor zo veel dilettantismee had hij geen begrip. Begin oktober moest Paul een ander onderkomen
zoeken.. Het gezin keerde terug naar Henk Goudkuil, die wederom een aantal
wekenn voor onderdak zorgde. Het bevestigde dat de bescherming van het partijkader,, zelfs van de algemeen secretaris, weinig planmatig verliep.
Datt De Groot mét vrouw en kind onderdook, moet de onderduik gecompliceerdd hebben. Roos en vooral Sally met haar opvallende accent liepen snel
inn het oog, hen was het jood-zijn gemakkelijk af te lezen. En hoewel De Groot
niett als enige met het gezin onderdook was hij wel de "Vblljude De Groot",
dee spil van de voortvluchtige CPN-leiding waar de Gestapo fanatiek op zoek
naarr was. Het risico van ontdekking was aanzienlijk in een plattelandsomgeving,, waar een onopvallend leven typische stadsmensen moeilijk afging.
Stadsee afleiding als winkelen of etalages kijken sprong even makkelijk in het
oogg als het onbeperkt stillen van nieuwshonger, zo eigen aan politieke of
journalistiekee arbeid. Die gewoonte kon het gezin De Groot blijkens de incidentenn bij Goudkuil en Jansen niet altijd onderdrukken. Het gaf onderduiken
inn het zuiden iets bizars, dat alleen begrijpelijk wordt wanneer we van de behoeftee aan of het feitelijk bestaan van een zelfstandige verbinding met Clementt in Brussel uitgaan. Harde aanwijzingen ontbreken echter.
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Naa ten tweeden male enkele weken bij Goudkuil vertoefd te hebben, vond
Dee Groot onderdak bij Hartog Velleman in 's Hertogenbosch, op de Singel,
aann de rand van het centrum vlak bij het station. Velleman, ruim in de veertig,, was al jaren partijlid, maar kwetsbaar omdat hij jood was. Door zijn huwelijkk met een katholieke vrouw liet de bezetter hem ook na het begin van de
deportatiess in juli 1942 nog een tijd met rust. Volgens Bertus Brandsen die in
19411 een poos bij hem bivakkeerde, was Velleman een diamantbewerker die
inn de textielhandel was terechtgekomen, een "fijne kerel" die "de kleine"
vann Brandsen zo nu en dan geheel in het nieuw stak.8' Bij Velleman kreeg De
Groott voor het eerst persoonlijke bescherming van de oud-marineman Cees
Manshanden.. Deze Amsterdammer uit een gezin met twaalf kinderen had in
19333 met eigen ogen het bombardement op de De Zeven Provinciën aanschouwdd en werd na terugkeer in Nederland in 1934 in het geheim lid. Nadatt hij in 1940 op wachtgeld was gesteld, werd hem in de zomer gevraagd
naarr Velleman te vertrekken om voor De Groot te zorgen. Na de Februaristakingg keerde hij terug in Amsterdam.
Manshandenn verrichtte allerlei hand- en spandiensten, deed boodschappen,, kocht kranten, meestal Das Reich en Die Deutsche Zeitung in der Niederlande,derlande, zorgde er kortom voor dat het gezin zich zo min mogelijk aan de
nieuwsgierigheidd van buitenstaanders hoefde bloot te stellen. Als Paul niet in
eenn detective verdiept was of naar de radio luisterde, gaven beiden zich over
aann het damspel. Van tijd tot tijd reisde De Groot naar de IJsselstreek voor
vergaderingen. .
Vellemann bewoonde een groot hoekhuis en had een schuilplaats aangelegd,
waarinn zich meerdere mensen tegelijk konden verbergen. Door het openen
vann een luik in de huiskamer kreeg men toegang tot de kelder waar de schuilplekplek was ingericht. Tapijt erover, niemand die iets merkte. Toen Velleman in
19433 een inval kreeg, verliep alles volgens plan, totdat de SD naar buiten
ging,, langs het huis liep en glas hoorde rinkelen. Velleman had een weckfles
omgestotenn en werd alsnog gepakt. Niemand zag hem terug.
Aann het verblijf bij Velleman kwam op den duur een eind. Het adres was
bijj veel partijleden bekend en omdat Velleman vanuit huis zijn handeldreef,
kwamenn er regelmatig vreemden over de vloer. Het hield een onaanvaardbaar
risicoo in.
Veell rustiger trof De Groot het op het laatste adres dat hij in het zuiden
betrokk voor hij in februari 1941 naar Zutphen verhuisde. Met de fiets van
'ss Hertogenbosch richting Tilburg, dan afslaan naar Oisterwijk, de ' Vitesse'buss volgen en aan het eindpunt, vijftig meter voorbij de kruising op de Gmullehoekewegg bevond zich een villa. Die huurde hij als pensiongast voor een
weekk of drie toen het hem in 's Hertogenbosch te gevaarlijk was geworden.
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Toenn hij zijn verblijf wilde verlengen, zei de eigenaar, Brugman, een goedgeaardee SDAP'er: "Voor de draad ermee. Ik weet best datje een jood bent en
ikk wil nu open kaart." Blijkbaar was De Groots antwoord bevredigend, want
afgesprokenn werd dat het gezin nog enkele weken kon blijven.82
Binnenn een halfjaar veranderde De Groot vijf keer van adres, van een stabiell illegaal bestaan kan moeilijk gesproken worden. In de eerste periode onderhieldd hij contact met de textielarbeider Jaap Reek, instructeur voor Limburgg en Brabant en met de koeriers Gerrit van den Bosch en Sem Lobo, de
eenn taxichauffeur, de ander kantoorbediende. Via hen had De Groot verbindingg met de andere leden van het driemanschap. Met Jansen en Dieters kwam
Dee Groot regelmatig samen in Amersfoort83 of in Deventer bij de zuster van
Dirkjee Mandemaker, die sinds 1938 een verhouding met Jan Dieters had. Bij
dezee zuster, geen partijgenote, zou begin februari de vergadering plaatsvinden,, waar werd besloten in Amsterdam protesten op gang te brengen, die uitmonddenn in de Februaristaking.
Verschillendee vertrouwelingen was opdracht gegeven uit Amsterdam te
vertrekkenn om illegale verblijfplaatsen te organiseren. De spoorman Yp de
Jongg en zijn vrouw verhuisden naar Eefde. Wil de Jong voorzag De Groot tot
eindd 1943 van geld en kleding.84 Ook Bertus Webeling had een schuiladres
ingericht.. Begin 1941 vestigde hij zich met zijn gezin in Deventer. Vermomd
mett bril en snor dook Lou Jansen er na zijn verblijf op een kleine boerderij
inn Appelscha geruime tijd onder. Later werd ook het huis van de familie Versteegg in Eerbeek een toevluchtsoord voor het driemanschap. Rita Versteeg "tantee Mieke" - was een bemiddelde, ruim zestigjarige vrouw, die het vrijkatholiekee geloof aanhing. Op het uitgestrekte terrein rond haar villa stond
eenn kerkje dat door haar man, een architect, ontworpen was. An Hendriks,
eenn twintigjarige communiste, wier vader in 1941 gearresteerd werd, kende
dee familie goed. Het gebeurde wel dat ze op goed geluk op de fiets uit Deventerr aanreed en om een voor haar duistere reden niet welkom bleek. Ze liep
dann maar het kerkje in om wat uit te rusten of een boterhammetje te eten.85
Pass na de oorlog vernam ze van de bijeenkomsten van het driemanschap in
huizee Versteeg.
DEE GROOT CONTRA GOULOOZE

Paull de Groot noemde het eerste halfjaar van de bezetting eens 'de gemoedelijke'' periode, hoewel de episode verre van aangenaam was; de partij werd
inn juli 1940 verboden, eerder dan de Belgische en Franse, en in het najaar vielenn de eerste slachtoffers voor het vuurpeloton. Wellicht trachtte De Groot te
maskerenn dat de leiding, na de legale mogelijkheden geblokkeerd te hebben
zienn worden, een voortzetting niet helder voor ogen stond. Bestond er wel be-
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hoeftee aan illegale activiteit? Op wat incidentele anti-Duitse pesterijen na,
wass er geen sprake van iets dat naar een nationale verzetsstemming zweemde.. De acties voor betere werkomstandigheden en hoger loon in de werkverschaffingg in oktober en november 1940 lieten zien dat het zelfs onder de bezettingg mogelijk was verbeteringen af te dwingen. Ze illustreerden ook dat de
naïviteitt nog niet geheel verdwenen was. De communistische aanvoerders
vann demonstraties en stakingen stonden met naam en toenaam bekend. Een
lichtzinnigheid,, die hen op gerichte vervolging door de SD kwam te staan.86
Naa het partijverbod leek het driemanschap de weg kwijt. Het toonde een
passiviteitt die niet voortvloeide uit de tweeslachtige koers van de Comintern.
Daarr was door het partijverbod juist een einde aan gekomen. Weinig stond het
opwekkenn van verzet meer in de weg. Nochtans werd bijna vier maanden gezwegen.. Pas half november 1940 viel De Groot in een kaderbrief "de nazi's,
diee de armoede vermeerderen, de cultuur vernietigen en rassenhaat tegen de
Joodsee bevolking prediken", voor het eerst openlijk aan.87 Die aanval herhaaldee hij in de kort daarna geschreven politieke brief "De binnenlandse politiekee toestand in Nederland" en in het eerste illegale nummer van De Waarheid.heid. Bijna vier maanden verstreken voor het stilzwijgen doorbroken werd.
Voorr de afwachtende houding was De Groot grotendeels zelf verantwoordelijk.. De in augustus geschreven brochure Vrede door Revolutie blonk weliswaarr uit in radicaliteit, maar praktische doelen ontbraken. De prognose van
eenn "op uitbarsten staande wereldrevolutie" werkte passiviteit in de hand.
Diee werd nog eens versterkt door de beslissende rol die de Sovjet-Unie werd
toegedicht.. Moskou wachtte nog slechts op het "geschikte moment" om met
hett pact te breken en de aartsvijand te verslaan. De Groot zocht misschien
well een weg uit het legalisme, maar aan het nieuw geschetste perspectief"dee motor van het dagelijks werk", zoals hij placht te zeggen - ontbrak de
inspiratiee tot daadwerkelijk en onmiddellijk verzet.
Veell moeite kostte het Goulooze niet om de zwakheid in De Groots redeneringg bloot te leggen. Ook Moskou begon zich zorgen te maken. Men beschiktee er inmiddels over het juninummer van Politiek en Cultuur™ en Gouloozee zal zijn kritiek op Vrede door Revolutie, het nieuwste geesteskind van
dee algemeen secretaris, niet voor zich hebben gehouden. De in een forse oplagee gedrukte brochure werd nauwelijks verspreid. Gealarmeerd vroeg Dimitrovv aan het driemanschap: "Mitteilt uns welche Massnahmen getroffen
umm Passivitat der Partei zu liquidieren und was die Partei macht urn unter den
Massenn unsere Linie des Kampfes gegen imperialistischen Krieg und auslandischee Okkupation zu popularisieren. Was fur Drucksachen hat die Partei
herausgegeben?"" In wat beschouwd mag worden als een vertraagde reactie
opp het artikel "Vijf historische dagen" maande Dimitrov tot een "Absolute
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Vorsichtigkeitt gegenüber Okkupanten, keine Solidarisierung mit Okkupantenregime."899 Een afschrift van het telegram ging naar Clement in Brussel,
diee verzocht werd erop toe te zien dat De Groot werkelijk verslag deed van
zijnn werkzaamheden.
Eenn week later liet Togliatti tamelijk verrassend weten dat de partijtop in
hett land diende te blijven en in de productie moest gaan werken.90 Had De
Groott de handdoek in de ring willen gooien en gedreigd naar België uit te
wijken?? Waren de problemen met de onderduik hem te veel geworden? Of reageerdee Togliatti, zoals Goulooze zich na de oorlog herinnerde, op een verzoekk van De Groot met een ander lid van de leiding naar het onbezette deel
vann Frankrijk te mogen reizen om daar een partijkrant te maken, die met behulpp van een kettingorganisatie in Nederland verspreid kon worden? Had ook
Leninn niet De Iskra in Zwitserland uitgegeven?9' Hoe dan ook, er was voor
Togliattii kennelijk alle reden om de seinsleutel ter hand te laten nemen en het
driemanschapp zijn plaats te wijzen.
Inn zijn verslag gaf De Groot hoog op van de ontplooide activiteiten. In septemberr werd er in Tilburg over vergaderd.92 Goulooze was aanwezig in verbandd met het doorzenden van de tekst. Gezien de beperkte capaciteit - er was
maarr één zender beschikbaar - stelde Goulooze voor een uittreksel door te
gevenn en het volledige rapport per koerier te verzenden. Dankaart herinnerde
zichh nog levendig Gouloozes verontwaardiging toen hij hem daags daarna op
hett Frederiksplein ontmoette. Over het verslag merkte hij op: "het is veel te
langg en als ik dat in zijn geheel zou oversturen dan gaan ze in Moskou denkenn dat we aan de vooravond van de proletarische revolutie staan."93 In het
resuméé dat hij op 2 oktober 1940 naar Moskou zond, aarzelde Goulooze niet
hett werk van het driemanschap kritisch te becommentariëren: "Partei zeigt
vielee Mangel auf dem Gebiet der Konspiration und Kaderschutz."94 En in een
apartee boodschap vroeg hij naar aanleiding van het bevel aan De Groot om
"inn het land te blijven": "Bitte mitteilen ob sie einverstanden sind mit Arbeitsmethodee Leitung. Ratschlag über Arbeit in der Produktion nicht klar.
Naheree Aufklarung ob sie vorschlagen neue illegale Leitung."95
Gouloozee zinspeelde openlijk op vervanging van het driemanschap, maar
Moskouu ging er niet op in: "Unser Ratschlag dasz Parteileitungsmitglieder in
Produktionn arbeiten sollen, bedeutet nicht Schaffung neuer Leitung, sondern
bezwecktt Herabsetzung Kosten für illegalen Apparat auf Minimum."96 Of De
Groott het telegram heeft kunnen inzien, weten we niet, wel dat Goulooze
hemm zijn kritiek niet spaarde. Op 9 oktober schreef hij het driemanschap dat
"hunn werk de toets der bolsjewistische kritiek niet kon doorstaan". Hij verweett de leiding "de tekortkomingen op het gebied der conspiratieve werkzaamheid"" af te doen als een "critiek op de partij". "Zelfgenoegzaamheid,"
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schamperdee hij, "is een kwaaltje waarvoor wij beroemd zijn." Goulooze
spoordee De Groot aan "de massa de strijd te leren voor haar nationale bevrijdingg en bekend te maken met onze strijd tegen de oorlog en voor de
vriendschapp met de Sovjet-Unie". Dat was het allerbelangrijkste, meende hij;
"Wachtt niet af, want de positie van de leiding in het verzet moet in de strijd
veroverdd worden en niet op het conto van onze sterke familie."97 Enkele dagenn later werd Gouloozes aanval op de passiviteit van De Groot onderstreept
doorr een telegram, waarin het EKKI meedeelde het als "unbedingt notwendig"" te beschouwen om een "illegale Parteizeitung regelmaszig herauszugeben.. Flugblatter allein genügen nicht. Mitteilt was Parteileitung zur Herausgabee Parteizeitung unternommen."98
Mett zijn kritiek deed Goulooze het voorkomen niet alleen verbindingsman
maarr ook instructeur van de Comintern te zijn en dat achtte De Groot onaanvaardbaar.. Het bedreigde zijn macht, waaraan de glans toch al ontbrak omdat
hijj niet over een eigen, zelfstandige radioverbinding - het machtssymbool bij
uitstekk - met Moskou beschikte. De Groot zon op maatregelen om Goulooze
terzijdee te schuiven. Op 27 oktober liet hij aan Moskou telegraferen dat het
excerptt tendentieus was en dat Goulooze een achterhoedepolitiekk verdedigde
"tenn gunste van de uitgeschakelde elementen", met wie Beuzemaker en De
Leeuww werden bedoeld." Twee dagen later ontkende Goulooze in een eigen
berichtt de beschuldiging en voegde eraan toe dat De Groot weigerde om via
hemm op "uw telegrammen of verzoeken" te reageren.100 De Groot trachtte
Gouloozee het werken onmogelijk te maken, in de hoop dat Moskou van zijn
dienstenn zou afzien. Bij een ontmoeting in een café in Breukelen kreeg Gouloozee van Lou Jansen te horen dat het driemanschap hem kwijt wilde. Nog
diezelfdee dag werd Co Dankaart opgedragen de functie van Goulooze over te
nemen.. Dankaart weigerde.10'
Dee maandenlange machtsstrijd droeg grote risico's in zich. Koeriers en
marconistennriskeerdenhun leven om onderlinge twist te helpen beslechten.
Eenn wonderlijke en niet te rechtvaardigen toestand, al hielp de strijd het driemanschapp in beweging te komen. Half oktober kon Clement in Brussel aan
hett EKKI berichten dat de partij sinds Dimitrovs interventie begin september
meerr teken van leven gaf.102 Een illegaal krantenapparaat was in opbouw103;
terr viering van de Oktoberrevolutie werden 15.000 pamfletten verspreid en
halff november volgde de politieke brief, waarin de bezetter voor het eerst
werdd aangevallen. Aan het eind van die maand verscheen ten slotte in een oplagee van 10.000 exemplaren het eerste nummer van de lang verbeide illegalee Waarheid.
Voorr Goulooze veranderde er weinig. De Groot bleef hem negeren. In een
uitvoerigee verantwoording deelde Goulooze aan Clement mee: "Du wirst ver176 6
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stehenn dass die Lage sehr schwer geworden ist, aber ich betrachtete es als
meinee Pflicht Bemerkungen zu machen über den Lauf der Dinge welcher
meinerr Meinung nach absolut kein richtiger war. Es gibt jetzt eine Wendung,
zwarr zögernd, aber es ist erfreuend. Das, was aber im ersten Halbjahr versaumtt wurde und worüber ich meine Bemerkungen machte, kann man nicht
ohnee weiteres unter den Tisch schieben."'04 Anders dan voor De Groot was
hett eerste halfjaar aan Goulooze beslist niet "gemoedelijk" voorbijgegaan en
datt wenste hij met nadruk gezegd te hebben.
Opp eerste kerstdag 1940 zette Jansen Dankaart ten tweeden male onder
drukk om Goulooze te vervangen. De ontmoeting vond plaats ten huize van de
familiee De Smit op de Westlandgracht te Amsterdam. Opnieuw weigerde
Dankaartt zijn chef te laten vallen, en al helemaal niet achter diens rug om.
Gouloozee werd op de hoogte gebracht en verzond een telegram waarin hij
meedeeldee door het driemanschap niet meer vertrouwd te worden. Hij achtte
hett overdragen van het contact aan een ander te gevaarlijk en opperde De
Groott dan maar met het apparaat van Clement in Brussel te verbinden.105 De
suggestiee paste geheel in het straatje van De Groot, die in Zuid-Nederland op
hett vinkentouw zat. Eindelijk zou De Groot van Goulooze, die bemoeizuchtigee betweter, verlost zijn en net als Duclos een rechtstreekse verbinding hebbenn met Brussel. Dimitrov verwierp het voorstel en verlangde dat alle berichtenrichten via Goulooze bleven lopen.106
Zowell Gouloozes poging om het driemanschap opzij te schuiven, als De
Grootss plan om zich van Goulooze te ontdoen, leden schipbreuk. Moskou liet
dee personele situatie zoals zij was, omdat noch voor de een noch voor de anderr uitvoerbare alternatieven voor handen waren.
PARTIJJ IN VERZET

Opp 23 november 1940 verscheen de eerste illegale editie van De Waarheid,
diee aanvankelijk wekelijks en in de laatste oorlogsfase vaker uitkwam. De
Groott schreef de krant in het begin vrijwel geheel zelf vol. De oplage bedroeg
zo'nn tienduizend exemplaren, een hoog aantal in die dagen. Het belang van
dee krant lag de eerste tijd in de bemoediging van de leden en in het handhavenn van de discipline en de samenhang. Dissidente beschouwingen liet De
Groott niet toe.
Eenn overweging kan zijn geweest dat zonder een straf gehandhaafd persmonopoliee de politieke koers, waarin de oorlog nog steeds als een imperialistischh conflict werd beschouwd, op groeiende, wellicht georganiseerde tegenstandd zou stuiten. De weigering hier en daar om het juninummer van Politieklitiek en Cultuur te verspreiden, de perikelen rond de brochure Vrede door
RevolutieRevolutie en de grieven van Goulooze waren in dat opzicht even onheilspel177 7
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lendd als de dissidente opstelling van Alex de Leeuw.107 Zijn oproep tot samenwerkingg met andere illegale organisaties vond gehoor bij partij groepen zoalss de Haagse CPN - waarvoor het uitblijven van landelijke richtlijnen
geenn beletsel vormde om het illegale werk vrijmoedig en naar eigen inzicht
tee beginnen.
Toenn districtssecretaris Jaap Brandenburg na de capitulatie naar Amsterdamm vertrok, begonnen de Haagse bestuursleden met het opzetten van een illegaall apparaat.108 Er werd contact gelegd met 'andersdenkenden', onder anderee met de Geuzengroep, leden van de Ordedienst en van de RSAP. 109 Het
Haagsee district, dat voor de oorlog zo'n 750 leden telde, bracht in september
eenn eigen krant uit, De Vonk, gestencild in het Rijswijkse atelier van de schilder-tekenaarr Henri (Han) Pieck. Pas twee maanden later verscheen De Waarheid,heid, waarvan het bestaan overigens nog geruime tijd voor het district onopgemerktt bleef.
Tott ongenoegen van het driemanschap leverden de Haagse communisten
regelmatigg slag met de Weerafdeling (WA) van de NSB. Toen het Peter Tonhuis,, het hoofdkwartier van het Haagse WA-vendel in de Van Ostadestraat in
vlammenn opging, riep Cees Schalker, de vroegere algemeen secretaris van de
partij:: "Sla ze op hun sodemieter. Hoe meer terreur, hoe meer schurft de
mensenn krijgen aan de fascisten, dus zorg dat ze..." De toen vierentwintigjarigerige Nico Wijnen, oud-verslaggever van Het Volksdagblad en een van de leiderss van de *ö/*£-groep bewaarde er een levendige herinnering aan. "Formeel
wezenn we gewapend verzet, zelfs het dragen van vuurwapens van de hand.""0
"Maarr Sally Dormits trok zich er geen donder van aan.""1 Deze uiterst gedrevenn maar roekeloze verzetsman die in 1937 met een Zuid-Amerikaans
vrijwilligerslegioenn in de Spaanse burgeroorlog vocht, vormde met oudSpanjestrijderss een sabotagegroep en leidde vanaf het najaar van 1940 de Nederlandsee Volksmilitie (NVM). Namen en adressen van de Spanjestrijders
kreegg hij van Wijnen, toen Jan Schalker niet bereid bleek ze af te staan."2
Ookk de in brede kring gerespecteerde zenuwarts Gerrit Kastein, die net als
Dormitss het fascisme in Spanje bestreed, verzamelde een groep merendeels
niet-communistenn om zich heen."3 Al voor de inval in de Sovjet-Unie gingen
zee tot actie over. Alles nog op kleine schaal, maar als vingeroefening was het
belangrijk.. Het waren uitingen van wat De Groot "schijnradikalisme" noemde,, een daadkracht waartegen hij een sterk wantrouwen koesterde, zolang het
vriendschapsverdragg tussen Duitsland en de Sovjet-Unie intact bleef. In septemberr 1940 zond het driemanschap de zevenendertigjarige timmerman Hermann Holstege, werkzaam op de Gustowerf te Schiedam, als instructeur naar
Denn Haag." 4 Geleidelijk kwam er een einde aan het ongecontroleerde, zelfstandigee optreden. Sal Dormits, die sinds 1936 partijlid was,"5 werd al vroeg

178 8

DEE MOEILIJKE JAREN VAN DE OORLOG I94O-I945

inn de oorlog opgepakt. Het populaire blad De Vonk werd in 1941 vervangen
doorr De Waarheid,, dat zich nauwgezet aan de partijpolitiek hield en door zijn
landelijkee opzet minder aandacht besteedde aan plaatselijke actienieuws.
Watt zich in Den Haag afspeelde was niet bijzonder hoewel het naar eigen
inzichtt inrichten van het illegale werk nergens zo ver ging. Ook elders kwam
menn zelfstandige, van de officiële koers afwijkende initiatieven tegen. In
Groningenn werden met de hand geschreven papieren stroken met tegen de bezetterr gerichte leuzen geplakt."6 "Het was een beetje strijdig met de door de
partijj ingenomen houding van 'Hou je gedeisd', maar daar voelden we niets
voor.. We plakten ze bij bouwobjecten, fabriekspoorten en ook bij de Rotterdamsee bank." Geert van der Molen, in augustus 1940 partijlid geworden, kan
zichh de reacties nog levendig voor de geest halen: "Behalve de portier, die
moeitee had de stroken te verwijderen, vond iedereen het leuk."' '7 De jonge
uitt een gereformeerd milieu afkomstige schippersdochter deed meer dingen
diee eigenlijk niet konden. Met de jeugdgroep weigerde ze het juninummer
vann Politiek en Cultuur te verspreiden. De oud-Spanjestrijder Nico Mourer
wass het er volledig mee eens. Samen met betrouwbare NJF'ers organiseerde
dezee tot de verbeelding sprekende communist in augustus 1940 een 'alarmwacht'' voor de zaterdagmiddagen in de joodse wijk van Groningen, de Folkingestraatt en omgeving. De deelnemers moesten vooral bedacht zijn op antisemitischee provocaties. Nico zat dan voor iedereen bereikbaar in een café in
dee Herestraat. Bij het eerste teken van onraad alarmeerde hij telefonisch zijn
vriendenn in de arbeiderswijken: "Er is brand in de ...straat" en dan kwamen
dee knokploegen aangesneld."8 De Groningers hadden meer dan de communistenn elders een leerschool achter de rug. Sinds 1933 waren via de grens bij
Terr Apel, Nieuwe Schans, Bourtange en andere dorpen veel Duitsers voor de
nazi'ss gevlucht en in de provincie opgevangen. De illusies waren er wat minder,, het geloof in "de imperialistische oorlogskoers" was er wat zwakker.
Dee gebeurtenissen in Den Haag en Groningen doen vermoeden dat de naar
eigenn inzicht, los van de landelijke leiding genomen verzetsinitiatieven een
bedreigingg vormden voor de politiek van het driemanschap. Zo bezien kwam
dee keus voor een centralistische partijopbouw en een landelijke krant niet alleenn voort uit de macht der gewoonte. Zeker zo belangrijk was het streven om
dee gehavende discipline te herstellen. Instructeurs van het driemanschap steldenn orde op zaken, omdat de verzetspioniers met hun eigen kranten en pamflettenn een te groot risico vormden."9
Inn de illegaliteit bleef het centralistische leiderschapsmodel gehandhaafd
enn werd het zelfs versterkt omdat de dialoog met de leden ophield. Een aantall ervaren partijbestuurders - De Leeuw, Koejemans, Beuzemaker, Wijnkoopp en Cees Schalker - was door De Groot al voor de capitulatie op een zij179 9
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spoorr gezet. Daan Goulooze deed er bij het driemanschap120 en later bij Clementt zijn beklag over en vertrouwde de Comintern-verantwoordelijke toe
zichzelff ook "langzamerhand buiten het praktische werk geplaatst te voelen".1211 Maar alle schijn ten spijt, ook binnen het driemanschap ontbrak het
aann samenwerking. Gerben Wagenaar tekende na de oorlog aan, dat "aan het
onderlingee overleg tussen de drie wel het nodige schortte". De Groot maaktee er feitelijk de dienst uit.122
Dee zuivering van het partijbestuur was kinderspel vergeleken met de selectiee waaraan de leden onderworpen werden voor ze tot de illegale partij
kondenn toetreden. Voor de bezetting telde de partij 9.000 leden waarvan
3.8000 in Amsterdam, ten tijde van de Februaristaking nog maar zo'n 2.000
enn in Amsterdam 1.200. Driekwart verloor het contact met de partij. En dat
warenn niet alleen partijgenoten die ontmoedigd raakten of wijd en zijd bekendstondenn en in reserve werden geplaatst. Slechts een uitsnede van de
meestt loyale en overtuigde leden werd in de partij opgenomen. Bewust of onbewustt werkten de houding in de conflicten'23 en de opstelling tegenover het
legalismee en de brochure Vrede door Revolutie als selectiecriteria. De 'critici',, de 'angsthazen', de 'querulanten', al die dagelijkse lastposten, die bij een
realistischee beoordeling het defensieve karakter van het illegale werk hadden
kunnenn blootleggen, waren voor de leidende functionarissen storende elementenn die omwille van het doorvoeren van de 'objectief juiste lijn' terzijde werdenn geschoven. Het leidde tot een in zichzelf gekeerde organisatie, waarvan de
informatiehorizonn begrensd was. Bij de landelijke leiding die op onderduikadressenn in het oosten en het zuiden van het land ook fysiek van de belangrijksterijkste verzetshaarden afgesneden was, bracht het zo nu en dan een catastrofalee blindheid teweeg. Dat kwam onder meer tot uiting na de Februaristaking.
Onmiddellijkk na de beëindiging daarvan volgde een nieuwe oproep voor een
stakingg op 6 maart 1941. Het driemanschap overschatte de mogelijkheden
schromelijk.. Het meer praktisch ingestelde plaatselijke kader liet zich het
hoofdd niet op hol brengen. De oproep werd vrijwel nergens verspreid.
Maarr ook voor de staking had de landelijke leiding moeite theorie en werkelijkheidd uit elkaar te houden. Het antisemitisme was voor De Groot vooral
eenn Duits importartikel. Hij stond daar niet alleen in. Ook Alex de Leeuw, die
dee anti-joodse terreur als "de ideologische dekmantel voor de Duitse veroverings-rings- en onderdrukkingspolitiek" beschouwde, dacht er zo over.124 Het antisemitismee was in de eerste acht maanden van de bezetting dan ook geen centraall aandachtspunt. En dat verbaast, want vanaf het najaar van 1940 vonden
bijnaa dagelijks op straat vechtpartijen met NSB'ers plaats. Ondanks het misbaarr van het driemanschap, dat steun aan de vechtersbazen strijdig achtte met
dee koers van de Comintern, gaf menig communist zich eraan over.125 Tot
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februarii 1941 werd officieel niets tegen de anti-joodse terreur ondernomen.
Dee Groot zag het antisemitische geweld slechts als een van de middelen
waarmeee Mussert aan de macht hoopte te komen.
Toenn het driemanschap begin februari de tijd rijp achtte om tegen de NSB
eenn protest te laten horen, werd de nadruk gelegd op eisen tegen de gedwongenn tewerkstelling in Duitsland en voor loon- en steunverhoging. Slechts zijdelingss werd aandacht besteed aan de anti-joodse maatregelen en provocaties.
Menn verwachtte wellicht dat de bezetter de bevolking niet tegen zich in het
harnass wilde jagen, dat deze onder druk van een protest niet alleen aan de sociaal-economischee grieven gehoor zou geven, maar ook de anti-joodse maatregelenn zou intrekken. Seyss-Inquart wist wel raad met die illusie. Bij zijn eerstee publieke optreden na de staking op 12 maart 1941 in het Amsterdamse
Concertgebouww bracht hij nog eens in herinnering: "Ik verklaar dat mijn
woordd 'wij willen het Nederlandsche volk niet benauwen' nog steeds geldt,
maarr de joden zijn voor ons geen Nederlanders. Zij zijn de vijanden met wie
wijj noch tot een wapenstilstand noch tot een vrede kunnen komen. De Führerr heeft verklaard dat de joden hun rol hebben uitgespeeld en derhalve hebbenn ze hun rol uitgespeeld."I26 Zo veel fanatisme had De Groot niet voor mogelijkk gehouden.
Toenn begin februari in Deventer het besluit tot een daadwerkelijk protest
viel,, vormde de strijd tegen het antisemitisme dus geen hoofdpunt. Ook al
wass de Jodenhoek afgesloten en liep iedereen te hoop tegen WA en NSB, een
strijdd tegen de pogroms alleen paste niet in de koers van de partij. Laat staan
eenn strijd die door optreden van gewapende joodse knokploegen niet in de
handd was te houden.'27 Communisten die te hulp snelden, kregen in een opgewondenn pamflet te horen dat "de CPN de strijd tegen het antisemitisme alleenn doelmatig acht in eensgezinde en massale strijd van alle arbeiders tegen
hett kapitalisme voor de politieke vrijheid voor het hele werkende volk".,28 De
boodschapp was duidelijk. Geen "geïsoleerde strijd" tegen de anti-joodse terreurr en geen gewapend verzet. De fatsoenlijke, wet en orde respecterende
manierr van optreden sloot gewelddadige confrontaties uit. Alles werd in het
werkk gesteld om rellen te voorkomen.129 Het succes van de werkverschaffingsbewegingg en de acties in de metaalindustrie tegen gedwongen tewerkstellingg in Duitsland leken het communistische legaliteitsbesef alleen maar
versterktt te hebben.
Maarr steeds scherper kwamen WA-terreur en pogroms in de schijnwerper
tee staan, en steeds nadrukkelijker spiegelden ook communistische kaderleden
diee realiteit in hun manifesten. In Groningen werd met geen woord meer gereptt over loon en steun. In een manifest van 21 februari viel te lezen: "Wij
mogenn niet dulden dat de joden die een deel van het Nederlandse volk zijn,
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wordenn geterroriseerd." En dan volgde in hoofdletters: "De arbeiders moeten
steedss ernstiger overwegen dat het beste antwoord op dergelijke daden is: het
stakenn van de arbeid uit protest."'30
Eenn antwoord dat in Amsterdam, waar de razzia's een hoogtepunt bereikten,, op dinsdag 25 en woensdag 26 februari werkelijkheid werd en tot de
grootstee staking tegen anti-joodse terreur tijdens de bezetting leidde. Door de
gebeurtenissenn gedwongen braken de Amsterdamse communisten met de
doorr het pact gedicteerde politiek van de 'imperialistische oorlogskoers' en
zagenn zich frontaal tegenover de bezetter geplaatst. Een poging om de politiekee betekenis te verzwakken door alsnog economische eisen te stellen werd
afgewezen.. Gerben Wagenaar, die bij het Energiebedrijf werkte en nauw bij
dee staking was betrokken, herinnerde zich dat er lang over gesproken was.'3'
Inn de door Lou Jansen geschreven stakingsoproep "Staakt, staakt, staakt!"
prijktee alleen nog, ergens onderaan, als stille getuige, het tussenwerpsel:
"Steltt ook overal uw eisen voor verhoging van loon en steun!'"3i
Dee leiding had in februari geoordeeld dat het moment van massaal protest
wass gekomen en dit voorbereid door Jansen naar Amsterdam te zenden. Hij
verbleeff al een week bij de familie De Smit op de Westlandgracht en kreeg
viaa het plaatselijk kader een scherper beeld van de ontwikkelingen in de
hoofdstad.. Klaarblijkelijk liet hij zich door de gebeurtenissen op sleeptouw
nemen.. Zijn emotionele stakingsoproep kende maar één zorg: de strijd tegen
dee bezetter om een einde te maken aan de tegen de joden gerichte terreur.
Voorr De Groot lag de prioriteit elders. De dynamiek van de staking verrastee hem. Afgesneden van de gebeurtenissen getroostte hij zich moeite om
dee door het pact gedicteerde politieke koers vast te houden. In een tijdens de
stakingg in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Hilversum verspreid pamflet
konn hij het niet laten op het 'imperialistische oorlogsstandpunt' te wijzen en
dee arbeidersklasse te waarschuwen zich niet in de oorlog tussen Engeland en
Duitslandd te mengen. De Groot repte dus nog steeds over "twee imperialistischee kampen", terwijl Lou Jansen zich al ronduit tegen de bezetter keerde. In
Dee Groots pamflet sprong voorts in het oog de "25% loonsverhoging en 30%
steunverhoging",, een eis even prominent gebracht als de raad om, nu de NSB
vann de straat was, "haar uit al haar schuilhoeken te verdrijven".'33 De looneisenn stonden ook in het ontwerp-pamflet dat De Groot op 18 februari in
Eindhovenn aan Sem Lobo meegaf voor Lou Jansen. In "Staakt, staakt, staakt!"
besteeddee deze er nauwelijks aandacht aan.
Ookk De Groot leek door de ontwikkeling meegesleept. Maar zijn opwindingg leidde niet, zoals bij Lou Jansen en de Amsterdamse communisten, tot
eenn breuk met de pactpolitiek. Hij kwam eerder tot een verscherping ervan.
Klemmenderr dan ooit stelde hij het tegenhouden van een Mussert-regering,
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dee verbetering van de sociaal-economische positie en een verbod van de NSB
enn de WA centraal. De Groot beschouwde het verzet tegen de jodenvervolgingg allerminst als vanzelfsprekend. Niet vergeten mag worden dat hij, ondergedokenn bij Hartog Velleman in Den Bosch, nauwelijks wist wat zich in
Amsterdamm afspeelde. Pas begin februari vernam hij van Sem Lobo over de
verhittee toestand en besloot hij tot een bespreking met Jansen en Dieters in
Deventer.'344 Al zou De Groot de pactpolitiek hebben willen laten varen, dan
niett op basis van gebrekkige informatie uit de tweede hand. In een strijd tegenn de jodenvervolging riskeerde hij een confrontatie met de bezetter, hetgeenn inflagrantetegenspraak was met de Comintern-politiek die geen aantastingg duldde van de Sovjet-Duitse betrekkingen.
Opp dissident gedrag zat De Groot, die in een machtstrijd met Goulooze
wass verwikkeld, niet te wachten. Bovendien vroeg een confrontatie met de
Duitserss om een grote mate van zelfstandigheid en bewegelijkheid van de onderstee partijregionen, hetgeen risico's inhield voor de centralistische partijopbouw.. De Groot kon en wilde zich niet voorstellen dat de jodenvervolging
inn Amsterdam het allesoverheersende thema was. Zijn poging om de stakers
alsnogg tot het stellen van looneisen te bewegen had geen resultaat. De eisen
werdenn genegeerd en ook zijn partijgenoten neigden ertoe alle retoriek van
dee pactpolitiek als niet ter zake te laten vallen.
Dee Februaristaking was gericht tegen de jodenvervolging en was een uitingg van een tegen de bezetter gerichte volkswoede. Het begin februari in
Deventerr genomen besluit om tot een gedisciplineerd massaprotest te komen
opp basis van sociaal-economische eisen werd door de gebeurtenissen achterhaald.. Dat De Groot, en aanvankelijk ook Jansen, zich terughoudend opstelde,, was niet verwonderlijk; onder druk van de Amsterdamse kaderleden, die
dee sfeer in de stad goed aanvoelden, werd Jansen uiteindelijk gedwongen zich
aann de maalstroom over te geven. Dat hiermee de verwarring niet opgeheven
was,, bleek op de ochtend van de staking. Jansen was op die 25ste februari in
allee vroegte naar Apeldoorn gereisd, waar hij nog diezelfde dag door Van den
Boschh van de ontwikkelingen op de hoogte werd gebracht. Omdat Van den
Boschh direct terug moest, besliste Jansen, menend dat de CPN de gebeurtenissenn in de hand had, dat het werk op donderdag moest worden hervat en
kondigdee zonder verdere omhaal een landelijke staking af op 6 maart.
Gouloozee meende na de oorlog dat het besluit om op donderdag weer aan
hett werk te gaan, samenviel met het besluit van Wehrmachtsbefehlshaber
Christiansenn om de staking in elkaar te schieten. "Dat de arbeiders ophielden
tee staken, kwam niet door de directieven van Lou Jansen, maar door de kogelss van de Duitsers, die door de Amsterdamse straten vlogen." '35 Dat de leidingg haar invloed overschatte, werd bevestigd op 6 maart. Van een hervatting
vann de staking was geen sprake.
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Aann de vooravond van 6 maart had De Groot aan Moskou laten telegraferen:: "Ab 25-26 Febr. allgemeine Protest Streik gegen Juden Pogroms. Vorbereitett wird Fortsetzung und Erweiterung Kampf im ganze Lande. Kampf ist
entwickeltt unter Führung Partei."136 Enkele weken later deed De Groot zijn
bestt om de inzet van de staking een andere betekenis te geven, meer in overeenstemmingg met wat de Comintern graag zag. Niet tegen de antisemitische
terreurr was de bevolking in opstand gekomen, maar voor "loon en steun", en
niett tegen de Duitse bezetting had de Amsterdamse arbeidersklasse gestreden
maarr tegen de imperialistische oorlog, ook tegen "het Engelse imperialisme
enn de daarmede verbonden Oranje-bourgeoisie".137 Nog sterker bleek de behoeftee om de Comintern te behagen uit de nabeschouwing van een Nederlandsee correspondent, vermoedelijk Koejemans,'38 die rijkelijk laat, twee
maandenn na de gebeurtenissen, in Die Welt mocht laten optekenen dat "de
stakingg spontaan was uitgebroken'\'39 Blijkbaar was het De Groot duidelijk
gemaaktt dat het de partij niet paste een leidende rol te hebben gespeeld in het
verzett tegen nazi's, voor wie Stalin en Dimitrov een breekbare 'vriendschap'
koesterden. .
Dee weerzin van Moskou tegen de gebeurtenissen in Amsterdam heeft nog
tientallenn jaren geduurd en bracht in de CPN voor lange tijd een zekere omzichtigheidd teweeg. Na het verschijnen van zijn roman Februari in 1962 reptee Theun de Vries tegenover Johan Knuttel van "een merkwaardig zwijgen",
datt het boek ten deel viel; dat hij "van 'officiële zijde' nog geen kik over het
boekk - lof noch blaam - te horen had gekregen".'40 Er was hoop dat het epos
ookk in Russische vertaling zou verschijnen. De Vries meende te weten waaromm dit niet gebeurde: "Men vond het in Moskou belachelijk dat bonafide Nederlandsee arbeiders staakten ter wille van joodse medeburgers." En, verzekerdee De Vries, "hier zat veel meer achter. De Februaristaking was door de
illegalee CPN op gang gebracht zonder dat daarvoor eerst toestemming was
gevraagdd bij de Comintern."14' Het duurde daarna nog elf jaar voordat een
Russischh auteur voor het eerst gewag maakte van het feit dat de staking van
19411 tegen het antisemitisme was gericht.'42
NAA DE FEBRUARISTAKING, DE BERLIJNSE FURIE

Dee Februaristaking was mogelijk, omdat in de Nederlandse arbeidersklasse
eenn sterk legaliteitsbesef leefde. De werkverschaffingsstakingen en de acties
inn de metaalindustrie hadden de indruk doen postvatten dat 'de Duitsers niets
terugg zouden doen; dat zelfs een staking tegen het antisemitisme toelaatbaar
was'.. Men begreep de ernst van de situatie onvoldoende, dacht legaal en reageerdee legaal. In de CPN ging het er nauwelijks realistischer aan toe. Tekenendd was dat zelfs in het Goulooze-apparaat de teugels van de conspirativi184 4
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teitt werden gevierd. Co Dankaart, werkzaam bij de afdeling Bruggen van
Publiekee Werken, nam deel aan de staking en Daan Goulooze was in het centrumm van de stad te vinden.143 Andere medewerkers had hij niettemin verbodenn zich daar op te houden.
Hett partijkader werden zware verliezen toegebracht. De SD arresteerde
1100 communisten onder wie ten minste een twintigtal functionarissen.144 Vier
Amsterdamsee communisten werden in de eerste helft van maart gefusilleerd,
tweeëntwintigg anderen als aanstichters voor een Duitse rechtbank gesleept err vielen doodvonnissen en zware gevangenisstraffen. Een gearresteerd lid
vann de Amsterdamse leiding sloeg door en stelde de Duitse politie en het
Referatt iv A I, de aparte afdeling ter bestrijding van het communisme, in
staatt vele functionarissen te pakken. Het leverde de bezetter een goed inzicht
opp in de grondpatronen van de organisatie.'45 'Doorslaan' hielp de Duitsers
ookk bij het oprollen van vrijwel alle medewerkers van Noorderlicht, de krant
diee vanaf oktober 1940 in Groningen, Friesland en Drenthe verscheen. De
GroningersGroningers hadden een door Geert Sterringa geschreven pamflet verspreid,
waarinn in navolging van Amsterdam tot staking werd opgeroepen. Ongeveer
zestigg mensen raakten in gevangenschap, onder wie Geert van der Molen die
hett pamflet had getypt. Ze verbleef tot december 1942 in het kamp Ravensbrückk en kwam toen vrij.'46 In Utrecht, Maastricht, Hilversum en 's Hertogenboschh werden eveneens communisten gearresteerd.
Dee arrestaties boden De Groot de kans om de eigengereide Amsterdamse
partijleidingg te ontbinden. De zondag na de 6de maart kwamen de Amsterdamsee leiding en Lou Jansen in Bussum bijeen. Zonder blikken of blozen hekeldee Jansen het besluit om op 6 maart te staken. Hij schoofde schuld op een
verbouwereerdee Brandenburg en hield zichzelf buiten schot. Op last van Jansenn doken de Amsterdammers, die ook nog eens in direct gevaar verkeerden,
onder.. Maandenlang dobberde het district stuurloos rond. Lou Jansen verklaardee in 1943 tegenover zijn ondervragers dat het verzetswerk na de staking
tott stilstand kwam, een impasse die pas doorbroken werd met de Duitse inval
inn de Sovjet-Unie.'47 Uiteindelijk volgde de loyale Jan Janzen Jaap Brandenburgg op, die belast werd met de leiding in Rotterdam. Frits Reuter vertrok naar
Haarlem'488 en Bertus Brandsen naar Brabant waar hij de gearresteerde Jaap
Reekk verving. "In mei 1941 was ons eerste zoon geboren", Brandsen herinnertt zich nog levendig hoe hij en zijn vrouw, die met de baby het liefst thuis
bleef,, de SD net voor waren. "Anderen zijn blijven zitten, die keken er tegenop
omm de deur achter zich dicht te trekken en alleen met een luier voor het kind
ervandoorr te gaan.'"49 Brandsen kreeg het adres mee van de villa van Brugmann in Oisterwijk, waar het gezin De Groot juist zijn biezen had gepakt om
naarr Zutphen te vertrekken. Brandsen zou er zo'n halfjaar blijven.'50
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Directt na de Februaristaking ging De Groot naar een nieuw onderduikadress op zoek. Misschien was hij gealarmeerd door de arrestatie van Piet de
Vroome,, net als Brandsen lid van de Amsterdamse metaalgroep. Op de tweedee stakingsdag was de Gestapo bij hem aan huis geweest. De Vroome dook
onderr en enkele weken later reisde hij naar Vught, waar hij terecht kon bij de
sigarenwinkelierr Spijkers. Daar, halverwege Vught en 's Hertogenbosch, in
huisjee Tenhalve, was zijn vrouw hem al voorgegaan zonder te weten dat ze
doorr de Gestapo geschaduwd was. De Duitsers stonden in burger in de winkell De Vroome op te wachten. Spijkers poogde hem nog te waarschuwen: "Je
weett toch dat ik geen sigaretten heb. Donder nou es op!" De Vroome begreep
dee hint niet, liep om de toonbank heen en werd gepakt.'5' Vught, Den Bosch,
Oisterwijk,, de Gestapo kwam wel erg dichtbij.
Dee Groot vertrok naar Zutphen, waar hij onderdak vond bij het gezin van
dee kantoorbediende Marten Henssen. Hij woonde op een pleintje, de Praebsterkamp,, aan de rand van de stad. Een veilig adres, ook omdat De Groot bij
onraadd via de tuin het aangrenzende hoekhuis van spoorwegman Gerrit van
Aalderenn kon binnenlopen. Van Aalderen had opdracht een oogje in het zeil
tee houden'52 en herkende in de buurman ondanks de vermomming van baard
enn snor vrijwel onmiddellijk Paul de Groot.'53 De lange magere Henssen was
eenn onbekende communist, net als zijn vrouw een dertiger, en via Gerrit van
denn Bosch met De Groot in contact gekomen.'54 Henssen bracht De Groots
artikelenn voor de illegale Waarheid naar Amsterdam. De Groot had een persoonsbewijss op naam van Zeeman, vertegenwoordiger voor het boekhoudsysteemm Definitive55 Het was een beroep waarmee hij niet opviel als hij op
reiss was.
Gerritt van Aalderen, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van locomotiefpersoneell van het NVV en secretaris van de afdeling van de Nieuw-Malthusiaanschee bond, kwam oorspronkelijk uit Zwolle. Eind 1933 werd hij partijlid.. In 1936 plaatsten de spoorwegen hem over naar Zutphen en kwam hij
inn verbinding met andere spoormannen die geheim lid van de CPN waren. Zo
leerdee hij Yp de Jong kennen, bij wie De Groot in mei 1940 enkele dagen onderdook.. De familie De Jong was naar Eefde verhuisd en stelde haar woning
terr beschikking als vergaderplaats voor het driemanschap. Toen Van Aalderen
hemm in Eefde onverwacht tegen het lijf liep, deed De Jong het voorkomen dat
hijj naar Zutphen overgeplaatst was wegens de gezondheidstoestand van zijn
vrouww en verklaarde hij niets voor de partij te willen doen. Van Aalderen
dachtt er het zijne van, doch deed er het zwijgen toe.156
Opp 22 juni 1941 werd De Groot in Zutphen verrast door het bericht dat
Duitslandd in alle vroegte de Sovjet-Unie was binnengevallen. Met zijn bliksemactiee hoopte Hitler voor de winter in Moskou te zijn. Hoewel het weste186 6
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lijkk front alle aandacht verdiende, boezemde Stalin, die aan de vooravond van
dee oorlog een belangrijk deel van zijn officieren over de kling joeg, Berlijn
zoo weinig ontzag in dat het meende met een kort offensief te kunnen volstaan.
Dee Duitse aanval veranderde de politiek die Stalin de Comintern oplegde radicaal.. Dezelfde dag nog berichtte Dimitrov aan alle communistische partijenn dat het "om een vrijheidsoorlog tegen het Duitse nationaal-socialisme
ging,, om de bevrijding van het fascistische juk en niet om de socialistische
revolutie".'57 7
Vanaff het eerste uur was de Duitse opmars een triomftocht en al snel werd
dee toestand in de Soyjet-Unie kritiek. Om de druk te verlichten beval Molotovv de communistische partijen het Sovjet-volk te hulp te schieten door over
tee gaan op de gewapende strijd.'58 Op i juli zond Dimitrov een telegram aan
Clementt met het verzoek de volgende directieven aan de CPN over te brengen:: "organisieren sie Streiks in den Betrieben die für die Deutschen arbeiten.. Desorganisieren sie mit allen möglichen Mitteln die Produktion von Rüstungen.. Bildet kleine Gruppen zur Vernichtung von Kriegsbetrieben, von
Naphtalagern,, Brücken, Eisenbahnen, Wege, telegraphische und telephonischee Verbindungen.'"59
Inn een extra editie van De Waarheid schreef De Groot optimistisch dat de
Duitsee inval een "noodsprong was die het de nek zal breken. Thans gaat een
nieuwee fase in den wereldoorlog beginnen, de eindfase! De oorlog die op 22
junii begonnen is, is EEN VRIJHEIDSOORLOG OM DE WERELD VAN
HETT MONSTERACHTIGE FASCISME TE BEVRIJDEN!!'"60 Verdwenen
warenn begrippen als 'imperialistische oorlog', 'proletarische revolutie',
'oranje-bourgeoisie'' en 'slippendragende sociaal-democratie'. De nieuwe
koerss vroeg om een andere terminologie en De Groot wist die moeiteloos te
vinden:: "VEREENIGT U, NEDERLANDERS ZONDER ONDERSCHEID
VANN GELOOF OF POLITIEKE RICHTING VOOR DEN BESLISSENDEN
SLAG!! De bevrijding van ons Nederland!" Dat De Groot een optimistische,
bijnaa zorgeloze toon aansloeg was opmerkelijk, omdat de Duitsers genadelooss toesloegen. In heel Europa openden ze in juni en juli 1941 een felle jacht
opp de communisten. Na de Februaristaking waren al zo'n tweehonderd communistenn gearresteerd,'6' maar dat aantal verveelvoudigde na de inval in de
Sovjet-Unie.. In de nacht van 21 op 22 juni kwam de SD op grote schaal in
actie.. Ruim vijfhonderd communisten werden gearresteerd.162 Onder de lijstenn die de Duitsers bij de arrestaties afwerkten, bevonden zich overzichten
diee vóór de bezetting waren aangelegd ten behoeve van de Nederlandse generalee staf en die de Duitsers ongeschonden in handen waren gevallen. Maar
ookk eigen speurwerk had namen en adressen opgeleverd. Aan de vooravond
vann de Februaristaking had de SD uit Berlijn de namen van achthonderd com187 7
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munistischee functionarissen ontvangen.'63 Volgens Robert Lehnhoff, een beruchtee SD-officier uit Groningen, beschikte de Abwehr al omstreeks 1936,
toenn hij in Düsseldorf nog in opleiding was, over een dozijn lijsten met namen.. ,64
Dee bezetter rekende na de inval op een opleving van het communistische
verzet,, alleen al omdat sinds 1917 de 'verdediging van het vaderland van het
socialisme'' en de 'Oktoberrevolutie' het hart raakte van het communistisch
engagement.. Met de arrestaties poogde de SD een sfeer van angst te creëren
omm een hernieuwd elan te ontmoedigen. Tussen juni 1941 en juni 1942 werdenn ongeveer 1500 communisten opgepakt.'65 Het merendeel kwam in
Schoorll terecht. Een Duits Stimmungsbericht sprak van een "zeer opgewondenn sfeer, vooral de eerste week, door de hoopvolle verwachtingen over de
oorlog".. Een kampweg was omgedoopt in de 'Stalinstraat', een ander in de
'Louiss de Visserstraat'. Wehrmachtberichten werden als leugen afgedaan.166
Toenn Sovjet-succes uitbleef, sloeg de stemming om. "De communisten namen
gedeeltelijkk een vijandige houding aan ten aanzien van hun leiders," rapporteerdenn V-Manner. Vechtpartijen braken uit en diefstal nam toe. Sigaretten en
voedsell werden niet meer broederlijk verdeeld. De Visser poogde het tij te kerenn en riep op tot discipline. Tegen de kameraden zou hij, volgens dezelfde
Duitsee bron, "zijn spijt hebben betoond dat hij vóór 1940 alleen deed wat legaall was toegestaan en dat hij zich na mei 1940 loyaal tegenover de bezetter
hadd opgesteld".'67
Beginn september 1941 ontving Rauter telefonisch toestemming van de
Reichsfïïhrerr ss, Heydrich, om drie- tot vierduizend communisten en joden
naarr Mauthausen te deporteren.'68 Vanuit Schoorl begonnen de gevangenen
aann een tocht die via Amersfoort naar de Duitse concentratiekampen voerde.
Niett meer dan eenderde keerde terug.'69 Zonder vorm van proces werden ze
"rücksichtsloss ausgemerzt". Daarvan uitgezonderd werden de 22 opgepakte
Februaristakers.. In september werden ze voor het gerecht gebracht, "damit
demnachstt in aller Öffentlichkeit und unter propagandist! scher Auswertung
einn Kommunisten-Prozess durchgefuhrt wird, die über die Grenzen der Niederiandee hinaus das verderbliche Spiel der 111. Internationale in aller Deutlichkeitzeigt".'70 0
Jodenn en communisten deelden hun lot binnen, maar ook buiten de vernietigingskampen.. Zoals Annie Averink en de familie Freibrun. "Kort voor
meii 1940 begon het 'echte partij werk'," viel op een bewaard gebleven vergeeldd kladblok te lezen.Tijdens de Februaristaking had Averink voor dag en
dauww bij de remise Kromme Mijdrechtstraat pamfletten uitgedeeld en trams
verhinderdd uit te rijden. In de naburige kapperszaak van de familie Zwart
werdd de actie gecoördineerd.17' De volgende dag zag ze hoe Joop Eyl bij het
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verspreidenn in de Van Woustraat gegrepen werd: "Het was bijna niet te verdragenn om te doen of ik hem niet kende." Ze nam de leiding op zich van de
sectiee Amsterdam-Zuid en dook onder bij de vrouw van prof. G.C. Heringa,
diee na de verbanning van haar man, het huis in de Euterpestraat als pension
uitbaatte.. In ruil voor het verblijf verzorgde de communiste, die tot de staking
alss naaister op lampenkappen- en uniformateliers werkte, het eten voor de
vijfentwintigg gasten. Op een dag in 1942 viel de Gestapo binnen. Ze waren
opp zoek naar mevrouw Bakker, de alledaagse naam waarachter Averink zich
schuilhield.. Ze werd gezocht in verband met het onderbrengen van joden, van
Emii en Miri Freibrun, kinderen nog, de een vier, de ander acht, dochtertjes
vann een joods-Poolse kleermaker uit de Binnen Oranjestraat. Toen Annie
hoordee dat de Poolse joden zich bij het Centraal Station moesten melden, had
zee geen moment geaarzeld, Chris Smit gebeld en afgesproken dat hij de ouderss zou onderbrengen. Zelf ontfermde ze zich over de kinderen die ze, zevenentwintigjaarr oud, indien nodig als de hare voorstelde. "Je had geen keus.
Melden?? Nou dat kon je toch niet toelaten." Het bleef niet bij de kinderen.
Toenn Chris Smit in september 1942 werd gearresteerd, kwam ook de onderduikk van de andere familieleden op Annie neer. De familie is ongeschonden
doorr de oorlog gekomen.172
Datt honderden communisten na de inval in de Sovjet-Unie gepakt werden,
betekendee niet dat de SD ook fanatiek voorrang gaf aan het uitschakelen van
dee partijleiding: de nadruk lag op het inlichtingenwerk, lichtte SD-officier dr.
W.. Harster na de oorlog toe. Het doel was om door middel van infiltranten
voortdurendd geïnformeerd te worden over de toestand in de CPN-leiding.
"Derr so überwachte kommunistische Apparat sollte jeweils nur dann durch
Festnahmenn zerschlagen werden, wenn dies nicht mehr zu umgehen war, z.B.
Gefahrdungg des V-Mannes." Nader gevraagd naar de reden voor de terughoudendheidd verklaarde Harster dat lichtzinnige arrestaties in het partijapparaatt altijd het inlichtingennetwerk kapotmaakte: "Eine neue Führung ware
aufgestelltt worden und es hatte Monate gedauert bis Nachrichtenverbindungenn zu dieser hergestellt worden ware. Dieser Grundsatz der nachrichtigenmassigenn Überlagerung der CPN Arbeit galt im Landes- wie im Ortsmaszstab.'"733 De in Groningen opererende SD'er Lehnhoff bevestigde de
voorzichtigee tactiek: "Vanzelfsprekend wisten wij zeer veel van hun zaken
af.. Het ging ons niet om de onbelangrijke personen doch om de grote lijn.
Wanneerr we telkens zouden ingrijpen, kregen wij nooit een goed spoor."174
Dee SD leek met de tactiek resultaat te boeken. Meerdere spionnen wisten in
hett apparaat door te dringen. In oktober 1940 bereikte de SD een rapport over
dee opbouw en de leiding van de CPN, waarvan de details doen vermoeden dat
dee inlichtingenman over een goed inzicht beschikte in de persoonlijke ver189 9
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houdingenn binnen de partijtop. Zijn onberispelijke beheersing van de Duitse
taall en kennis van de illegale Duitse KP en emigrantenorganisatie maken het
aannemelijkk dat hij rond 1936-1937 geworven was in het milieu van de Duitsee vluchtelingen.'75 V-Mann 'Bonn', de naam waarmee hij zijn rapporten ondertekende,, was gehuisvest bij een bekende Amsterdamse communistische
familie,, die door partijgenoten meermalen voor haar gast gewaarschuwd
werd.. De informant raakte bekend met de tegen hem gerezen verdenking, gaf
dee naam van de waarschuwster door, schafte zich een pistool aan, verhuisde
enn zette zijn werk voort.'76 Hij kwam ook ter sprake in het verhoor van Johannaa van Zweden, vriendin en koerier van Joop Schaap, de chef van de Nederlandsee tak van de Wollweber-organisatie. Ze werd op 9 oktober 1940 gearresteerdd en ondanks haar grondige kennis van het Wollweber-apparaat na
eenn verhoor door Peter Kraus, Gestapochef te Hamburg en speciaal belast
mett het onderzoek naar de sabotageorganisatie, weer vrijgelaten.177 Was zij
nett als Adriaan Fey bereid tot samenwerking met de Duitse politie? Zweeg zij
daaromm tegen partijgenoten over de rol van V-Mann Bonn? Hoe het ook zij,
rondd de jaarwisseling van 1941 werd hard gewerkt aan het in kaart brengen
vann de sabotageorganisatie, waarbij het onderzoek zich vanzelfsprekend uitstrektee naar de CPN en haar leiding. Kraus kreeg daarbij hulp van Adriaan
Feyy en Cor Marico, een gewezen lid van de CPN te Rotterdam.
Naa een kritisch rapport van Kraus aan Berlijn178 berichtte de Befehlshaber
derr Sicherheitspolizei (Bds) Den Haag begin juni 1941 dat het onderzoek
naarr de leidende functionarissen van de CPN "eingehend und restlos" plaatsvond;; wel moest Den Haag toegeven dat men met het opsporen van de invloedrijkstee CPN-functionaris, "de jood Paul de Groot", die zich illegaal in
Amsterdamm zou ophouden, nog weinig was opgeschoten.179 Om niet helemaal
mett lege handen te staan, werd opgemerkt dat bij arrestaties in Den Haag een
persoonn was aangehouden die een verbinding bleek te onderhouden met een
koerierr van de CPN. "Dieser Kurier hat die festgenommene Person mit Artikelnn fur diese Hetzschriften beliefert, so dass durch die noch durchzufuhren
Vernehmungenn zu erwarten ist dass die Leitung der CPN festgestellt und die
Köpfee dieser Organisation festgenommen werden können." l8°
Mett zijn rapport aan Berlijn had Kraus twijfel uitgesproken over het vermogenn van Den Haag om het communisme efficiënt te bestrijden. De Februaristakingg had de SD eerder volledig verrast'8' en al was SD-chef Ditges vervangenn door Willy Lages en verplichtte Berlijn Den Haag over alle communistischee activiteit schriftelijk te rapporteren'82, het vertrouwen was blijkbaar
niett bij iedereen hersteld. Den Haag kon een opsteker goed gebruiken. De SD
hadd inderdaad een 'heet spoor' te pakken, want de persoon die in Den Haag
wass gearresteerd, onderhield contact met een zekere Herman, die de organi-
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satorr was van de illegale Haagse CPN. De Duitsers kwamen erachter dat het
omm Herman Holstege ging en wat belangrijker was dat hij een directe verbindingg onderhield met de landelijke leiding. Op i augustus 1941 wist de SD
Holstegee te arresteren. Toen rees bij Otto Lange, Hauptscharführer der SD en
belastt met het onderzoek, de hoop de partijtop te kunnen vinden. In de Scheveningsee cellenbarak werd Holstege op een avond in het begin van septemberr echter zo beestachtig mishandeld dat hij de volgende dag overleed. Een
gevangenee die in de nabijheid van de verhoorkamer was opgesloten, verklaardee na de oorlog dat het geschreeuw "zo angstaanjagend was dat onder
onss een ware opschudding ontstond en wij onze machteloosheid en elkaar
verwensten".. De getuige was de communistische landarbeider Jan Haken uit
Finsterwolde,, die in 1947 tot kamerlid werd gekozen.'83 Ofschoon van de illegalee CPN in Den Haag zo'n 80 personen werden gearresteerd,'84 was de
draadd waarlangs Otto Lange omhoog hadd hopen te klimmen door de dood van
Holstegee gebroken.
"HETT LAATSTE OORLOGSJAAR"

Paull de Groot moet zich door de gebeurtenissen in Den Haag zorgen hebben
gemaaktt over zijn veiligheid. Naarstig werd een nieuw schuiladres gezocht.
Martenn Henssen huurde een gemeubileerd landhuisje, villa Woudrust in
Gorssel,, waar de met bril en snor getooide De Groot, het haar stevig opzijgekamd,, met vrouw en dochter introk. Voor de oorlog diende het huis voor
'Indischgasten'' die voor lange tijd met verlof kwamen. Pinie en Marten Henssenn verhuisden mee, maar de woning in Zutphen werd niet opgezegd. Woudrustt werd gehuurd van een Deventer industrieel, Beeraie, die eindjaren dertigg deel uitmaakte van een kring progressieve intellectuelen en onderwijzers
rondd de vvsu en het emigrantenwerk.185 Het adres in Zutphen was aan te veel
mensenn bekend geworden en Henssen en De Groot spraken af dat over de verblijfplaatss in Gorssel niemand ingelicht mocht worden. Waterdicht bleek de
afspraakk niet. Toen Gerrit van den Bosch hem op het adres opzocht, was De
Groott even verwonderd als verontwaardigd over zoveel gebrek aan discipline.'86 6
Hett bosrijke Gorssel, halverwege Deventer en Zutphen en op een steenworpp afstand van de IJssel was een toevluchtsoord waarvandaan De Groot
gemakkelijkk op reis kon gaan. Er liep een treinverbinding naar station Joppe,
aann de rand van het dorp. Ook Jansen en Dieters verbleven in de omgeving,
dee een in Exel, de ander in Deventer. Eefde, waar het driemanschap doorgaanss ten huize van de familie De Jong bijeenkwam, was desnoods te voet
bereikbaar. .
Naa het uitbreken van de oorlog tussen Duitsland en de Sovjet-Unie kon De
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Groott ongebreideld oproepen tot een niets en niemand ontziende strijd tegen
dee bezetter. In de analyse van de mogelijkheden leek hij elk gevoel voor maat
verlorenn te hebben: de verzetsbeweging zag hij meer en meer groeien tot "de
openlijkee oorlog voor de bevrijding van ons land" (augustus 1941);187 de
massa'ss gingen over "tot een gewapende strijd op leven en dood" (oktober
1941).,888 En het offensief stond voor de deur "ook in Bezet Nederland!!" (januarii 1942V89 De Groot leefde in de gedachte dat 1942 het laatste oorlogsjaarr zou worden'90 en deed het voorkomen alsof er serieus over een nationaal
frontt met andere politieke stromingen, "katholieken" en "Vrij Nederland"
gesprokenn werd.'9' Het enige en ongecompliceerde doel was: "Het verjagen
vann de Duitse inbrekers van ons grondgebied, het uitroeien van de fascistischee landverraders" en "het herstel van het rijk der Nederlanden in zijn vollee omvang, met al zijn staatsinstellingen, zijn democratische grondwet, zijn
gewetensvrijheidd en al de rechten en vrijheden van zijn burgers".'92 Niet eerderr ging De Groot zo ver in het plooien van zijn ideeën naar de voorstellingswereldd van zijn vermeende bondgenoten. Om communisme was het niet meer
tee doen: "alleen bekrompen sectarièrs kunnen bedenkingen hebben bij een
herstell van het verleden"; "Wat wij nodig hebben is de nationale eenheid";
"Enn wat de Koningin betreft, welnu, wij zien haar liever vandaag terug, dan
morgen!" "
Inn de lente raakte De Groot gebiologeerd door de gedachte aan de naderendee eindstrijd. In De Waarheid schreef hij onder de kop 'Stalin geeft het
signaal':: "Het gaat in de komende weken: er op, of er onder." Waarschuwend
voorr het gevaar van onderschatting spoorde hij de verzetslieden aan zich ook
geestelijkk voor te bereiden. "In Nederland treft men, zelfs bij illegale werkers,, nog vaak een mentaliteit aan die eerder in het Leger des Heils, dan in
hett Rode leger zou passen. Zo kunnen wij niet overwinnen. Wij moeten de
vijandd haten en vernietigen. Geen valse sentimentaliteit, geen zogenaamde
ethischee overwegingen (overblijfsel van geweldloze theorieën, die voornamelijkk op lafheid berusten) geen dogmatisch geredeneer, mogen onze strijdkrachtt en beslistheid remmen."
Nogg ongeduldiger klonken de politieke ledenbrief van 6 juni en een tezelfdertijdd verspreid pamflet 'Nederland maakt u paraat!'. De verwachting
vann het tweede front was volop aanwezig, een Engelse landing leek nabij. Het
pamflett instrueerde: "Arbeiders! Verlaat de bedrijven die voor de weermacht
werken.. Zij zullen binnenkort in puinhopen veranderd worden."'93 Zijn partijgenotenn droeg hij op de te verwachten opstand tot een met doodsverachting
tee voeren "partizanenstrijd te maken" en daarbij de vijand elke denkbare
schadee toe te brengen.'94 De oproep tot een 'correcte houding', twee jaar eerder,, had plaatsgemaakt voor een aansporing tot gewelddadige vernietiging.
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Terwijll De Groot zijn pen tot wapen in de strijd maakte, telegrafeerde
Gouloozee berichten naar Moskou over troepenbewegingen, munitieopslagplaatsenn en andere militaire installaties. Het ging eigenlijk om werk van het
inlichtingenapparaatt van Winterink dat echter door arrestaties was uiteengevallen.. Eind juni berichtte Goulooze Dimitrov namens het driemanschap dat
dee partij "bijzondere richtlijnen had uitgegeven voor het geval van een landing".'955 Onderwijl intensiveerde de Militaire Commissie (MC) die na de
Duitsee inval in de Soyjet-Unie het gewapende verzet en de militaire sabotage
terr hand had genomen, haar activiteiten. Op 30 juli 1942 ontving Dimitrov
hett bericht dat na twee maanden van activiteit vijf vliegtuigen, elektrische installaties,, torpedeowerkplaatsen, drie munitievrachtwagens, veertig goederenwagonss en omvangrijke voorraden van de Wehrmacht in vlammen waren
opgegaan.'966 Vele berichten zouden volgen.
Ookk elders, in België en Frankrijk, werd de gewapende strijd opgevoerd.
Desondankss berustte de optimistische toon, die tot in juni voortduurde en
waarr directieven uit Moskou aan ten grondslag lagen,'97 op een even misleidendee als gevaarlijke dagdromen). Het jaar 1942 werd niet het keerpunt, niet
datt van het tweede, westelijk front, laat staan dat van een zege op Hitler. Integendeel,, in de zomer drongen de Duitse divisies diep op Sovjet-grondgebiedd door, bereikten de Kaukasus en de Wolga, alvorens zich voor Stalingrad
inn de loopgraven te verschansen.
Dee Duitse politie nam het nieuwe communistische elan niettemin meer dan
ernstig.. Begin september werden wederom ruim honderd functionarissen als
gijzelaarss gearresteerd en naar Amersfoort overgebracht.'98 Maar dat viel in
hett niet bij de actie tegen de Nederlandse Volksmilitie, die onder leiding van
Sallyy Dormits druk doende was de bezetter gewapenderhand te bestrijden.'99
Dee NVM was geen strikt communistische organisatie. Dormits begon al in het
najaarr van 1940, toen men in partijkring het gewapend verzet nog als avonturismee verwierp. Omstreeks de herfst van 1941 ontstond er samenwerking
mett "Het militaire Contact". Deze partijgroep stond onder leiding van de
oud-militairr van het KNIL en interbrigadist Max Meijer, van Janrik van Gilse,, een rijzige figuur, die onder het pseudoniem Jan Zuidema eveneens in
Spanjee vocht, en van de energieke Gerben Wagenaar, die in de illegaliteit als
"Freek"" of "Witte Klaas" bekendstond.
Dormitss en de dertigjarige Wagenaar konden het goed met elkaar vinden.
Opp 17 oktober werd Dormits bij toeval in Rotterdam gearresteerd. Hij werd
naarr het bureau geleid, trok bij de fouillering zijn pistool en schoot zichzelf
doorr het hoofd.200 Een koopbon informeerde de politie over zijn adres. Bij
huiszoekingg trof men op de zolderetage naast wapens en explosieven een
overzichtt aan van de organisatie en lijsten met primitief gecodeerde namen
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enn adressen. De Rotterdamse politie-inspecteur Van der Wilt, die voor de oorlogg door anarchisten van zijn paard was geschoten, overhandigde de buit,
tweee volle koffers met papieren, onmiddellijk aan de Duitsers. Die nacht was
hett bij de Rotterdamse SD een komen en gaan van Grime Polizei die met
arrestatiebevelenn eropuit trok om mensen op te pakken. Zo'n tweehonderd
werdenn er aangehouden. Het aantal slachtoffers zou nog groeien. Via de aantekeningenn van Dormits leidde het spoor ook naar Hol 1 an dia-Kattenburg, het
confectiebedrijff in Amsterdam-Noord. Een aantal verdachte personen werd in
novemberr gearresteerd en kreeg in januari 1943 de doodstraf. Tegelijk stelden
dee bezetters de 367 joodse arbeiders van het bedrijf met hun familieleden op
transportt naar Westerbork.201 Uiteindelijk betekende de arrestatie van Dormits
ookk de ondergang van zo goed als de hele illegale CPN in Rotterdam.
Dormitss liep ondanks zijn joodse uiterlijk rustig met schrijfmachines over
straat.. Het voor handen hebben van namen en adressen was een weergaloze
stommiteit.. Zo roekeloos waren er wel meer. Maar dit soort amateurisme of
naïviteitt was niet doorslaggevend voor het succes van de SD. Dat lag in de
doorr de leiding gepropageerde offensieve tactiek met de nadruk op massaal
verzett en in de hiërarchische organisatiestructuur met haar complexe verbindingen.. De onwil hier verandering in te brengen maakte dat zelfs de meest
nauwgezettee beveiliging niet meer kon behelzen dan het verkleinen van de
risico'srisico's en het vertragen van de bijna onvermijdelijke liquidatie.
Hett bizarre toeval dat de bezetter zo nu en dan toelachte, kon ingrijpende
gevolgenn hebben omdat de CPN zich tot in 1943 aan het bekende organisatieschemaa hield. De SD kende de meeste functies en verbindingen en hoefde
uitt verdachten nog slechts namen en verblijfplaatsen te persen. Alleen de
sterkstenn weerstonden de fysieke en psychische martelingen, velen werd het
-- hun moed ten spijt - te machtig.
Vann de risico's van hiërarchie en centralisme getuigde met een tamelijk
verrassendd voorbeeld een zekere 'Piet' in een brief aan de landelijke leiding.
'Piet',, achter wie naar alle waarschijnlijkheid Piet Groeneveld schuilging,
vermoeddee naar aanleiding van arrestaties een lek in of in de nabijheid van
dee leiding en had tevergeefs al weken om mondeling overleg gevraagd uit
vreess dat een brief in handen kwam van "de persoon die ik juist niet vertrouwenn kon. [...] Toen ik rechtstreeks in kontact trachtte te komen, werd deze
zogenaamdee schending van de regels van de conspirativiteit mij zo kwalijk
genomenn dat er maatregelen tegen mij geïnspireerd zijn." Piet vreesde, nu hij
dee moeizame weg van beneden naar boven moest bewandelen, voor zijn
leven,, maar concludeerde in opoffering en berusting: "Wat doet het er toe als
ikk door mijn weten in de toekomst hetzelfde lot aan misschien tientallen besparenn kan."202
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Dormitss was in de woorden van de SD een "vette vis", maar de vetsten
moestenn nog gevangen worden. Terwijl de SD in de verhoren van de NVM-ledenn naar de verblijfplaatsen van het driemanschap rechercheerde, was de
dienstt zich niet bewust hoe nauw het net zich reeds om De Groot had gesloten. .
OVERVALL IN GORSSEL
Tweee dagen voor Dormits door een hulpagent op straat ingerekend werd,
overviel,, in de nacht van 14 op 15 oktober, de oud-beroepsmilitair, hoofdwachtmeesterr van de Staatspolitie en commandant van de Zutphense WA,
Ceess Heil, het rustige, afgelegen Woudrust aan de Amelterweg, zo'n twee kilometerr buiten de bebouwde kom.
Heil,, een fanatieke NSB'er, eerder een vechter dan een bons, anticommunistt en fel antisemiet, was niet speciaal op zoek naar De Groot. Hij was op
jodenjachtt In die week was hij vaker op pad geweest. Tegen een politieambtenaarr had hij geroepen: "Het is hier in Gorssel een grote bende, niets dan jodenn en zwarte handel." Naar die joden was Heil op zoek en op een avond
kamdee hij de omgeving uit. Woudrust liet hij met rust, maar de volgende
nachtt kwam hij terug, vergezeld van een met een NSB-speldje getooide en in
landwachtersuniformm gestoken hulpagent uit Deventer.
Mevrouww Henssen - haar man was op reis - werd omstreeks één uur gewektt door aanhoudend bellen: "Doe open, politie, controle." Het gezin De
Groott sliep goed verborgen op de vliering. Rosa moet van het gestommel
wakkerr geworden zijn en riep iets naar beneden in de overtuiging dat het mevrouww Henssen was. Die was het inderdaad, maar in bedwang gehouden door
Heil,, die met zijn kompaan binnen was gedrongen. Het geroep attendeerde
henn op de vliering waar Paul, zijn vrouw en dochter werden aangetroffen. De
Groot:: "Ik moest van de vliering komen en tegen de muur gaan staan. Mevrouww Henssen stond daar ook. Ik had een paar schoenen in de hand. Terwijl
ikk daar stond, zag ik dat de knip die aan de binnenzijde van de deur bevestigd
zat,, weggeschoven was. Aangezien ik bij arrestatie toch niets goeds te verwachtenn had, waagde ik maar een kans en gooide de schoenen met een klap
opp de grond en vluchtte door de achterdeur naar buiten het bos in." Sally, die
juistt naar beneden kwam, zag hem in een flits voorbijkomen: "Loopjongen,
loop";; het waren de laatste woorden die hij van haar hoorde.203
Vann mevrouw Henssen vernam de rechtbank na de oorlog: "De NSB-er
schoott direct over de trapleuning en rende hem na het bos in. Ik hoorde nog
verschillendee malen schieten, doch hij keerde onverrichterzake terug. Daaropp is ook Heil het bos in gelopen, maar wist hem evenmin te achterhalen."204
Urenlangg dwaalde De Groot door het bos. Tegen de ochtend bereikte hij nog
195 5

DEE MAN DIE DE WEG WEES

steedss blootvoets en in pyjama de weg Apeldoorn-Deventer. Yp de Jong was
opp dat moment op weg naar zijn werk. In de wanhopige en tot op het bot verkleumdee persoon die hij op zijn motor voorbij raasde, herkende hij tot zijn
stommee verbazing Paul de Groot. De Jong stopte, hees na een korte begroetingg de voortvluchtige in een overall die hij als reserve altijd bij zich had en
reedd met hem naar zijn werk. Pas in het stuurhuis van een locomotief kwam
Dee Groot enigszins op verhaal.2°5
Diee middag kwam Gerrit van Aalderen om drie uur 's middags uit dienst.
Zijnn vrouw was nogal uit haar doen en vertelde dat een ouder iemand bij haar
opp bezoek was geweest, die zich 'Tante' noemde en naar hem gevraagd had:
"Ikk zou om vier uur naar het station moeten gaan om 'de buurman van de
overkant'' te waarschuwen die dan van Amsterdam zou komen. Hij moest niet
naarr huis gaan want er was 's nachts een overval geweest waarbij de vrouwen
warenn meegenomen en de man was ontkomen." 2o6Van Aalderen begreep onmiddellijkk de ernst van de situatie en is langs de spoorbaan lopend het perron
opp gegaan, waar hij Marten Henssen inderdaad met de trein van vier uur zag
arriveren.. Hij vertelde hem wat er gaande was: dat de ingang van het station
bewaaktt werd en dat hij met dezelfde trein door moest reizen. Even later werd
dee hevig geschrokken Henssen aangeklampt door een vrouw waarin Van Aalderenn 'Tante' herkende, die het zekere voor het onzekere had genomen en ook
naarr het station was gegaan om Henssen op te vangen. De volgende dag
kwamm Yp de Jong bij Van Aalderen langs, wat hij anders nooit deed. Hij bevestigdee het verhaal van 'Tante' en vertelde dat De Groot in veiligheid was.
Naa De Groots ontsnapping uit de villa werden de vrouwen in de huiskamer
bijj elkaar gezet. De NSB'er ging versterking halen en na een tijdje kwam hij
terugg met een auto. De vrouwen werden op de achterbank gezet. Toen het gezelschapp goed en wel op weg was naar Schalkhaar, bleek de auto over te weinigg brandstof te beschikken. Ergens op een zandweg kwam het vehikel tot
stilstand.. De chauffeur, een garagehouder uit Gorssel, herinnerde zich: "Heil
wass des duivels en riep aldoor "sabotage, sabotage." De chauffeur kreeg opdrachtt benzine te halen. De wachtmeester bevond zich nu alleen met de vrouwenn en wat er toen gebeurde is niet helemaal duidelijk. Poogden de vrouwen
eenn in slaap gesukkelde Heil te wurgen, zoals hijzelf na de oorlog verklaarde,, of stond Rosa onverhoeds op en raakte hij in paniek, zoals mevrouw
Henssenn getuigde? Hoe het ook zij, Heil trok zijn pistool, loste een schot, dat
opp een haar na miste en sloeg Rosa tot bloedens toe met de kolf van het pistooll tegen het hoofd.
Vann het vervolg wist Pinie Henssen zich te herinneren: "Toen de chauffeur
mett benzine terugkwam - het begon inmiddels te dagen en er waren al arbeiderss in het bos - begon Heil te schelden en te tieren dat alles zo lang duur196 6

DEE MOEILIJKE JAREN VAN DE OORLOG I94O-I945

de."" Hij dwong de aanwezige arbeiders onder dreiging van zijn pistool de
autoo uit de modder te trekken.
Dee drie vrouwen bleven negen dagen opgesloten in de beruchte politiekazernee te Schalkhaar, alvorens overgebracht te worden naar het gebouw van de
SDD in Arnhem en vandaar naar het huis van bewaring. In Schalkhaar gaf Sally,, die een persoonsbewijs op de naam Zeeman bezat, vrijwel onmiddellijk
haarr identiteit prijs. Ze werd mishandeld en ook Rosa was er slecht aan toe.
Inn paniek riep ze steeds weer dat "haar vader doodgeschoten was en dat zij
naarr de gaskamer ging". Sally was er bij haar arrestatie in geslaagd om een
zakjee sieraden mee te nemen; bovendien had ze geld in de schouder van haar
mantell genaaid207 om indien nodig over geldmiddelen te beschikken. We wetenn niet of ze getracht heeft er gebruik van te maken, wel dat zij het zakje met
sieradenn vermoedelijk al in Schalkhaar heeft moeten afgeven.
Vierr dagen na de overbrenging naar het huis van bewaring werden de
vrouww en dochter van een van de meest gezochte mannen van Nederland naar
Westerborkk vervoerd. Nog één levensteken heeft De Groot van hen vernomen:: twee briefjes, of beter papiersnippers, gedateerd 28 oktober 1942, uit
hett kamp gesmokkeld, hoe is onbekend. "We zijn absoluut met zijn tweeën.
Mijnn moeder en ik, wij zijn vol goede moed. Doe overal de groeten en aan
iedereen."" Ondertekend "Jullie Rosy" en daaronder in het handschrift van
Sally:: "En tot spoedig weerzien met allen. Doen jullie vooral de groeten."208
Dee Groot droeg de snippers als een talisman op de borst en las ze telkens
weer.. Hij stuurde brieven om ze te bemoedigen. Of ze Sally en Rosa in Westerborkk bereikt hebben, is niet bekend.
Inn juli 1943, negen maanden later, schreef De Groot opnieuw een tweetal
brieven.2099 Niet om te versturen, maar om zich "een beetje op te luchten". De
Groott kon niet weten dat Sally en Rosa al op 3 november 1942 in Auschwitz
vermoordd waren.210 Maar in de wanhopige woorden klonk de angst voor hun
ondergang: :
"Julii 1943,
Mijnn Saltje, mijn enige lieveling. Dag en nacht leef ik in de hoop jou en onze
zoetee meisje levend terug te zien. Alleen die hoop houdt me staande. Daardoorr hecht ik fanatiek aan het leven, het is mijn enige houvast om vol te houden,, hoe moeilijk het ook hier is.
Ikk wil jullie terug zien en zal alles uithouden om dat te bereiken. Saltje, zo
helpp je me ook nu je niet meer bij me bent, zoals je me drieëntwintig jaren
hebtt geholpen en gesteund als mijn enige lieveling en trouwe kameraad.
Ikk kan me niet indenken dat jij en ons dochtertje niet terug zouden komen,
ikk kan niet geloven datje niet meer zou leven
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Saltje,, 's nachts droom ik dikwijls dat ik jullie kom afhalen en we samen
inn de trein naar huis zitten, jullie mager, jij grijs en Rootje misschien krom
vann de ischias, maar toch levend en ademend
Dann komt alles weer terecht en zullen we een nieuw leven beginnen. Ik zal
alless doen wat jij wil en zooals jij het wil.
Saltje,, elk uur van de dag zie ik je voor me, ik spreek met je en zoen je. 's
Morgenss als ik wakker word spreek ik in mijn slaap tegen je en heb moeite
omm te begrijpen dat je er niet bent. Ik heb, helaas, te laat beseft hoe krankzinnigg lief ik je heb en altijd heb lief gehad, mijn eerste en enige meisje. Ik
hebb je niet genoeg gewaardeerd, altijd. Ik maak mezelf nu de bitterste verwijtenn dat ik teveel in mijn werk ben opgegaan ofschoon jij het niet anders
wouu hebben.
Ikk had je leven veel prettiger kunnen maken, ik heb je zo weinig gegeven.
Nooitt zal ik me vergeven dat ik niet tot het uiterste alles heb gedaan om jou
enn Rootje te redden. Ik heb zo roekeloos met jullie leven gespeeld, maar ik
konn niet weten dat het zo zou aflopen.
Maarr jij hebt nog mij gered. Elke dag zie ik je nog voor me op die vervloektee zolder (hadden we er maar nooit opgegaan) hoe je me in je roze pyama'tjee kalm de schoenen hebt aangegeven: 'Hier jongen'
Altijdd was jij het die alleen achter bleef. Ik zie je nog in onze oude eigen
woning,, toen ik in het begin weg moest en jij me met je kleine gezichtje achterr het raam stond na te kijken. Altijd was jij het slachtoffer en ik was nog zo
onverschilligg voor je dikwijls.
Mijnn lieveling zonder jou ben ik niets en kan ik niets. Nu besefik dat, als
ikk ooit iets tot stand heb gebracht het alleen aan jou was te danken. Tot het
laatstt toe wou je bij me blijven, alles delen. En nu moetje er voor boeten met
onss kindje.
Ikk hoop alleen maar dat jullie het doorstaan en dat wij elkaar levend terug
zien.. Iets anders is niet mogelijk en aan iets anders wil ik niet denken. Ik
steunn alleen nog op jou. Als ik in moeilijkheden zit dan denk ik altijd maar:
Sally,, Rosy, Sally, Rosy en dan kom ik er doorheen.
Ikk schrijf dit maar om mezelf een beetje op te luchten nu het me zo zwaar
iss om het hart. Later zullen we dit samen lezen en bewaren als een herinnering.ring. Ik ben altijd zo stug tegen je geweest en eerst nu ik je al negen maandenn heb moeten missen spreek ik zooals ik altijd tegen je had moeten spreken. .
Maarr als we elkaar terughebben dan zal ik alleen voor jou leven en voor
hett kind. Daarom schrijf ik dit op, dat je me altijd hieraan kan herinneren.
Leeff nog lang, je blijft altijd mijn schat, je Peter.
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P.S.. Ik heb je nog zoo veel te zeggen, maar het draait alles in mijn hoofd om.
Herinnerr je je nog toen we onze eerste dag nadat we getrouwd waren in het
parkk gingen wandelen? Hoe gelukkig waren we toen en wat hebben we niet
alless voor misère daarna samen doorgemaakt! Meest altijd door dezelfde
"oorzaak",, maar we hebben er toch nooit spijt van gehad en ik weet zeker dat
jijj er ook nu geen spijt van hebt, ondanks alles. Jij bleef altijd vast van karakter,, ofschoon ik wel eens er van af wilde. Maar door jou bleef ik altijd
standvastig.. Wat zou ik ooit weer kunnen beginnen zonder jou? Ik wil er niet
aann denken, maar het is niet mogelijk.
Liefste,, weet je nog hoe ik met je mee ging op huisbezoek, jij deed altijd
hett moeilijkste werk. En hoe we later naar de rogge stonden te kijken die jij
altijdd zo mooi vond en we toen al een zwaar voorgevoel hadden dat we elkaar
zoudenn moeten missen. Ik herinner me alles van je, in die drie-en-twintig
jaar,, alles doorleef ik hier in mijn stilte, altijd was jij goed en liefje had alless voor mij over alsof ik een god was.
Enn ik was zo ondankbaar en heb je zo weinig geacht. Van binnen wass ik niet
anderss dan nu, ik was helemaal met je vergroeid, maar ik liet het niet merken.
Alss ik maar ooit weer de kans krijg om alles in te halen wat ik je tekort heb
gedaan!! Lieveling, ik hoop maar, en ik weet zeker dat jij alles zult doormakenn en volhouden en ik weet hoe je in angst om mij zit. Maar wij zullen elkaarr terugzien, dat is zeker en daar ben jij ook zeker van. Dat stelt me gerust
enn geeft me kracht om vol te houden.
Nooitt opgeven, kon ik je het maar met één enkel woordje schrijven! Je Peter." "
Wass hij niet te veel in zijn werk opgegaan, "ofschoon jij niet anders wou hebben"?? Er klinkt een zelfbeschuldiging in door en een voorzichtige rechtvaardiging.. In andere passages ging de balans verloren. Ze maakte plaats voor
schuldd en zelfverwijt: hij had te weinig van zijn liefde getoond, was roekelooss met het leven omgesprongen en had niet het uiterste gedaan om haar en
Rosaa te redden. Weinig liet hij van zichzelf staande: "Altijd was jij goed en
lief,, je had alles voor mij over alsof ik een God was" maar "Zonder jou ben
ikk niets en kan ik niets". In zijn bekentenis draaide De Groot de rollen om:
niett hij maar Sally was de held. Zelfverwijt en zelfbeklag leken hier dicht bij
elkaarr te komen.
Hijj vroeg haar in magische bezweringen vergiffenis, maar ook een bevestiging:: "Wat hebben we niet alles voor misère samen doorgemaakt! Meest altijdd door dezelfde "oorzaak", maar we hebben er toch nooit spijt van gehad
enn ik weet zeker dat jij er ook nu geen spijt van hebt, ondanks alles."
Wass de met Sally gedeelde overtuiging een troost, voor Rosie kon deze
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niett gelden. In de brief aan haar sprak zijn schuldgevoel in alle omvang. Hij
herinnerdee aan "de Fietstochtjes (jij hebt mij nog leren fietsen)", "de gesprekjes"" en "de dwaze kibbelarijtjes". "Jij voelde toen dat wij uit elkaar
zoudenn geslagen worden. Toen heb ik je gezegd, mijn kindje, dat wij ons
moestenn schikken ook als het slecht met ons afliep. Ik zei je dat een mens een
doell moest hebben in zijn leven en dat dat doel niet enkel het leven zelfwas.
Jee moest door je leven een spoor achter laten als je verdwenen was, iets waar
dee andere mensen het beter door zouden krijgen. Zo heb ik het in mijn jonge
jarenn mij voorgesteld en zo heb ik ook geleefd, in één gedachte met onze lievee Sally. Maar ik had jou er buiten moeten laten. Ik had je ver weg moeten
sturen,, bijtijds, omdat jij nog niet vrijwillig gekozen had en ik jouw jonge levenn niet aan het onze (Sally en mij) had mogen binden. Ja, en nu is het te laat.
Hett was mijn egoïsme. Ik kon je eenvoudig niet missen, je was mijn levenslust.. [...] Ach, ik kan mijn haren wel uit mijn hoofd rukken als ik andere meisjess van jouw leeftijd zie vrolijk voorbij fietsen, lachen en stoeien. Hoee zal het
nuu met je zijn? Negen eindeloze martelende maanden ben je al weg..."
Dee Groot werd overweldigd door wroeging. Sally had nog voor haar ideaall kunnen vechten, Rosa had er geen deel aan, haar overtuiging was nog ongevormd.. Meer dan Sally was Rosa slachtoffer van de nazi-terreur èn van zijn
achteloosheid.. Zo zag hij dat tenminste. Vanwege "het doel", "het spoor",
zoalss hij het uitdrukte: het hooggestemde ideaal van het communisme dat
'eenn nieuwe mens' geboren deed worden, was aan haar leven een eind gekomen.. Dat "doel" verdroeg, zoals zijn houding tegenover de naoorlogse onthullingenn over Stalin liet blijken, geen kritiek. De wonden uit de oorlog, de
woedee en het verdriet lieten geen ontgoocheling toe. Als hij al schuld droeg
aann Rosa's offer, dan toch niet aan een offer dat zinloos was geweest.
Naastt de schuldgevoelens die De Groot ten opzichte van beide vrouwen
voelde,, treft dat De Groot in de gedachte leefde dat Sally en Rosa gepakt warenn vanwege hun communistische overtuiging. De feiten wijzen echter uit dat
dee twee vrouwen als joden gearresteerd werden. Beide vrouwen werden onmiddellijkk via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. De Groot ging aan
diee realiteit voorbij. Als jood vervolgd worden doemde tot machteloosheid.
Alss communist had men het lot in ieder geval nog in eigen hand. Vervolging
konn begrepen worden als deel van de politieke strijd: een gedachte die de wereld,, en dus ook het kwaad en het lijden ordelijk en begrijpelijk maakte. De
overtuigingg dat Sally en Rosa geen willoze slachtoffers waren van nazistische
rassenwetten,, hielp De Groot zijn waardigheid instand te houden. Het lijden
werdd erdoor verzacht, maar versterkte wederom de behoefte zijn levensbeschouwingg tot alle prijs te verdedigen.
Onderr aan de brief aan Rosa prijkte een schets van een gele lis, de bloem
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diee volgens de Grieken de ziel van overleden vrouwen en meisjes vervoerde.
Hijj ondertekende met "je Peet", zijn koosnaam die alleen in de grootste intimiteitt werd uitgesproken.2"
Dee brieven en andere papieren hebben de oorlog overleefd ten huize van
dee familie Pothoven in Zutphen. De Groot verborg ze onder een dakpan. Na
dee oorlog heeft hij ze daar opgehaald.
Vann ten minste één poging om met beide vrouwen contact te leggen is in
dee bronnen iets terug te vinden. Tijdens zijn verhoor in de zomer van 1952
verklaardee Piet Vosveld, toentertijd partijinstructeur en verbindingsman van
hett driemanschap, die in 1943 voor de SD ging werken, dat hij "op verzoek
vann De Groot in contact moest treden met een persoon die in de Dusartstraat
tee Amsterdam woonde. Deze persoon stond in verbinding met een instantie,
diee blijkbaar iets afwist van de vrouw en dochter van De Groot." "Aan die
persoon,"" zo hield hij zijn ondervragers voor, "droeg ik op al het mogelijke
tee doen om een verbinding tot stand te brengen tussen Paul de Groot en beidee vrouwen."2'2 Vermoedelijk ging het om E.H. Bromet, die voor de oorlog
bijj het partijbureau werkte en met wie De Groot sinds 1935 via de RVO bekendd was.2'3 Hij stond al voor de oorlog in verbinding met een groep jonge
Duitsee en Poolse joden die steun en geld inzamelde voor het verzet in Duitslandd en een verbinding had met in Westerbork geïnterneerde vluchtelingen.
Tijdenss de oorlog werd het werk van deze groep-Oosteinde, zo genoemd naar
hett aan het Oosteinde te Amsterdam gevestigde opvanghuis voor Poolse en
Duitsee joden, uitgebreid. De groep verzorgde onderduikadressen, verschafte
vervalstee persoonsbewijzen en hielp bekenden te ontsnappen uit de Hollandschee Schouwburg en de deportatietreinen. Communisten die in Westerbork
terechtkwamenn of daar al verbleven, organiseerden onder leiding van Werner
Stertzenbachh ontvluchtingen uit het kamp. Ook brieven wisten ze uit het
kampp te smokkelen.21-' Deze groep van zo'n vijftien communisten heeft bestaann tot september 1943.215 Stertzenbach was de eerder genoemde Duitse
communistt die voor de oorlog in Nieuwersluis gevangenzat, op 15 mei 1940
aann de Gestapo werd uitgeleverd en via een gevangenis in het Duitse Essen,
inn 1941 in Westerbork terechtkwam.2'6
Mett bitterheid constateert Trudel van Reemst-de Vries dat de CPN in Westerborkk geen activiteiten ontplooide. Met haar man, de arts Theo van Reemst,
wass de oud-Spanjestrijdster op 23 november 1942 in de nasleep van de arrestatiee van Dormits gepakt en slechts enige weken later dan Sally en Rosa in
Westerborkk aangekomen. "Alleen de Duitse communisten hielden zich met
sabotagee en verzet bezig." Via haar verbindingsman met de groep-Oosteinde
wistt Stertzenbach nog voor Trudel uit Scheveningen in het kamp arriveerde
datt ze gearresteerd was. De gevangenen slaagden erin haar papieren uit de
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kampcartotheekk te lichten en stelden haar uiteindelijk in staat te ontsnappen.
Trudell de Vries: "Ik weet zeker dat Werner Stertzenbach nooit op de hoogte
iss geweest van het verblijf van Sally en Rosa in het kamp. Waarom er geen
contactt is gelegd weet ik niet; wel dat de partij er nooit moeite voor heeft gedaann met de communisten in Westerbork, net als in Amersfoort of Vught, een
verbindingg te organiseren."217 Is dit misschien de reden dat - voorzover we
wetenn - een bevrijdingspoging is uitgebleven? Om te beletten dat de vrouwen
naarr Auschwitz werden doorgestuurd - wekelijks vertrokken op dinsdag de
treinenn -, moest snel gehandeld worden. De Groot was een zenuwinstorting
nabij.. Bovendien waren de verbindingen waarlangs contact met de Duitse
communistenn kon worden opgenomen, tamelijk complex. Animositeit en wederzijdss wantrouwen zullen het niet vergemakkelijkt hebben.
OPP HET SPOOR

"Weett jij wie die Zeeman was, die je hebt laten lopen?" Heil, die graag schoptee en vernederde, keek beteuterd toe hoe hij na een kort verlof uitgefoeterd
werd.. Dat hij "Saul de Groot, de Rode Czaar van Nederland, waar iedereen
naarr zocht", had laten ontsnappen, zijn superieuren konden het nog niet geloven.. De Befehlshaber der SD in Arnhem had hem zelfs gedreigd met "einsperren".2'88 Dat De Groot bij toeval aangetroffen was, werkte in dit geval a
decharge. .
Tenn minste één iemand twijfelde aan het toeval en dat was De Groot zelf.
Toevall was geen categorie die in zijn denken paste; verraad wel, maar toeval,
datt kwam niet in Frage. Vóór alles had hij zich er tijdens zijn onderduik op
getraindd om alert te blijven. Het was een tweede natuur geworden. Zijn oplettendheidd bewees hem onschatbare diensten, maar werd ook een bron van
argwaann en wantrouwen.
Enn reden tot argwaan was er die maanden te over. In de winter van
1942/19433 heerste in de partij een complete chaos. Met de provincies Friesland,, Groningen en Drenthe had het driemanschap ieder contact verloren. Het
werkk in Rotterdam en Utrecht lag stil. Ruim de helft van de tweeduizend kaderleden,, die in 1940 het verzet begonnen, was gearresteerd.2'9 En het angstaanjagendst:: er leek al te vaak 'verraad' in het spel.
Naa de arrestatie van Holstege en het oprollen van het district Den Haag,
wass de partij onder leiding van Jacob Boekman, die tot december 1941 instructeurr in Haarlem was, moeizaam opgekrabbeld. Verraad maakte wederomm een einde aan de aarzelende wederopstanding. De eenendertigjarige
Boekman,, die ooit zijn studie aan de TH-Delft opgaf om voor het Rvo-bestuurr te werken, werd in december 1942 gepakt.220 Tussen januari en maart
19433 werden nog eens 60 personen door de SD aangehouden. De Groot had
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Boekman,, "deze bijzonder gave figuur"221 goed gekend. Ondanks vreselijke
mishandelingenn zweeg hij twee maanden, toen was zijn weerstand gebroken.
Niett alleen Boekman werd die weken door verraad gegrepen, Gerrit Kastein,
diee begin 1943 een groot aandeel had in de liquidatie van de commandant van
hett vrijwilligerslegioen voor het Oostfront-generaal H.A. Seyffardt en van de
hogee ambtenaar H. Reydon, werd op een door de SD gecontroleerde tref op
199 februari 1943 in Delft gearresteerd en het scheelde weinig of Gerben Wagenaarr was eveneens in de val gelokt.222 Ook Jaap Brandenburg was men op
hett spoor.223 Na de Februaristaking had hij enige maanden het werk gestaakt
omm vanaf augustus 1941 opnieuw als instructeur, nu in Rotterdam, aan de
slagg te gaan. In januari 1943 geraakte de overijverige Rotterdamse politie-inspecteurr Van der Wilt op de hoogte van de vermoedelijke verblijfplaats van
"Tomm = Brandenburg" in Noord-Brabant en tekende in zijn notitieboekje aan
datt ene "Henk" als verbindingsman fungeerde.224
Brandenburgg was na de arrestatie van Dormits met hulp van Bertus Brandsenn in Tilburg bij de moeder van Adri Verreijt ondergedoken en "Henk",
wienss volledige naam Henk Godfroid luidde, een drieënveertigjarige Amsterdamsee taxichauffeur, die in 1940 door benzinegebrek werkloos raakte,
koerierdee voor hem. Godfroid werd op 20 januari 1943 door verraad op straat
gearresteerd,, maar liet ondanks martelingen niets los.
Maarr alleen heldhaftigheid kon het noodlot niet keren. "We zijn er met
stomm geluk door heen gekomen"; Bertus Brandsen herinnert aan de avond dat
hijj en Brandenburg bij Verreijt in Tilburg ternauwernood de dans ontsprongen.. Brandsen wilde net weggaan om elders de krant te draaien toen er een
invall plaatsvond. "Ik had die stencils opgerold in mijn binnenzak. Maar omdatt ze een tikje teruggerold waren, tekenden ze in mijn jasje af. Toen kwam
diee rechercheur met getrokken pistool op me af en haalde de stencils eruit.
Hijj kijkt en werd krijtwit, die kerel. Hij stopt ze terug en zegt: 'vooruit weg,
wegg jij!' Het huis werd aan alle kanten bewaakt. Hij stond aan de achterkant.
Datt is toch geluk. Ik zei: 'Ja, ik ga al, maar die', en ik wees op Brandenburg,
'moett er ook uit'. Nou, dat heeft hij toen goed gevonden."225
Wee kunnen aannemen dat De Groot, zo niet in detail, dan toch grosso
modoo op de hoogte was van het falen van de beveiliging. Het driemanschap
weess de leden keer op keer op de gevolgen van onoplettendheid of het veronachtzamenn van illegale technieken.226 Soms ging men als waarschuwing
overr tot de liquidatie van in eigen kring verdachte personen.227 Het voorkwam
niett dat de Gestapo steeds dieper in de organisatie penetreerde. Het gerucht
gingg dat delen van de organisatie door de vijand waren overgenomen. Daarvann werd De Groot op de hoogte gesteld door leden van de groep van 'Velo'
enn 'Tino'. De groep vormde een onderdeel van het zich over West-Europa uit203 3
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strekkendee Rode Orkest, de naam die de Duitse Abwehr gaf aan het netwerk
vann inlichtingenagenten dat werkzaam was voor het 'Rode Leger' ."* In de
nachtt van 19 augustus 1942 werd de achtentwintigjarige Anton Winterink,229
aliass 'Tino', in de Amsterdamse Jordaan gearresteerd. Al snel verspreidde
zichh in de CPN het verhaal dat de arrestatie de schuld was van 'Velo' (John
Nagel)) en van Goulooze, die ervan beticht werd in dienst te staan van de
SD.23°° In het begin van 1942 geraakten Winterink en Nagel in een conflict,
toenn Winterink de code van Nagel bemachtigd bleek te hebben. Met de code
konn hij zowel zenden als coderen en decoderen. Zo was hij niet langer afhankelijkk van Nagel.23'
Hett hield wellicht verband met De Groot die ook na de oekaze van Dimitrovv op een mogelijkheid bleef zinnen om buiten Goulooze om over een eigen
verbindingg met Moskou te beschikken.232 In ieder geval onderhield Winterink
contactt met de partij, en wel via Wim van Exter die regelmatig Winterinks
vrouww ontmoette.233 Hoe het ook zij, Nagel was verontwaardigd en weigerde
verderr met Winterink samen te werken. Ook Goulooze en zijn Belgische
vriendenn lieten Moskou van hun ontstemming weten.234
Moskouu zag echter geen reden om sancties tegen het schenden van de veiligheidsregelss te treffen. Met enige bitterheid telegrafeerde Goulooze na
Winterinkss arrestatie: "Vielleicht hat man doch gut daran getan die Warming
vonn uns und belgische Freunden zu beachten Anfang dieses Jahr."235
Voorr de Groot moet de arrestatie van Winterink alarmerend zijn geweest.
Hijj was nu de alternatieve mogelijkheid tot verbinding met Moskou kwijt.
Maarr ernstiger was natuurlijk de beschuldiging van verraad jegens Goulooze.
Dee Groot lijkt de aantijging aannemelijk gevonden te hebben, al waren er
geenn harde aanwijzingen. In ieder geval is er geen poging zijnerzijds ondernomenn Goulooze tegen de verdachtmaking in bescherming te nemen. Nog tijdenss de juli-conferentie in 1945 zal hij de verkiezing van Goulooze in het
partijbestuurr verhinderen door te wijzen op een onderzoek dat gaande was
naarr de in 1942 geuite beschuldiging. De Groot was per brief van de verdenkingg op de hoogte gesteld door een vriend van Winterink, de al eerder genoemdee Piet Groeneveld. De brief was gedateerd 16 oktober 1942, één dag
naa de overval op villa Woudrust in Gorssel.236
Bovendienn had Groeneveld An en Joop Geerligs ingelicht, die instructeur
wass voor Oost-Nederland en die via Jan Dieters een wekelijks contact onderhieldd met het driemanschap. Tegen An Geerligs had hij gezegd dat een eventuelee arrestatie van hem aan Goulooze geweten moest worden.237 Met een
partijgenoott trof Groeneveld voorbereidingen om Goulooze en ook Nagel uit
dee weg te ruimen. Daarvoor probeerden zij de medewerking te krijgen van
Jann Postma, die in het najaar belast was met de leiding van de Amsterdamse
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partij.. Postma wilde er niets van weten en zei in te staan voor de integriteit
vann de zogenaamde "verraders". Met de verzekering dat de partijleiding de
bezwarenn en verdenkingen zou onderzoeken, wist men een gewapend treffen
tee voorkomen.238
Dee gebeurtenissen in Gorssel, de vele arrestaties in het apparaat en de directee of indirecte, reële of vermeende aanwijzingen van verraad brachten De
Groott eind 1942, begin 1943 tot het besef ernstig in gevaarte zijn. Een besef
datt omsloeg in paniek, toen hij begin 1943 opnieuw ternauwernood aan arrestatiee wist te ontkomen.
Dee Groot was na zijn ontsnapping in Gorssel naar een adres in Lochem gebracht,, een vrijstaand huisje nabij de Paasberg. De ruim zestigjarige gepensioneerdee verpleegster Wiepke van der Laan verschafte hem daar onderdak
enn verzorgde zijn bij de vlucht in Gorssel door het lopen over grintpaden verwondee voeten, 's Nachts had Jan Dieters hem op de fiets bij haar gebracht.
Terr bescherming was opnieuw de oud-marineman Cees Manshanden opgetrommeld,, die hem eerder in Den Bosch had bijgestaan. Met een vervalst persoonsbewijss kon De Groot doorgaan voor diens broer.
Opp een nacht deed de SD een inval in het huisje. De politie was op zoek
naarr de marineman, die in Amsterdam in de Blankenstraat een schrijfmachinee en een stencilmachine had beheerd, waarmee de kaderkrant werd vervaardigd.. Tijdens zijn verhoor op 8 februari had Jan Janzen, de centrale man van
hett Waarheid-apparaat, de naam Manshanden laten vallen en de SD was achterr hem aan gegaan.239 Toen er gebeld en gebonsd werd, deed De Groot zelf
open.. De afspraak was dat Manshanden als legale bewoner dat zou doen.
Maarr "hij sliep op een bovenkamer, en kwam niet opdagen", schreef De
Groott later.2*5 Terwijl de SD het huis doorzocht, werd De Groot bewaakt door
eenn Nederlandse agent. Hij sliep in de tuinkamer en was gewend de deur open
tee houden. Buiten lokte het vrije veld dat hij uit voorzorg grondig verkend
had.. Ook kende hij het adres van een wijkzuster, die zich bereid verklaard
hadd in geval van nood te helpen. De Groot mocht zich aankleden en toen
Manshandenn op de bovenverdieping ontdekt werd en de aandacht even verslapte,, pakte hij zijn overjas en schreeuwde tegen de agent: "Fort, Du!" Hij
gaff hem een stomp tegen de buik, ontkwam door de tuindeur en rende weg
doorr een omgeploegd aardappelveld, op blote voeten, "want ik wilde zo weinigg mogelijk sporen achterlaten". "Stenen bleiben, Stehen bleiben!" Achter
hemm begon een machinegeweer te ratelen en schijnwerpers zwaaiden in het
rond.. De Groot dook in een greppel en bleek niet meer te achterhalen. Om
tweee uur 's nachts belde hij bij de wijkzuster aan en een uur later bracht haar
mann hem op de fiets met gedoofd licht naar boer Albert Jan Koeslag in het
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dorpp Laren-Almen. Koeslag was antirevolutionair, zat in het verzet en was
vaderr van dertien kinderen. Drie dagen en nachten bracht De Groot er verborgenn op de hooizolder door, tot hij door gewaarschuwde partijgenoten werd
opgehaald.. Opnieuw was De Groot aan arrestatie ontkomen, slechts enkele
wekenn na het drama in Gorssel.
Eenn week voor kerst 1942 leek hij zekerheid te hebben gekregen over het
lott van Sally en Rosa. In De Waarheid verscheen een artikel getiteld: "Het
joodsee kamp Westerbork. Een aanklacht!" Als uit eigen waarneming tekende
hijj op: "In Drenthe, vele kilometers van de bewoonde wereld, in een kale
drassigee heidevlakte, waar slechts aan de horizon sporadisch een kerktorentjee te zien is, ligt het voorportaal naar de hel." Misschien dat De Groot de mogelijkheidd had onderzocht van een ontsnapping. Misschien had hij alleen een
glimpp van zijn dierbaren willen opvangen. Tevergeefs, want schreef hij:
"voorr het grote Joden kamp lag een klein kamp, waar de bloedhonden wordenn afgericht, de stoere germanen van Hollandse stam, die hier hun heldendomm verwerven. Zij lopen hun wacht met geweren op de rug en staan op
wachttorenss te loeren opdat geen der ongelukkigen de kans zou krijgen zich
aann deze Arische schanddaden te onttrekken." Bitter vervolgde hij: "Een aanklachtt is het, voor het Nederlandse volk, dat het zover kon komen. Dat in Nederland,, waar altijd in de beste verstandhouding met de Joodse bevolking is
geleefd,, een Joods interneringskamp kon worden opgericht. [...] Dat het Nederlandsee volk lijdelijk toeziet dat duizenden Joden, waaronder honderden
vann de bekwaamste en beste burgers, voor dwangarbeid worden gedeporteerd."" Woedend riep hij op: "Spoorjongens weigert deze treinen te rijden.
Nederlanderss protesteert door grote demonstraties. Laat Westerbork een aansporingg zijn tot strijd die te lang is uitgebleven."24'
"Deportatiee voor dwangarbeid", hier won hoop het nog van vrees. Veertienn dagen later beschreef De Groot met de meest weerzinwekkende details
dee massamoorden in de Poolse en Russische getto's. "Dit lot bedreigt ook
onzee weggevoerde Joodse landgenoten en andere gevangenen."*47 Het was de
illusielozee afloop, waarvoor hij in De Waarheid al sinds de zomer waarschuwde,, toen hij naar aanleiding van "de eerste jodentransporten naar het
Oosten"" berichtte dat honderdduizenden werden vermoord door fusillering,
verstikkingg in de gaskamers of uitputting in de getto's.243 Eind januari 1943
liett De Groot naar Moskou seinen: "Warum keinerlei Agitation gegen Judenverfolgungg bei Rundfunkübertragung niederlandische und deutsche Sprachen.. Tausende niederlandische Juden nach Polen deportiert."244 In Moskou,
waarr Dimitrov zich verplicht had alles te ondernemen om de Duitse oorlogsmachinee voor Stalingrad te helpen tegenhouden, zal met verwondering gereageerdd zijn. Een antwoord vond men niet nodig.
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VERRAADD EN ARRESTATIES

Inn het begin van februari 1943 ontmoette de Haarlemse instructeur Piet Vosveldd Jan Dieters in Apeldoorn voor het hotel De Wereld. Dieters vertelde Vosveldd dat er iets rampzaligs was gebeurd. De drieëndertigjarige stukadoor Jan
Janzenn was aangehouden.245 Daarmee was niet alleen een klap toegebracht
aann het landelijke Waarheid-®ppzr2oX, maar was de SD ook een spoor in handenn gekomen dat naar het driemanschap leidde. Sinds de zomer van 1941
fungeerdee Janzen als de spil van de krant. Hij werd aangehouden op 3 februarii 1943 bij een door de SD geregisseerde tref in Haarlem. Janzen behoorde
tott de groep belangrijke illegale werkers die in de winter van 1943 opgerold
werd.. De schade was enorm. De man die bereid was de SD bij Janzen te brengen,, bleek bij huiszoeking twee notitieboekjes met namen in bezit te hebben.
Inn de loop van enige weken vielen de dienst tientallen communisten in handen.. Zeven mensen werden ter dood veroordeeld.
Mett het verhoor van Janzen werd direct na zijn arrestatie begonnen. De SD
reageerdee hiermee op de regel in de illegaliteit dat arrestanten tweemaal vierentwintigg uur dienden te zwijgen om contacten de gelegenheid te geven te verdwijnen.. De race tegen de klok maakte de ondervraging ongemeen zwaar,
maarr Janzen wist twee etmalen vol te houden. Toen volgde op 6 februari om
23.5023.50 uur, zoals de ondervragers stipt noteerden, de onthulling van naam en
adress van Lou Jansen. Onmiddellijk werd door de SD een inval gedaan op de
Schoutenwegg in Deventer, waar Jansen bij de familie Webeling verbleef. Bertus
Webelingg - voor de oorlog een buurman van de Jansens - had zich begin 1941
opp verzoek van het driemanschap in Deventer gevestigd om de CPN-leider van
eenn veilig onderkomen te verzekeren.246 Jansen ontsprong de dans omdat hij
toevalligg in Amsterdam was. Webeling, die de SD zag aankomen, wist zich net
opp tijd in veiligheid te brengen. Twee dagen hield hij zich tussen het plafond
vann de woonkamer en de vloer van de bovenverdieping schuil tot het gevaar gewekenn was. Zijn vrouw en dochtertje van drie werden door de SD meegenomen.
Nadatt Jan Janzen de namen en adressen van zijn naaste medewerkers had
prijsgegeven,, werd het verhoor nog enige dagen indringend voortgezet. Op 8
februarii noemde Janzen terloops de naam Manshanden, - zich niet bewust
daarmeee ook de schuilplaats van De Groot te onthullen. Op zoek naar Manshanden,, kwam de SD in Lochem terecht, in welke gemeente de marineman
zichh ter wille van de onderduik van De Groot had ingeschreven. Na de reeds
gememoreerdee geruchtmakende overval werd Manshanden naar Arnhem vervoerd,, waar hij intensief werd verhoord. Drie keer werd hij in elkaar geslagen:: "Ze wilden weten waar Paul de Groot was."247 Manshanden eindigde via
Vughtt in Sachsenhausen, waar hij op 9 mei 1945 door Sovjet-troepen werd
bevrijd. .
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Doorr de gebeurtenissen in Deventer en Lochem besefte het driemanschap
inn levensgevaar te zijn. Er werd een 'commissariaat voor de partijbeveiliging'
ingesteld,, waar Vosveld de leiding over kreeg. Van Dieters hoorde Vosveld dat
Dee Groot was ingestort en dat hij voorlopig niet meer in staat was de redactiee van De Waarheid te voeren. De Groot was ten einde raad. De dag na de invall in Lochem verbrak hij het contact met Daan Goulooze, die in zijn ogen
volledigg aangebrand was.248 Op 9 maart zond deze een telegram aan Dimitrov,, waarin hij klaagde sinds begin februari "urn für uns unbekannte Ursachen"" niets meer vernomen te hebben.249 Dimitrov reageerde met een tot
spoedd manende missive. Op hoge toon eiste hij onmiddellijk ontvangst van
betrouwbaree militair-politieke informatie, "ZK soil alle für diesen Zweck geeignetee Parteileute ausnützen, und regular sie uns direkt via Goulos übergeben."" De Comintern-secretaris vermoedde dat er wederom gebakkelei was
ontstaann tussen De Groot en Goulooze. Half maart 1943 bracht hij Clement
opp de hoogte van de ontstane situatie en concludeerde dat de breuk: "... peut
avoirr un effet tres nocif sur Ie travail en general. Je vous prie d'entreprendre
dee maniere urgente tout ce qui dépend de vous pour élucider cétte affaire et
yy trouver une solution. Le Secretariat doit maintenir Ie contact avec nous par
1'intermediairee de Goulooze car il n'y a pas d'autre liaison directe avec nous.
Informez-nouss rapidement de la maniere dont vous aurez rempli cette mission."2500 Nog dezelfde dag vernam Dimitrov van Goulooze de oorzaak van
hett stilzwijgen. "Laut Information die wir aus der Partei erhalten haben, ist
diee Situation folgende: Vor 5 oder 6 Wochen ist das Verbin dung sapparat der
Parteii hochgegangen und wurde verschiedene Genossen verhaftet. Sekretariatriat hat sich auf diese Grund zurückgezogen. Auch zentrale Zeitung wurde liquidiert.. Wir suchen jetzt das Sekretariat."251 Vermoedelijk ontving Goulooze
dee inlichtingen van een medewerker, de architect Bert Nienhuis die via Piet
Vosveldd een contact had met Jan Dieters.252
Hett drietal dat kort na de overval in Lochem Vosveld tot beveiligingsman
benoemdee en het contact met Goulooze verbrak, kwam tot de slotsom dat ingrijpenderr besluiten nodig waren om het illegale werk voort te zetten. Ter willee van hun veiligheid besloten ze zich terug te trekken. Arrestatie dreigde en
menn voelde zich geïsoleerder dan ooit. Met de partij was geen verbinding
meer,, nu het krantenapparaat uiteengevallen was, en dat weer opbouwen kosttee tijd. Ontredderd liet men dat liever aan personen over die op het oog minderr van de SD te duchten hadden. Het driemanschap had een drietal reserves
opp het oog, waarbij als primus inter pares de keus op de tweeëndertigjarige
beveiligingsmanbeveiligingsman Piet Vosveldd viel, een man met een wat schraal postuur,
kerr achterovergekamd haar en met een dun streepsnorretje a la Clark Gable.
Vann eind 1934 tot begin 1937 had Vosveld in dienst van de OMS gewerkt,
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maarr hij was na een weigering om voor de Spaanse Republiek radiografisch
verbindingswerkk te doen door Goulooze ontslagen.253 Daarbij werden hem
naastt zijn prestige ook de tweehonderd gulden salaris en de tot zijn beschikkingg staande auto ontnomen. Goulooze liet Vosveld vallen, omdat hij zijn ziekee vrouw boven het partijwerk stelde. Hoe respectabel dat ook was, met zo'n
mann mocht en kon Goulooze niet verder werken.254
Naa de meidagen van 1940 behoorde Vosveld tot de verzetslieden van het
eerstee uur. Onder dekking van een lucratieve handel in theesurrogaat werd hij
mett de metaaldraaier Piet Vooren, die kort voor het uitbreken van de oorlog
vann een jarenlang verblijf in de Soyjet-Unie in Haarlem teruggekeerd was en
bijj hem als vertegenwoordiger in dienst trad, instructeur en koerier van Dieters.. Een functie die in belang toenam, toen Vooren zich terugtrok omdat het
reizenn te gevaarlijk werd. Onder de schuilnaam Ter Heide verzorgde Vosveld
onderr meer de valse persoonsbewijzen en onderduikadressen voor het driemanschap.. Ook schakelde De Groot hem in bij het vergaren van inlichtingen
overr het lot van Sally en Rosa. Vosveld kwam bij sommigen over als een wat
nerveuzee man, die zijn ambitie niet altijd in de hand had. Die mening was onderr anderen Piet Vooren toegedaan. Vooren voelde zich naar eigen zeggen
doorr "Vosveld met zijn elleboogtactiek" opzijgezet.255 Gevoegd bij de ervaringenn die Goulooze voor de oorlog had, doet het de vraag rijzen of de promotiee van Vosveld tot belangrijkste verbindingsman van het driemanschap
well zo verstandig was.
Datt het drietal van plan was zich terug te trekken, vernam Vosveld voor het
eersteerst tijdens een ontmoeting met Dieters omstreeks de tweede helft van februarii 1943 in het Apeldoornse restaurant De Poort van Cleeff. Dieters deeldee Vosveld mee dat een reserveleiding moest aantreden. Hij (Vosveld) zou de
taakk van De Groot moeten overnemen en geassisteerd worden door Jaap
Brandenburgg als nieuwe organisatiesecretaris en Gerrit van den Bosch als
penningmeester.. Doorgaans verscheen Dieters alleen op besprekingen met
Vosveld,, maar om het belang van de beslissing te benadrukken werd hij dit
keerr vergezeld door Lou Jansen. De nieuwe leiding moest zelfstandig werken,, maar via Jan Dieters in contact blijven met het driemanschap,256 dat
klaarblijkelijkk niets definitief uit handen wilde geven.257
Vosveldd kreeg de opdracht te voorkomen dat de leiding in andere handen
dann de vervangingsleiding viel, mocht het driemanschap onbereikbaar zijn of
niett meer bestaan. In geen geval mocht Goulooze, Beuzemaker of Koejemans
zichh van de leiding meester maken. Gebeurde zulks toch, dan moest Vosveld
zichh in verbinding stellen met een adres dat door Dieters zorgvuldig opgeborgenn in een luciferdoosje werd overhandigd. Dit adres was, volgens Dieters, de
schakell van de partij met de Comintern. In strijd met de instructie openge209 9
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maakt,, las Vosveld: "Nienhuis, Groenburgwal, Amsterdam." Het betrof de al
eerderr genoemde architect, een lange, wat grauwe man die tot in de jaren vijftigg een belangrijk contact van Moskou in de partij zou blijven.
Pass op 30 en 31 maart kwamen de uitverkoren reserves voor het eerst bijeenn ten huize van de ouders van Vosveld in Soest, waar sinds januari 1943
ookk Jaap Brandenburg zat ondergedoken. Vosvelds ouders dreven er een café.
Hett tijdstip - ruim anderhalve maand nadat het driemanschap besloot terug
tee treden - doet vermoeden dat de beoogde opvolgers twijfel hadden over de
hunn opgedragen taak. Brandenburg zou zich openlijk afgevraagd hebben
waaromm "een man als De Groot bewaard moest worden voor na de oorlog en
hijj goed genoeg werd geacht om als 'held' in de strijd te sneuvelen".258 Gerritrit van den Bosch en Vosveld waren het roerend met hem eens.
Datt er harde noten zijn gekraakt, verhinderde niet dat de drie mannen na
tweee dagen vergaderen hun taak aanvaardden. Wel kreeg Vosveld opdracht
omm bij zijn verslag uitdrukkelijk aan Dieters mee te delen dat men met geen
enkelee bemoeienis van de oude leiding genoegen nam. De ontmoeting met
Dieterss zou plaatsvinden in café Ruimzicht te Apeldoorn, dat naast hotel De
Wereldd in de Stationstraat en De Poort van Cleeff een van de gelegenheden
was,, waar men op gezette tijden bijeenkwam. Vosveld zou nieuwe blanco persoonsbewijzen,, zegeltjes, stempels en inkt meebrengen. Het driemanschap
organiseerdee zelf hun terugtreden zo dat niemand wist onder welke naam en
opp welk adres zij zouden schuilgaan.
OpOp 1 april, de dag na de tweedaagse conferentie in Soest, werd Vosveld
'ss ochtends omstreeks 6 of 7 uur, door zeven SD-agenten van de Aussenstellee Amsterdam in Beverwijk van zijn bed gelicht. Al in zijn eigen huis begon
hett verhoor. Men was op zoek naar Jan ter Heide, wiens naam voorkwam in
eenn brief van de in die nacht in Amsterdam op straat gearresteerde Zaanse instructeurr Henk Schönhagen. In het epistel werd gerept over sabotage op de
munitiefabriekk De Hembrug en over parijs-groen, een chemische verbinding
gebruiktt bij de vervaardiging van springstof. Overgebracht naar de Euterpestraatt en verhoord in de beruchte kamer 39 gaf Vosveld, de zenuwen niet
meerr de baas, zijn afspraak met Dieters prijs.
Dee volgende dag was de laatste kans om Dieters te ontmoeten, omdat de
eerstee tref door de arrestatie niet doorging. Zo werd Vosveld op zaterdag 3
aprill onder begeleiding van de SD per auto naar Apeldoorn gebracht, waar
Dieterss - na de ontmoeting met Vosveld in café Ruimzicht in de Loolaan werdd gearresteerd. De tref had maar kort geduurd, een halfuur hooguit. Nietsvermoedendd had Dieters aan Vosveld gevraagd nog 's middags door te reizen
naarr Enschede om bij een boswachter een nieuw onderduikadres voor De
Groott te regelen.
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Dee Groot was evenals Dieters in Apeldoorn ondergedoken, maar kon er niet
langerr blijven. Uit Lochem was hij enkele weken eerder op de Welgelegenwegg ia bij mevrouw C. Post van de Linde-Albracht gebracht waar hij doorgingg voor een Zeeuwse neef, van beroep leraar Frans.259 Het gezin Post van
dee Linde, moeder en zoon, de vader, een Rozenkruiser was overleden, bewoondee een vrijstaand huis met een tuin die uitkwam op het Apeldoorns-Dierensee kanaal. De Groot vergewiste zich altijd van een goede vluchtweg. Voor
hett verzorgen van De Groot, over wie mevrouw Post van de Linde te horen
kreegg dat hij een belangrijk verzetsman was, werd een behoorlijk bedrag betaald.. Er was bemiddeld door een christelijke verzetsgroep, waarschijnlijk via
boerr AJ. Koeslag uit Lochem.
Dee sfeer in huis was gespannen. De Groot was al weken over zijn toeren;
inn iedere passant meende hij een verklikker te herkennen. Dat zal versterkt
zijnn doordat in het huis nog een onderduiker verbleef, mejuffrouw Ro de Roo,
verloofdee van de zoon des huizes en hoofdverpleegkundige van het joodse
zwakzinnigengestichtt Het Apeldoornse Bos te Apeldoorn. In 'Het Bos'
woondenn zo'n elfhonderd verpleegden, die in de nacht van 21 op 22 januari
opp bevel van Eichmann door kampcommandant Gemmeker en Aus der Füntenn weggesleept werden. Vanaf het station Amersfoort werden ze rechtstreeks
doorgezondenn naar Auschwitz, waar allen onmiddellijk na aankomst werden
vergast.2600 Slechts een honderdtal wist te ontkomen en onder te duiken, onder
wiee mejuffrouw De Roo. De Groot moest weg, nu het in Apeldoorn voor
jodenn nooit meer 'rustig' werd.
Dieterss zou het nieuwe blanco persoonsbewijs dat Vosveld meebracht op
straatt aan De Groot, niet ver van diens onderduikadres, overhandigen. Hij verliett het café en ging met de fiets, gevolgd door de SD, op weg naar De Groot.
Dieterss was vóór de ontmoeting zeer nerveus geweest. Tegen een kennis had
hijj de avond daarvoor verteld dat iemand niet op een afspraak was verschenen;; hij zou Apeldoorn onmiddellijk moeten verlaten als dat de volgende dag
wederomm het geval was.26' Die dag was Dieters naar het station gegaan om te
kijkenn of Vosveld om één uur 's middags met de laatst mogelijke trein zou arriveren.riveren. Maar door bekenden even opgehouden, had hij niet alle uitgestapte
reizigerss kunnen gadeslaan, zodat de mogelijkheid bestond dat Vosveld tot de
eerstee passagiers had behoord. Dieters was naar Ruimzicht gereden en had
Vosveldd daar getroffen.
Misschienn was Dieters opgelucht dat alles goed was afgelopen, in ieder
gevall liet zijn oplettendheid hem in de steek. Na het gesprek met Vosveld
begaff hij zich op weg naar De Groot. Hij trof hem niet aan op de afgesprokenn plek: op straat aan de Welgelegenweg waar De Groot bij mevrouw Post
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vann de Linde ondergedoken was. Dieters keerde nietsvermoedend zijn fiets
enn reed regelrecht in de armen van vier SD-agenten die hem vastgrepen en
boeiden.2622 De Groot,, die iets vertraagd was, zag van een afstand hoe zijn kameraadd gepakt werd en maakte zich uit de voeten. De Groot raakte volledig
inn paniek. Hij kon niet uitsluiten dat Dieters zich als lokaas had laten gebruikenn en hem welbewust in handen van de SD had willen spelen. Hij keerde niet
meerr naar zijn duikadres terug.263
Inn Zutphen kwam Gerrit van Aalderen die zaterdagavond om tien uur thuis
uitt zijn werk. Alles was donker en even vermoedde hij dat zijn vrouw en
dochtertjee toch op familiebezoek waren gegaan, ofschoon de afspraak wegens
ziektee van het kind was afgezegd. Toen hij de keuken binnenstapte, kreeg hij
eenn gevoel dat er iemand binnen was en dacht onmiddellijk aan de Gestapo.
Wee laten Van Aalderen aan het woord: "Ik knipte mijn zaklantaarn aan, duwdee de kamerdeur verder open, zwaaide mijn arm om de deur en scheen zo met
dee lamp in het gezicht van De Groot, die daar in het donker door mijn vrouw
geserveerdee broodjes zat te eten. Hij vertelde me dat hij ternauwernood aan
arrestatiearrestatie was ontsnapt en dat hij uit vrees dat trein en bus gecontroleerd werdenn vanuit Apeldoorn was komen lopen en tot donker op een bankje achter
hett kerkhof had gewacht om bij mij hulp te vragen. Mijn vrouw had hem verteldd dat bij ons in februari 1943 een huiszoeking had plaatsgevonden en was
opp zoek gegaan naar een veiliger adres. Zodoende was mijn vrouw niet thuis,
dochh kwam even later met de machinist Pothoven en diens vrouw, die De
Groott voor die nacht en de daaropvolgende dag in huis namen."264
Dee Groot was de dans ontsprongen; minder geluk had het derde lid van het
driemanschap,, Louis Jansen. Twee dagen na de arrestatie van Dieters werd
Jansenn gegrepen. Op 5 april om ongeveer elf uur 's avonds arriveerde de SD
bijj de woning van Rita Versteeg in Eerbeek waar Jansens vrouw en vijf kinderenn al ruim twee maanden vertoefden.265 Jansen zelf woonde elders, maar
moestt een nieuw onderkomen zoeken omdat zijn beschermers het te gevaarlijkk vonden. Die avond was Jansen bij zijn vrouw en kinderen in de villa van
Versteegg gekomen. Mevrouw Versteeg opende nietsvermoedend de deur. Ze
dachtt dat het Paul de Groot was, die, zoals het haar na de oorlog nog goed
voorr de geest stond, net van adres was veranderd en bij haar op bezoek zou
komenn om Jansen te ontmoeten. Vijf mannen stormden er naar binnen, het
huiss bleek omsingeld. Jansen probeerde nog via een zij raam te vluchten. In
dee vensterbank zag hij het hopeloze van de situatie in: de bewaking sloot de
vluchtroutee af. Na de oorlog vertelde de vrouw van Jansen dat een der SD'ers
tegenn haar man zei: "Zo Paul, beken nu maar. Je bent een jood, je bent ons
driemaall te glad af geweest, maar dit is de laatste keer." Jansen reageerde met
eenn ontkenning: "Ik ben Paul niet", en liet zijn persoonsbewijs zien, dat op
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naamm stond van Jan Jansma. Aan elkaar geboeid werd het gezin Jansen om
ongeveerr twee uur 's nachts per auto naar het huis van bewaring in Arnhem
afgevoerd,, en vandaar ging het linea recta nog diezelfde nacht naar Amsterdam.. Jansen werd ingesloten op de Weteringschans, zijn oudste zoon op de
Amstelveenseweg,, waar hij enige tijd in dezelfde cel verbleef als de vader van
Vosveld. .
Vosveld,, die de SD behulpzaam was geweest bij de arrestatie van Jan Dieters,, bleek na mishandeling bereid verder te helpen de topleiding van de CPN
aann te brengen. Goed betaald en beschermd door een bouvier en een pistool
deedd hij zijn werk. Op zijn conduite prijkten, voorzover bekend, tweeëntwintigg namen; de helft van die mensen werd gefusilleerd of kwam om in een concentratiekamp.266 6
Dieterss en Jansen waren niet opgewassen tegen de druk van de verhoren.
Beidenn bekenden hun aandeel in het illegale werk, informeerden de SD over de
partijorganisatie,, inclusief de militaire groepen en het Goulooze-apparaat, en
gavenn vele namen prijs. De met de bestrijding van de CPN belaste ss-Sturmscharführerr Wehner concludeerde triomfantelijk dat "nach 3jahrigem Bestehenn es gelungen ist durch die Festnahme von Jansen, Dieters die inneren Zusammenhangee dieser Organisation einwandfrei zu erklaren".267 Murw gemaaktt door de 'indringende' ondervraging en vertwijfeld door de talloze arrestatiess waren de twee topleiders aan angst en demoralisatie ten prooi.
Jansenn distantieerde zich van zijn oude idealen en noemde het communisme
"einerr falscher und gefahrlicher Weg". Net als Dieters voelde hij zich gebruiktt door De Groot, omdat deze "es verstand uns zu immer scharferem
Vorgehenn in der Parteiarbeit zu treiben, wahrend er sich dabei immer mehr in
denn sicheren Hintergrund zurückzog".268 Op 24 augustus 1943 werden beide
mannenn op een bijzondere zitting van de Duitse rechtbank ter dood veroordeeld.. Ondanks een drievoudig gratieverzoek kregen de gevangenen vroeg in
dee ochtend van 9 oktober te horen dat Seyss-Inquart hun verzoek had afgewezen.. Die ochtend om halfacht schoot een Duits vuurpeloton hen dood. Een
laatstee verzoek om te mogen roken en brieven te schrijven werd ingewilligd.
Jansenn getuigde: "Ik heb steeds naar mijn overtuiging geleefd en mijn grote
liefdee voor de arbeiders was steeds mijn richtsnoer."269
VERDWENEN N

"Diee verreckte Jude" Paul de Groot was nog steeds niet gegrepen. Ook met
behulpp van Vosveld zou het de SD niet lukken - zoals De Groot na de oorlog
wildee doen geloven omdat Vosveld noch de andere leden van de leiding zijn
adress kenden en hij vaste ontmoetingsplaatsen, zoals bij Rita Versteeg in Eerbeek,, meed.270 De Groot voelde zich al sinds oktober 1942 niet meer veilig,
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enn herhaaldelijk veranderde hij van adres. Drie pogingen tot arrestatie overleefdee hij. Hij raakte ervan overtuigd dat de SD diep in de organisatie was
doorgedrongen. doorgedrongen.
Terwijll via Vosveld de jacht op hem voortging, werd op datzelfde ogenblik
inn Twente, rond Enschede, waar hij na het besluit tot terugtreden zou onderduiken,, de plaatselijke partijtop door arrestaties getroffen. Opnieuw speelde
eenn verklikker een rol. Eén van de leiders van de groep-Twente, een textielbaass die na 1942 instructeur werd in Groningen, bleek voor de SD te werken.
Err vielen tientallen slachtoffers.27'
Alleenn verraad leek nog invloed te hebben op de loop der dingen. De partijj was als centrale organisatie ingestort. In een uiterst nerveuze toestand en
aann zichzelf overgelaten, meende De Groot dat terugtreden alleen niet voldoendee was om het vege lijf te redden. Hij weigerde verder contact en trachttee te verdwijnen.
Inn die dagen werd hij geholpen door Gerrit van Aalderen. Deze bracht hem
vanuitvanuit Zutphen, waar hij enkele dagen de gastvrijheid van de familie Pothovenn genoot, onder in Dieren, bij een zekere Lam, een overtuigd sociaal-democraatt met een kinderrijk gezin. Al na enkele dagen vertrok De Groot, die
inn de aanwezigheid van de kinderen een gevaar zag voor zijn veiligheid, en
kloptee elders in Dieren aan bij een oude partijgenoot, genaamd Van Eerten,
eenn hoger geplaatste NS-ambtenaar die aan het kanaal naar Apeldoorn woonde.. Deze bracht hem onder bij De Leyzer, een metaalbewerker van de motorenfabriekk in De Steeg en sympathisant van de CPN, die enkele huizen verderopp woonde. Daar "passeerde" De Groot - zoals hij het zelf uitdrukte "geïsoleerdd tien maanden lang op een klein bovenkamertje zonder gerucht,
alleenn in het donker gelucht" de tijd.272 Overdag kon hij niet naar beneden
wantt het driejarig dochtertje van het echtpaar mocht niets van zijn aanwezigheidd weten. Onder de naam Brinkman zocht Van Aalderen hem bijna wekelijkss op om hem bonkaarten te brengen die hij voor vierendertig gulden van
eenn collega kocht. Hij deed er zijn eigen tabakskaart bij, zodat De Groot kon
roken.. Toen hij via De Leyzer door de plaatselijke ondergrondse van kaarten
werdd voorzien, was dat niet meer nodig. De illegaliteit verschafte hem ook
eenn betrouwbaar persoonsbewijs.273 Naast Van Aalderen bleken ook anderen
vann zijn adres op de hoogte. Dat maken we tenminste op uit een brief van
Dirkk van der Voort, handlanger van beroep en toentertijd leider van een sabotagegroepp in Arnhem. Van zijn voornemen om met De Groot contact te
zoekenn kwam door zijn arrestatie in oktober 1943 niets terecht.274
Toenn De Groot het op het kamertje niet langer uithield, werd hij teruggebrachtt naar Zutphen. Zijn begeleiders achtten de grote straatweg niet veilig
enn zetten hem met een roeiboot de Ussel over. Achter op een fiets met mas214 4
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sievee banden ging het op Zutphen aan. Ook het nieuwe onderduikadres vond
Dee Groot niet veilig genoeg. Hij klopte wederom bij de Pothovens aan. Daar
konn hij korte tijd blijven waarna Van Aalderen een oude, ongehuwde, christelijkee tante in Zwolle bereid vond "een leraar die illegaal werk had gedaan"
voorr enkele dagen op te nemen. De Groot bleef er een maand. Van hier wist
hijj onderdak te vinden bij de onderwijzer Hein Roorda, op de rustige Vondelkadee even buiten het stadscentrum van Zwolle. Hij ging door voor meneer
Hendriks,, een leraar uit Arnhem. Op de zondagmiddagen placht hij er politiekee scholing te geven aan de kinderen van Roorda, die voor de oorlog aangeslotenn was bij de OSP.
Opp vrije dagen ontmoetten Van Aalderen en De Groot elkaar, onder anderee bij Gerrits ouders thuis in de Walstraat. Paul stond er bekend als "ome Ko"
enn Gerrit haalde hem er op om een wandeling te maken aan de oevers van de
IJssel,, waar niemand hen stoorde.275 "Bij een van de bezoeken aan Paul,"
schreeff de spoorman later, "bleek hij erg bezorgd over de mogelijkheid van
arrestatiee van mij, wat voor hem natuurlijk ook gevaarlijk kon zijn. Bovendienn begonnen de geallieerden intens op treinen en locomotieven te schieten.
Hijj ried mij aan de mogelijkheid tot onderduiken te onderzoeken. Volgens
hemm werd de partij in Amsterdam steeds verder 'opgerold' wat ook consequentiess kon hebben voor zijn en mijn positie." Van Aalderen, die door Yp
dee Jong vanuit kamp Vught werd gewaarschuwd dat de SD hem zocht en te
horenn kreeg dat ook Marten Henssen in Amsterdam was gearresteerd, dook
beginn juni 1944 onder in Zwiep, een buurtschap nabij Lochem en ontmoette
Dee Groot pas weer na de oorlog.276
Wiee de onderduiker was die hij herbergde, wist Hein Roorda niet. Zijn
broerr Gerrit des te beter. Gerrit Roorda, 'de rebel fan'e Tijnje', een omschrijvingg waar niet alleen ontzag, maar ook sympathie uit sprak, werd communistt in 1920. Hij had toen al een bewogen leven achter de rug; hij had in
Duitslandd en in de Verenigde Staten gewerkt, waar hij als antimilitarist in de
gevangenisgevangenis geraakte. Het laatste dat De Groot van hem wist, was dat hij in
junii 1941 bij het uitbreken van de Duits-Russische oorlog gepakt was en na
vijff weken internering in Schoorl met tweehonderd andere Friese communistenn onder het zingen van het Friese volkslied vrijkwam. Ze gaven de Duitsers
dee belofte zich voortaan van politiek te onthouden.
Toenn Gerrit in de herfst van 1943 op weg naar Amsterdam onverwacht bij
zijnn broer binnenstapte, vertelde deze dat hij een onderduiker in huis had,
"eenn zekere 'meneer X"'.277 Het bleek om De Groot te gaan die bij de aanblikk van Gerrit "haastig de hand op zijn mond legde" en hem beval stil te
zijn.. Hein mocht niet weten wie hij was. "Nou, goed ik deed alsof ik hem niet
kende.. Toen Hein even de kamer uit was, zei ik tegen hem: Kan ik ook een
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boodschapp overbrengen naar Amsterdam." Geërgerd zou De Groot geantwoordd hebben: "Nee. En niemand mag weten dat ik hier zit." Roorda heeft
zichh niet aan de geheimhoudingsplicht van zijn ondergedoken partijleider gehouden.. In Amsterdam aangekomen, vertelde hij zijn verhaal aan partijgenoten.. Binnen de kortste keren was ook de partijleiding op de hoogte.
Eindd 1943 deed men een eerste poging om met De Groot in contact te treden.. Op een zekere dag vervoegde zich een man met een zwarte bolhoed op
bijj Gerrit van Aalderen in Zutphen en vertelde hem dat men het adres van De
Groott in Zwolle kende en het onbetrouwbaar achtte; en zo Van Aalderen geen
beterr wist kon hij voor een veiliger onderkomen zorgen. Hij gaf Van Aalderenn een brief met het verzoek deze aan De Groot te overhandigen. Als hij antwoordd had, moest Van Aalderen naar Van Zuilen vragen of contact zoeken via
eenn jong echtpaar waarvan de man, een zekere Bats, een kleine drukkerij bezatt en op hetzelfde pleintje Praebsterkamp woonde als hij. De Groot, die in
dee man met bolhoed ene Noorderwier uit Haarlem meende te herkennen,
vondd de gang van zaken te onbetrouwbaar en vroeg Van Aalderen de brief ongeopendd terug te geven. Zo geschiedde.
EENN NIEUWE LEIDING

Opp de eerste mei van 1943 seinde Goulooze een lang telegram aan Dimitrov
mett een nauwkeurige schets van de toestand in de partij. Hij sprak over de arrestatiee van Jan Janzen; dat deze was doorgeslagen en daardoor het driemanschapp in moeilijkheden had gebracht; dat een nieuw secretariaat met het werk
wildee beginnen, maar door een nieuwe golf van arrestaties uit elkaar viel.
"Parteii ist jetzt ohne zentrale Führung und zentrale Zeitung." Goulooze deeldee mee contact te hebben gezocht met de Amsterdamse partij, omdat een centrale,, landelijk opererende organisatie niet meer functioneerde. "Wir haben
keinn Grund auf zu nehmen dass es einige Bedeutung hat. Wir glauben es ist
amm besten vorlaufig Verbindung zu halten mit Amsterdam und abzuwarten
wiee Zentral die Lage sich entwickelt."278
Verwachttee Goulooze een snel antwoord, dan kwam hij bedrogen uit. De
algemeenn secretaris van de Comintern had belangrijker dingen aan het hoofd.
Stalinn had juist besloten de Comintern op te heffen. Pas na tien dagen reageerdee Dimitrov door Clement in Brussel opdracht te geven een Belgische
kameraadd naar Amsterdam te sturen om voorzichtig poolshoogte te nemen,
maarr Goulooze er buiten te houden.279 Ook Goulooze zelf kreeg het advies
zichh niet met de zaken te bemoeien.
Eenn van zijn medewerkers, de achtentwintigjarige Amsterdammer Dick
vann der Meer, die ondergedoken was in Baarn, raakte begin mei bij toeval betrokkenn bij de oprichting van de Raad van Verzet (RVV) en had verbinding
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mett Vrij Nederland.280 Van der Meer deelde Goulooze mee dat Vrij Nederlandland contact zocht met de CPN; hetzelfde was het geval met de Parool-groep.
Omtrentt het een en ander vroeg Goulooze advies aan Dimitrov: "Da die Parteizentralee nicht da ist, wird Ausnutzung Schwierigkeiten mit sich bringen.
Daa gegenüber steht dass in jetzige Situation Kontakt mit dieser Gruppe sehr
wichtigg ist. Was ist Ihre Meinung? Mussen wir die Sache vorlaufig übernehmen,, oder uns davon fern halten?"28' "Fern Halten!" was Dimitrovs devies.
Hijj verbood Goulooze contact op te nemen met Vrij Nederland of mee te
werkenn aan het herstel van het Waarheid-apparaat: "Die Arbeit die sie jetzt
leitenn ist sehr wichtig und jede solche Verbindungen kann eure Stelle bedrohen....Allee Massnahmen fur Sicherung eurer Stelle sind zu treffen."282
Dimitrovv stelde voor - zolang de situatie met de centrale leiding onduidelijkk bleef- het contact met Vrij Nederland en de redactie van De Waarheid
overr te laten aan de drie leidende kameraden van de Amsterdamse organisatie.. Het ging om de ervaren en alom gerespecteerde typograaf en clichétekenaarr Jan Postma, die zich tot oktober 1942 vooral onderscheidde bij het vervaardigenn van valse persoonsbewijzen; de veel jongere gemeenteambtenaar
Fritss Reuter, die voor de oorlog politiek secretaris van de overheidsgroep was
enn in 1941 een rol speelde in de Februaristaking, en de zesentwintigjarige
Wimm Puister, die voor de oorlog actief was in de kantoorgroep en in de eerstee jaren van de bezetting het illegale werk buiten medeweten van zijn kameradenn combineerde met lucratieve zwarte handel.283
Vann de centrale partijleiding waren alleen Brandenburg en De Groot nog
over.. Het andere lid van de reserveleiding, Gerrit van den Bosch, was eind
aprill door Vosveld in handen van de SD gespeeld. De Groot en Brandenburg
blevenn voor de dienst onvindbaar. Na de arrestatie van Vosveld week Brandenburgg onmiddellijk uit naar zijn oude adres in Brabant. Vandaar werd hij
doorr de jonge Harry Verheij, die na de Februaristaking lid van de partij werd,
ondergebrachtt in Driebergen bij een "christelijk echtpaar", dat een kruidenierswinkell dreef en waarmee Verheij kennismaakte toen hij in 1939 als gemobiliseerdd soldaat in die omgeving verbleef.284
Ergenss in oktober 1943 liep Brandenburg Vosveld tegen het lijf op het stationn in Utrecht. Brandenburg dacht dat Vosveld het op hem gemunt had en
Vosveldd meende op zijn beurt dat Brandenburg hem wilde liquideren. Brandenburgdenburg ging er meteen vandoor.285 Terug in Driebergen vroeg hij de vrouw
bijj wie hij ondergedoken zat, contact te zoeken met de in Amsterdam verblijvendee Verheij. Ze reed op de fiets naar station Driebergen en raakte aan
dee praat met de stallingbaas, die haar zijn verwondering toonde over wat het
levenn aan merkwaardigheden bracht: hij was juist aangesproken door twee
heren,, die op zoek waren naar een man (de stallingbaas beschreef het hem
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voorgehoudenn signalement) in wie de vrouw Jaap Brandenburg herkende. De
vrouww reisde niet verder, maar keerde onmiddellijk terug om Brandenburg in
tee lichten. Deze vertrok spoorslag naar het zuiden, een verstandige beslissing
naarr bleek, want de volgende dag stond de SD op de stoep. Brandenburg dook
opnieuww onder in Tilburg, waar hij samen met Adri Verreijt de Rotterdamse
uitgavee van De Waarheid verzorgde.
Opp 21 juni zond Clement een verslag van de bevindingen van de Belgische
koerierr naar Dimitrov. Hij onderstreepte dat de CPN-leiding - en hij had zonderr twijfel De Groot op het oog - weigerde rechtstreeks met hem in verbindingg te treden. Clement stelde voor de hulp van Goulooze in te roepen bij de
reconstructiee van de partijleiding en hem te belasten met de politieke controle.2866 Over een antwoordtelegram aan Clement, alias Fried, beschikken we
niet,, maar uit een telegram van Goulooze enkele dagen later, mogen we concluderenn dat Goulooze inderdaad in die geest aan de slag ging: "Einige Genossenn von die alte kader versuchen jetzt Partei neu auf zu bauen. Mit ihnen
habenn wir standige Verbindung und haben sie auch die Verbindungen mit anderenn Organisation gegeben."287
Datt De Groot zich in 'veiligheid' had gesteld en zijn schuilplaats niet verliet,, zelfs niet voor een afgezant van Clement, gaf al in 1943 voedsel aan geruchten,, die bij monde van Wim van Exter uitliepen op de beschuldiging van
'desertie'.2888 De op dat moment achtendertigjarige metaalbewerker Van Exter
bevondd zich vanaf januari 1943 in Limburg en werkte daar aan de wederopbouww van de partij, die door talrijke arrestaties in elkaar was gezakt.
Bijj de oudgedienden, waar Goulooze in zijn telegram over repte, bleek het
tee gaan om Ko Beuzemaker, de oud-partij voorzitter en Cees Schalker, de
vroegeree politiek secretaris, en iets later ook om Koejemans, die door De
Groott in 1940 buiten de leiding waren gehouden. "Als geschikte personen
kondenn we niemand anders vinden, omdat een geschoolde politieke nachwuchss ontbrak," bekende Postma enkele maanden later aan zijn Duitse ondervragers.2899 Ook anderen had De Groot op een zijspoor gezet, maar die warenn overleden (Wijnkoop) of zuchtten in concentratiekampen (A.S. de Leeuw,
L.. de Visser). In feite herstelde Goulooze de situatie van voor 1938, toen De
Groott het nog niet volledig voor het zeggen had.
GOULOOZEE EN CLEMENT UITGESCHAKELD

Hett bericht over "die alte Kader" was een van de laatste die via het zendapparaatt van Goulooze Moskou bereikten. In de nacht van 1 op 2 juli sloeg de Gestapoo ook in dit uiterst conspiratieve en tot nu toe ongeschonden deel van de
partijj toe. Na de operatie prijkten er twintig namen op de verzamelstaat van de
SD,, waaronder die van Gouloozes plaatsvervanger en rechterhand Co Dankaart.
218 8

DEE MOEILIJKE JAREN VAN DE OORLOG I94O-I945

Tienn dagen later zond "Paul", naast "Vagar" een van de namen waarmee
Dimitrovv zijn telegrammen ondertekende, een kort bericht aan Clement:
"Depuiss Ie ier juillet nous n'avons pas de liaison avec Bernard. Prière d'en
éclairerr les causes et de nous les faire connaïtre de toute urgence."290 Bernard
wass de schuilnaam van Goulooze en de verontruste Dimitrov wist blijkbaar
niett welk ongeluk de Goulooze-organisatie had getroffen. De arrestaties
vloeidenn voort uit het oprollen van de illegale KPD-organisatie in Duitsland
enn de arrestatie van Wilhelm Knöchel, communist sinds 1923 en, tot aan zijn
vertrekk naar Berlijn in januari 1942, de verantwoordelijke KPD-man in Amsterdam.. Knöchel bezweek onder de even gruwelijke als geraffineerde verhoormethodenn van de Gestapo en sleepte in zijn val ongeveer tweehonderd
mensenn mee. Goulooze bleef op vrije voeten en via de enige zender die nog
inn bedrijf was, bracht hij Dimitrov op de hoogte. Hij deelde mee dat hij uit de
etherr ging en zijn groep ontbond.291
Naa enige tijd wist hij contact te leggen met Dankaart, die bij zijn arrestatiee door twee kogels was getroffen en verpleegd werd in een bewaakte zaal
vann het Haagse Zuidwalziekenhuis.292 Met hulp van de Gooise groep van de
Raadd van Verzet onder leiding van "Wim met de kin" (Dick van der Meer)
werdd zijn ontsnapping minutieus voorbereid.293 In een even riskante als opwindendee actie slaagde een commando van zes man er half september in hem
tee bevrijden. De ontsnapping werd pas twee dagen later door de SD opgemerkt.2944 De Duitse politie was het niet gelukt de top van het Goulooze-apparaatt te arresteren en daarmee bleef de schade beperkt.
Well gelukte het de Duitsers door te dringen tot de Comintern-top in Brussel.. Het voordeel dat Clement van het Goulooze-apparaat had, werd hem nu
doorr onvoldoende afscherming noodlottig.295 Clement voelde dat het net zich
sloot.. Nog sterker dan de Nederlandse partij, was de Belgische door politieterreurr getroffen. Het jachttableau was indrukwekkend. De hele partijtop viel
inn Duitse handen. Hitler zelf sprak er zijn voldoening over uit. Op 9 augustuss seinde Clement aan Dimitrov: "A la suite du nombre croissant d'arrestations,, plusieurs personnes ont étés arrêtées qui connaissent mon appareil radio.. C'est pourquoi je considère comme opportun de faire disparaïtre mes
genss pendant cette période critique et je propose d'arrêter mon travail a partirr du 10 aoüt. Je reprendrai mon travail Ie ier septembre. Restez sur la même
longueurr d'onde afin que je puisse transmettre des informations pressantes.
Pendantt cette période, vous pourrez faire transmettre par Yves [Duclos] des
informationss pour moi. Si vous avez garde votre contact avec Bernard [Goulooze],, il serait opportun de changer notre chiffre parce que je 1'ai reen de
Bernard."296 6
Clementt wist dat het zendwerk zijn achilleshiel was, maar gaf niet aan
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waarr het gevaar school. Had hij lucht gekregen van de arrestaties in het Goulooze-apparaat?? Van hier leidde inderdaad het spoor naar hem. Van de bekwamee marconist Guus van Proosdij, die in mei 1943 in Berlijn was gearresteerd,, vernam de SD een adres waar hij in augustus 1941 had verbleven en
datt als brievenbus en aanloopadres voor Clement fungeerde.297 De bewoonsterr was inmiddels verhuisd, maar via het gemeentehuis gemakkelijk te achterhalen.. De volgende dag, op 17 augustus 1943, omsingelde de Gestapo de
woning,, waar Clement regelmatig gebruik van maakte. Toen deze het huis
wildee binnengaan, ontstond er een vechtpartij. Terwijl de vrouw wist te ontkomen,, werd Clement doodgeschoten.
Eenn week later schreef Co Dankaart vanuit het ziekenhuis Zuidwal in een
naarr buiten gesmokkeld briefje, waarin hij aan Goulooze verslag uitbracht
vann wat de Gestapo over het apparaat wist, onder meer: "Guus bekende na
vijff weken in een Dauervernehmung van 70 uur. Guus is nu reeds 2 1/2 week
inn Brussel om adressen aan te wijzen."298 De waarschuwing kwam te laat om
hett leven van Eugen Fried, alias Clement, die drieënveertig jaar eerder in het
Tsjecho-Slowaaksee Trnava werd geboren, te redden. In 1948 reisde Van
Proosdijj naar Brussel en ontmoette de koerierster voor wier woning Fried
wass doodgeschoten. Louise Lambert, donkerblond en klein van stuk, dreef
eenn japonnenatelier. Ze was ervan overtuigd dat Goulooze schuld droeg aan
dee Gestapo-inval. Van Proosdij kon haar niet op andere gedachten brengen.299
Kortt voor Goulooze gedwongen werd zijn organisatie te ontbinden, besloott Stalin het bestaan van de Comintern, Gouloozes opdrachtgeefster, te
doenn beëindigen. Op 22 mei 1943 overrompelde Radio Moskou iedere communistt met de mededeling dat de organisatie, waarvoor grote, soms onbeschrijfelijkee offers waren gebracht, werd opgeheven. Twee dagen eerder was
hett voorstel via radiografische weg bij de secties bekendgemaakt. Het dringendee verzoek om een reactie kon niet verhullen dat een eenmaal in het
Kremlinn genomen besluit onomkeerbaar was.300 De opdracht om de stemmingg onder het communistische kader te peilen was van elke realiteitszin
ontbloot.. Het was eenvoudig uitgesloten dat Goulooze of Postma, gezien de
chaotischee taferelen in de partij, een reëel beeld konden verschaffen van het
effectt van de opheffing op het moreel van de kameraden.
Minderr uitgesloten was dat men vermetel berichtte hoe men er zelf over
dacht.. Maar zelfs in de diepste clandestiniteit en te midden van de grootste
gevarenn bleek de bureaucratie haar wezen niet te verloochenen. Dat een vleiendd rapport meer op prijs werd gesteld dan een nuchter verslag was ook voor
Postmaa en Goulooze een overweging toen ze Dimitrov seinden het besluit tot
opheffingg toe te juichen. "Neue Formen entstehen, neue Gedanken brechen
durch.. Es ist in der jetzigen Situationrichtigdass die K.I. ihre angeschlosse220 0
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nenn organisationen von Verplichtungen enthoben hat..."301 Was getekend
"Goulooze".. In het tonen van loyaliteit leek de nieuwe leiding niet onder te
willenn doen voor De Groot.
LANGZAAMM HERSTEL

Dee Groot hield zich nog steeds schuil in de Lïsselstreek. Zijn vrees dat de partijj of een deel daarvan gerund werd door de SD werd er niet minder op. Tegenn Van Aalderen had hij gezegd dat de partij in Amsterdam steeds verder
"opgerold"" werd en hij had hem aangeraden onder te duiken. Gebeurtenissen
inn november 1943 wakkerden zijn angst verder aan. In juni of juli 1943 bereiktee Jaap Brandenburg het bericht over een uitgave van een illegaal blad, zogenaamdd niet van communisten uitgaande, maar waarvan communisten wel
dee redactionele leiding moesten dragen. Het idee van een nieuw verzetsblad
rondd de RVv had zijn oorsprong in het Gooi. Wagenaar en Dick van der Meer,
dee twee partijgenoten in de R W , en Postma en Goulooze bemoeiden zich met
dee voorbereiding. Aanvankelijk dacht men aan "Paraat" als naam voor de
krant,, na enkele besprekingen werd het "Appèl".
Jann Postma, Brandenburg en Wim Puister voerden hierover besprekingen,
onderr andere op het adres in Driebergen waar Brandenburg eerder was ondergedoken.. "Achteraf is mij gebleken," aldus Brandenburg, "dat Jan Postmaa zonder dat ik er iets van wist maatregelen had genomen om een redactie
inn een bespreking bijeen te roepen."302 Voor de redactie nodigde hij Beuzemaker,, Schalker en Sebald Rutgers uit. Op 14 november 1943 zou het gesprekk van deze oudgedienden met Goulooze en Postma plaatshebben in
Utrecht.. Rutgers, die in Groningen ondergedoken zat, zegde op het laatste
momentt af.
Vierr dagen eerder liep het plan stuk.303 In Leersum werden Beuzemaker en
zijnn vrouw bij een persoonsbewijs-controle gearresteerd. Overgebracht naar
Rotterdamm en intensief verhoord door de beruchte SD'er Hoffmann bleek
Beuzemakerr bereid mee te werken mits zijn vrouw werd gespaard. Op zondagochtendd reden drie Rotterdamse SD-agenten met een geboeide Beuzemakerr naar het gebouw van de Maatschappij Hollandse Sociëteit op dee Utrechtsee Catherijnesingel waar de auto voor de deur werd geparkeerd. Om 11 uur
passeerdenn Goulooze en Postma. Beuzemaker boog zich voorover en maakte
kenbaarr dat de twee passanten de gezochten waren. Even later hield een man
mett een baard en een paraplu bij de auto stil. Beuzemaker herkende Cees
Schalkerr en knikte geruststellend. Ook met Schalker was het gedaan. Met de
arrestatiee van de vijftigjarige verzekeringsagent Oene Jonker, die onder de
schuilnaamm Van Dijk een ruimte in het gebouw van 'de Maatschappij' had gereserveerd,, was de vangst compleet. De SD jubelde en berichtte de volgende
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dagg aan Berlijn dat de nieuwe leiding van de CPN "restlos festgesetzt" was.304
Postmaa en Goulooze werden overgebracht naar de Weteringschans in Amsterdam.. Beiden wisten briefjes de cel uit te smokkelen, Postma zelfs meerdere.. In een van de briefjes schreef de man die zich ondanks de zware ondervragingenn politiek en menselijk staande wist te houden: "Ko Beuzemaker
gearr[esteerd].. Tref met Schalker, Daan Goulooze en mij doorgeslagen.
14/111 alle drie te Utrecht gepakt. Volgen waarschijnlijk ook andere arrestatiess in Amsterdam. Ik weet niet wie en wat. We zijn minstens vanaf juni gevolgd.. Alle trefpunten laten vervallen, ook al gebeurt er niets en ben ik terechtgesteld.. Desnoods werk even stopzetten. Er lopen nog vrij die gevolgd
wordenn - lokvogels. Voor Brandenburg is een val opgezet met "een flink stuk
spek".. Heel voorzichtig zijn. Ze wisten wat ik deed. Heb Wim en Frans als
medewerkerss genoemd. Weet gelukkig hun namen niet, want het verhoor was
raak.. Er wordt gevraagd naar Piet Vis [Voorn]. [...] Daan Gjpulooze] zit ook
hier."30* *
Gouloozee vertelde tijdens een verhoor dat 124 uur duurde op enkele detailss na precies wat de SD al wist uit de ondervragingen die Dankaart had
moetenn verduren en wat Ko Beuzemaker over de recente activiteiten in verbandd met de Raad van Verzet had doorgeslagen. Net als Postma hield Gouloozee zich voorbeeldig. Een levensteken uit de gevangenis eindigde hij met
"Moedd houden tot het laatste. Ons werk was niet vergeefs. Spoedig zal het
eindee daar zijn, met de overwinning aan 0ns."306 Op oudejaarsnacht werd een
vergeefsee poging gedaan beide mannen uit de Weteringschans te halen. Een
tienkoppigg commando van de R W moest het plan opgeven toen de auto
waarmeee de bevrijdingspoging werd uitgevoerd, voortijdig de aandacht trok
vann een Duitse patrouille.307
Nuu Goulooze en Postma in handen van de Duitsers bleven, trad Jaap Brandenburgg als de centrale man naar voren. Hij vormde met Wim Puister een leidingg waarvoor ook Frits Reuter en Gerben Wagenaar werden aangetrokken.
Inn het laatste oorlogsjaar kwamen de twee oud-redacteuren van Het Volksdagbladdagblad Anton Koejemans en Friedl Baruch erbij om de redactie van De
WaarheidWaarheid en de programmatische publicaties te verzorgen. De nieuwe landelijkee top hield het zonder verliezen tot aan de bevrijding vol en zag zijn aanhangg in het laatste jaar van de oorlog verveelvoudigen. De groei vloeide voort
uitt de omslag in het politieke klimaat die ingeluid werd met de eclatante nederlaagg van de Duitse legers voor Stalingrad en de verrassende stakingen
eindd april, begin mei 1943 tegen het wegvoeren in gevangenschap van zo'n
3000 000 Nederlandse mannen. De gebeurtenissen droegen bij aan de zich
verdiependee politieke, morele en institutionele crisis van het bezettingsregiem.. Vanaf het voorjaar van 1943 breidde het 'nationale' verzet zich uit en
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verbreeddee zich ook politiek naar de CPN, een partij die op dat ogenblik
murww geslagen was door de terreur, maar desondanks een rol speelde in het
totstandkomenn van de R v v, en die vanuit kringen rond Het Parool en Vrij Nederlandderland tot samenwerking werd genood. Haar werd een bijdrage gevraagd
voorr de brochure Om Neêrlands Toekomst, waarin diverse politieke groeperingenringen hun visie gaven op de bevrijding.
Brandenburgg trachtte nog voor de nieuwe leiding volledig werd samengesteld,, de verbroken verbindingen te herstellen. Alleen met het Zaanse en
Haarlemsee district bestond nog contact. Twee vrouwen droegen er de verantwoording,, Rie Kogenhop-Huig, op het congres in 1938 als enige vrouw in het
partijbestuurr gekozen en na de verwoesting die Vosveld in 1943 teweegbracht,, belast met de wederopbouw van de Zaanstreek; en Annie Averink die
inn het voorjaar van 1944 de opdracht kreeg om het illegale werk in het districtt Kennemerland opnieuw te organiseren. Ook daar waren alle kaders zo'n
beetjee opgepakt.
OpOp hemelvaartsdag 1944 hielp de eenendertigjarige Averink Ries man
Fritss Kogenhop en Dirk Stolk uit Stompetoren, die als koks werkzaam waren
inn de ss-keuken aan de Loonsebaan in Vught, te ontsnappen. Burgerkleren en
eenn slaapmiddel waren in een kruideniersmand in de garage van de villa waar
dee mannen werkten, gedeponeerd. Een advocaat uit de buurt leverde een
fiets.. Na de wisseling van de wacht moesten de soldaten eerst in slaap gemaaktt worden met beschuit met aardbeien. "Toen ze eindelijk kwamen,
Kogenhop,, een wat pafferige man en Stolk, lang en wit, net de dood van Pierlala,, duwde Averink ze de fiets in de hand en zei: 'Je moet die man, daar volgen.'"" Die man was Gerrit de Graaf, een trouw communist en een hoge
beambtee van de PNEM, die tegenover het station in Vught woonde. Die dag
werdenn er patrouilles met honden uitgezonden, huizen uitgekamd en moesten
treinpassagierss hun hoofddeksel oplichten.308
Dee knokploeg die aan de actie meewerkte was gedeeltelijk dezelfde die in
februarii 1944 poogde Jan Postma uit Vught te bevrijden. Ook daarin speelde
Anniee Klein, de schuilnaam van Averink, een sleutelrol en ook toen werd de
ploegg ondergebracht bij de familie De Graaf.309 Met grote inventiviteit legde
dee voormalige leerling van de Leninschool contact met een verzetskern onderr de Georgische krijgsgevangenen, die vanaf oktober 1943 eerst in de omgevingg van Zandvoort, en vanaf januari 1945 op Texel ingekwartierd waren.
Timiditeitt was haar vreemd. Ze wist springstof te krijgen en kaarten van de
mijnenveldenn in de duinen ten westen van Haarlem. Met An Vooren steunde
zee de Georgiërs met het uitgeven van Elva, een gestencilde verzetskrant in de
Georgischee taal en ze verzorgde met de Poolse communist Max Freibrun een
Russischee editie van De Waarheid. Hun clandestiene contacten met de Geor223 3
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giërss werden Vooren en Averink bijna noodlottig, toen ze op een trefadres aan
dee Zandvoortselaan in Heemstede door kolendampvergiftiging buiten bewustzijnn raakten. Omdat een derde persoon te laat kwam en de vrouwen bewustelooss aantrof, kon erger worden voorkomen. Elke week had ze een tref
mett Jaap Brandenburg in Amsterdam, Rie Kogenhop was er dan ook. Het was
twintigg kilometer heen en twintig kilometer terug fietsen. Haar energie raaktee op. Om de twee kilometer stopte ze om een hap brood te nemen. In de hongerwinter,, rijdend achter een "lange Jan", sloeg ze over de kop. Opnieuw was
zee buiten bewustzijn. Lichamelijk getekend - Annie versleet 28 onderduikadressenn - beleefde ze, rebels en idealistisch tegelijk, de bevrijding.
Fietsen!! Daar wist ook Geert van der Molen van mee te praten. De schippersdochter,, van wie in oktober 1940 de suggestie kwam de Groningse editiee van de illegale Waarheid de naam Het Noorderlicht te geven,310 had een
jaarr verzet en anderhalfjaar Ravensbrück achter de rug voor ze na de spoorwegstakingg in 1944 als koerierster van Henk Goudkuil wekelijks van Groningenn naar Amsterdam en terug fietste. "Via familie van Rie Lips in Soest
off Hilversum - Rie was mijn hartsvriendin in Ravensbrück - kwam ik dan de
volgendee morgen in Amsterdam op de Admiralengracht bij Jaap Brandenburgg en zijn vrouw. Ik overnachtte er, dat was eenvoudiger, we konden dan
meteenn wat praten. Ik was waarschijnlijk de enige koerier die ook instructeurswerkk verrichtte. Maar Jaap vond dat niet goed. Koerier en instructeurswerk,, partij- en RW-werk moesten gescheiden blijven. Jaap vond ons een
beetjee anarchistisch. Maar in Groningen deden wij wat wij voor Groningen
goedd achtten. Je laat toch geen twee mensen het risico van zo'n lange fietstochtt dragen. De IJsselbrug nabij Zwolle was nota bene afgesloten. Gerben
Wagenaarr was minder streng, die zag beter dan Jaap de praktische consequenties."3" "
Hett herstel van de verbinding was beslist geen sinecure. Tot vier keer toe
wass de partij in Groningen door verraad uit elkaar geslagen. De eerste keer
inn maart 1941 toen vrijwel de hele groep van Het Noorderlicht, zo'n zestig
mannenn en vrouwen, gearresteerd werd. Geert van der Molen kwam in oktoberr 1942 uit Ravensbrück terug en ging opnieuw in het verzet. "De verbindingg was toen stuk, De Waarheid verscheen niet meer en we hebben lang
moetenn wachten voor men ons weer vertrouwde."3U
Meerr dan eenjaar was er geen contact en dat terwijl het werk doorging. Er
werdd zelfs regelmatig een blad uitgegeven. Verzet, zoals de krant heette, verscheenn vijftien keer. Via het studentenverzetsblad De Vrije Katheder trachtte
Geertt van der Molen contact te leggen met de landelijke leiding, maar dat
mislukte.. Wel lukte het haar in Groningen met Hans Katan, "een vrolijke,
charmante,, enigszins zorgeloze jongen", die deel uitmaakte van de verzets224 4

DEE MOEILIJKE JAREN VAN DE OORLOG I 9 4 O - I 9 4 5

groepp cs 6 - een Vrije Katheder-groep op terichten.Ook met de Limburgse
instructeurr Wim van Exter zocht Geert contact. Ze had bericht van zijn vrouw
uitt Ravensbrück. Eind 1942, begin 1943 kwam hij naar het noorden, maar hij
wass teleurgesteld dat Geert weinig over zijn vrouw kon vertellen. Ronduit
verontwaardigdd reageerde hij op haar verzoek om Groningen weer bij de partijj te betrekken. De wat drammerige Van Exter vertrouwde de zaak niet.3'3
Pass in het begin van 1944 werd de verbinding hersteld door Henk Goudkuil,
diee door Brandenburg naar het Noorden was gestuurd. Bertus Brandsen vervingg hem in Noord-Holland. Langzamerhand kreeg de CPN weer een landelijkee structuur en een landelijk geredigeerde krant.
VERGEEFSEE POGING TOT CONTACT

Jaapp Brandenburg was geen man van grote woorden of brede gebaren, eerder
gevoelig,, vaak onzeker, vooral waar het de eigen kwaliteiten aanging. Brandenburgg had zoveel zelfkritiek dat hij leed onder zijn rol. Hij had grote bewonderingg voor De Groot, vooral voor zijn pen en politiek inzicht. Aan Geert
vann der Molen vroeg hij eens: "wat vinden jullie in Groningen eigenlijk van
onzee kopij?" "Eerlijk gezegd keken we niet zo kritisch, maar reageerde ik:
'wee zijn blij want zo leren we tenminste de juiste lijn kennen.' Brandenburg
peinzend:: 'Iedereen denkt eigenlijk dat De Groot de teksten schrijft, maar dat
iss niet zo. Ik schrijf ze, maar ik zou liever zien dat De Groot ze schreef." Zo
hoordee Geert voor het eerst dat De Groot onvindbaar was. Brandenburg polstee haar of men in Groningen iets over zijn verblijfplaats wist. Dat was niet
hett geval. Enkele weken later vroeg hij Geert om op de terugtocht langs Hattemmerbroekk te fietsen, Daar, iets onder Zwolle, aan de rivier stonden kleine
huisjes.. "Ik moest in een van die huisjes een heel klein briefje overhandigen
enn een bepaalde zin zeggen. En zei Jaap: 'als ze nergens van willen weten,
dann ga je zo snel mogelijk terug naar de weg.' Dat heb ik inderdaad gedaan
wantt de vrouw die me te woord stond, schrok vreselijk en draaide zich onmiddellijkk om. Ik heb altijd het vermoeden gehad dat tussen die vrouw, dat
adress en De Groot een verband was, alsof die vrouw vreesde dat De Groot
gezochtt werd. De week daarna heb ik verslag gedaan. Jaap droeg me op er
mett niemand over te praten. Daar heb ik me aan gehouden."3'4
Hett bleef niet bij die ene poging om De Groot weer in het werk te betrekken.. Volgens Wim van Exter vroeg Brandenburg hem eind 1943 of hij enig
vermoedenn had waar De Groot zat.3'5 "Het moest in een provinciestad zijn bij
dee broer van een bekende partijgenoot." Vermoedelijk had hij de informatie
vann Gerrit Roorda of van Wim Puister die het weer wist van een Twentse partijgenoott die De Groot er had gezien.3'6 "Ik adviseerde Jaap een adres aan de
Vondelkadee te Zwolle. Ik bood aan hemzelf eventueel te bezoeken, omdat ik
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opp het adres bekend was. Jaap wees het aanbod af." In de partijleiding is toen
dee kwestie De Groot aan de orde geweest. Besloten werd een brief aan De
Groott te richten in een gesloten enveloppe om af te geven, als een persoonlijkk contact niet mogelijk bleek. Vermoedelijk was het de brief die Noorderwier,, de man met de zwarte bolhoed, bij Van Aalderen bezorgde met het verzoekk die verder te leiden.
Apocrieff is het na de oorlog gangbaar geworden verhaal dat Brandenburg
zelff de brief gebracht zou hebben. Ten huize van Roorda zou hij zelfs door
eenn glazen tussendeur een glimp van De Groot hebben opgevangen. De Groot
zouu niet te voorschijn hebben willen komen, al gaf Brandenburg hem door
luidd praten de kans zijn karakteristieke, tamelijk hese stem te herkennen.
Roordaa zou ontkend hebben dat De Groot bij hem in huis was, maar nam wel
dee enveloppe in ontvangst. Hij vond het goed dat Brandenburg een week laterr terugkwam. Na een week zou hij de brief nog even gesloten hebben aangetroffenn als hij hem had afgegeven.
Hett verhaal lijkt niet erg waarschijnlijk, alleen al omdat het in de illegaliteitt geen gebruik was om ontmoetingen op onderduikadressen te ensceneren.
Dezee vonden op straat plaats of op neutrale adresssen. Brandenburg was een
zorgvuldigg man die deze regel nooit overtrad. Het rechtstreeks afgeven van
eenn brief - nota bene gesloten - roept eveneens vragen op. Was de voornaamstee veiligheidsregel niet om niets of zo min mogelijk te noteren?
Datt De Groot, alias meneer Hendriks, altijd tiptop gekleed en met een
stropdass om, als ambtenaar op het Distributiekantoor op de Eekwal werkte,
wijstt erop dat hij ook financieel de band met de partij had doorgesneden.
Bonkaartenn ontving hij evenmin. De politiek had misschien niet voor hem afgedaan,, de partij, die "verraderlijke bende", waar "de verkeerden" aan de
touwtjess trokken wel.
Dee Groot vond het vermoedelijk te gevaarlijk worden, toen bleek dat zijn
schuiladress bij partijgenoten bekend raakte. Na twee, drie maanden op de
Vondelkadee gezeten te hebben, kreeg De Groot een nieuw onderdak bij Gijs
Heersink,, alweer een spoorman en net als Roorda voor de oorlog lid van de
OSP.. Beide mannen kenden elkaar en Heersink was bereid om De Groot, die
doorgingg voor een leraar Frans, de helpende hand te bieden. Toen De Groot
vernamm dat Heersink enige maanden in Vught gevangen had gezeten wegens
hulpp aan joodse onderduikers, leek hem ook dit adres te gevaarlijk. Hij kon
niett uitsluiten dat de bewoners nog steeds in de gaten werden gehouden.
Heersinkk bracht hem in april 1944 onder bij mevrouw Zegeling die in de
Assendorperstraat,, aan de rand van het centrum, een kantoorboekhandel
dreef.. De zaak was opgezet door haar in 1936 overleden man, Andries Zegeling,, met wie ze kort daarvoor in het huwelijk was getreden. Eke Bouchina
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Wilhelminaa de Jong, zoals haar volledige meisjesnaam luidde, werkte als
verpleegsterr in het Sophiaziekenhuis waar ze Andries als tbc-patiënt leerde
kennen.. Eke Zegeling had niet alleen de verantwoordelijkheid voor de winkel,, maar verzorgde ook haar inwonende moeder en haar enig kind, de negenjarigee Huib. Al eerder was ze een onderduiker ter wille geweest en ook nu
namm ze zonder veel bedenking de door Heersink gebrachte leraar die 'weigerdee voor de Duitsers te werken' op. Pas enkele maanden later zou ze de
echtee identiteit leren kennen van de wat korte, dikkige man, die zo aardig tekendee en knutselde en zich had voorgesteld als Hendrik de Vries.
Hett adres leek tamelijk veilig met zijn kelder waar de onderduiker tussen
dee schriften en potloden kon wegschuilen. Door de aanloop in de winkel kon
hijj onopvallend komen en gaan. Op 14 april 1945 werd Zwolle bevrijd en tot
diee tijd bleef De Groot bij de familie Zegeling ondergedoken. Hij had een
nieuwee baan gevonden, als ambtenaar op het Bureau voor de Voedselcommissariss voor Overijssel, eveneens in de Assendorperstraat. Directeur Patijn,
diee na de oorlog een hoge functie bekleedde in de EEG, had hem gezegd: "Ik
neemm u aan, maar het is voor uw eigenrisico.Als de moffen hier binnen komenn en ze pakken u, dan moet u het zelf weten. Ik weet van niks."3'7 De
Groott hield zich ten behoeve van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed
voorr Akker- en Weidebouw bezig met de distributie van pootaardappelen.
Volgenss een door de Duitsers afgegeven verklaring mocht zijn fiets niet in
beslagg worden genomen. Een hele geruststelling voor de man die nooit leerdee fietsen. Het Bureau was een veilige plek, niemand verwachtte er een onderduikerr en De Groot kon zich vrij bewegen. Zijn tochten in de omgeving
loktenn geen argwaan. Nog op 6 maart 1945 werden onder zijn leiding vijfenveertigg kilo pootaardappelen vervoerd.
Tochh kon De Groot ook het dekadres bij de familie Zegeling niet geheimhouden.. Dick Lammes, schuilnaam 'Kees', en Ans van Eysden, schuilnaam
'Lies',, waren in 1943 en 1944 instructeur en koerierster van de IJsselstreek
enn Twente. Omstreeks augustus 1944 kregen zij het bericht door dat Paul de
Groott niet in het werk betrokken mocht worden. De uit Edam afkomstige instrumentmakerr Lammes kon zich daar niet bij neerleggen. Hij respecteerde
dee beslissing van De Groot om ondergedoken te blijven, maar keurde af dat
hijj niet voor de krant werkte. Op een van haar trefs in Amsterdam begin septemberr 1944 besprak Lies de kwestie met Brandenburg. Daarna heeft Lammess via Antoon Oude Oost uit Almelo De Groot een brief ter hand laten stellen.. De brief aannemende, zou De Groot gezegd hebben: "Als ik deze brief
open,, moet ik hem beantwoorden, ik open hem niet." Ongeopend kreeg Lammess het epistel geretourneerd. Hierop is hij op 11 december nog persoonlijk
naarr Hattem gereisd om De Groot te spreken te krijgen en heeft er wederom
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eenn schrijven achtergelaten. Was dit het adres waar ook Geert van der Molen
moestt aanlopen? De volgende dag werden Kees en Lies in Terwolde door de
landwachtt gearresteerd. Lammes werd door de communisten) ager Otto Lange,, die ook Herman Holstege toetakelde, bij zijn verhoor in het Deventer Gestichtt Brinkgreve ernstig gemarteld.3'8 Op 8 maart 1945 schoot een vuurpelotonn de vierendertigjarige instructeur dood als represaille voor de aanslag op
Rauterr op de Woeste Hoeve.
Anss van Eysden was vele jaren later haar verontwaardiging nog niet te boven.. "Terwijl de anderen in 1944 zwoegden om door de linies heen te komen
enn zodoende te hooi en te gras de kopij voor De Waarheid moesten verzorgen,, bleef Paul de Groot in alle talen zwijgen."3'9
Eenn van de drama's in de levensgeschiedenis van De Groot zijn de mythen
diee hij en zijn politieke omgeving meenden te moeten weven rond zijn doen
enn laten in de oorlog, gebeurtenissen die voortdurend aanleiding gaven tot
discussiediscussie en die telkens opgerakeld werden als er weer eens twisten of conflictenn waren. Terwijl in de partij aan geen enkele andere episode trotser herinneringenn levend werden gehouden, bleef de positie van De Groot omstreden,, of het nu ging om zijn vermeende poging naar Moskou uit te wijken, het
gebruikk van de term 'correct' in het juninummer van Politiek en Cultuur, of
zijnn onderduik in het laatste anderhalfjaar van de oorlog. Wat de laatste emotievollee en beladen gebeurtenis betreft, werd al snel na de oorlog gepoogd een
vertekendd beeld ingang te doen vinden. In januari 1945 schreven Van Exter
enn zijn tien jaar jongere rechterhand, de Zutphenaar Toon Nagtegaal, vanuit
hett bevrijde Zuid-Nederland aan de illegale leiding dat ze met "belangrijke
vriendenn gesproken hadden" en tot de slotsom waren gekomen dat "als het
juistt is dat Paul op eigen gelegenheid is ondergedoken en geen verbinding
heeftt onderhouden, hij als deserteur moet worden beschouwd".320 Om dit
voorr De Groot pijnlijke en gevaarlijke dreigement te helpen neutraliseren,
schotenn Jaap Brandenburg en Henk Goudkuil, moedige verzetsmensen en
welhaastt de verpersoonlijking van de strijdbare communistische arbeider,
hemm te hulp door het verhaal te vertellen dat De Groot met hun medeweten
wass ondergedoken.
Dee forse, koelbloedige Goudkuil had enerverende jaren achter de rug. Met
Brandsenn had hij onder zijn op zandgrond gebouwde woning in Eindhoven
eenn kelder uitgegraven, waar hij een stencilmachine en typemachine had geplaatst.. Zo verzorgde hij het blad Vrede en Vrijheid en later De Waarheid.
Goudkuill wist overal een oplossing voor. Gebrek aan Wapens? "Ik weet nog
datt ik een keer uit de trein kwam in Tilburg. Ik kom daar in de drukte van het
volkk voor dat ene kleine uitgangetje. Ik zie een marechaussee in uniform met
zijnn revolver achterop. Je was op zulke dingen verdacht. Ik dring achter die
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ventt aan met nog iemand daartussen. Ik heb die klep losgemaakt en toen zat
diee revolver opgepropt met een hele grote lap. Dus ik voorzichtig die lap eruit
gehaald,, het moest gebeuren zonder dat iemand het doorhad. Achteraf is dat
natuurlijkk stom gevaarlijk maar ja, wat was niet gevaarlijk."321
Inn februari 1943 moest Goudkuil er een tijdje tussenuit. Vosveld verbleef
mett de SD in Brabant en was hem op het spoor. Goudkuil en zijn vrouw dokenn onder in een zomerhuisje aan de Reeuwijkse plassen. Tot eind augustus
1943,, toen nam hij weer contact op met Brandenburg; achter het Amstelstationn ontmoetten ze elkaar, liepen langs de Amstel naar Het Kalfje en dronken
err een zeldzaam glas karnemelk. Afgesproken werd dat Goudkuil als instructeurr aan de slag ging in Noord-Holland. Vanaf maart 1944 werkte hij onderr de schuilnaam Van den Akker in Groningen, bouwde er langzaam de partijj weer op en organiseerde samen met Jan Roetink de plaatselijke RW. Met
Geertt van der Molen als koerierster vormde hij een bijna legendarisch koppel.. Geert van der Molen,, van dezelfde leeftijd, even romantisch en idealistischh als haar chef, vertelde: "Hij was op zijn best in gevaarlijke situaties en
raaktee nooit in paniek. Risico's konden hem niets schelen. Mij evenmin, ik
wass anderhalfjaar in een concentratiekamp geweest en had alleen rust, als ik
onderwegg was. Ik heb drie overvallen met hem gedaan, waaronder de overval
bijj de Lijnco-drukkerij. Die drukkerij kreeg alle Duitse opdrachten en was
goedd geoutilleerd. We kregen van binnenuit de sleutels en op een dag dat iedereenn vrij was zijn we met z'n vijven naar binnen gegaan. Het ging vooral
omm drukkers- en zettersbenodigheden. Nadat we de fietsen opgeladen hadden,, zei Henk tegen mij: 'Laten we nog even blijven, want ik zie nog van alles.'' Ik zeg: 'Henk' en dat heb ik echt gezegd want ik was dan wel even gek
alss hij, maar iets voorzichtiger. Ik zeg: 'Henk, laten we wel zorgen dat we om
zevenn uur weg zijn'. 'Nou, ze komen toch niet.' 'Henk, godverdomme.' We
paktenn de fiets, gingen naar buiten en daar stond de NSB-directeur met een
aantall van zijn mensen, verstijfd aan de grond genageld. En dan is Henk op
zijnn best. Hij zei: 'jij gaat vooruit'. Ik had het meeste materiaal op de fiets en
Henkk sloot met zijn revolver de weg af. Hij had overwicht, was groot en oersterkk en zei: 'wie zich verroert wordt neergeschoten. En wie zich binnen een
halff uur beweegt, moet er rekening mee houden dat hij morgen niet meer
leeft.'' Dus ik op mijn rode sportfietsje ervandoor. Zo zijn we ontkomen."322
Inn die jaren had Goudkuil een grote bewondering voor De Groot, die in het
beginn van de bezetting een tijd bij hem onderdook. Goudkuil was pas kort lid
toenn de oorlog uitbrak, had geen partij opleiding en zag op tegen de politieke
ervaringg en eruditie van zijn chef. De Groot was ook wat ouder. Aan Geert
vann der Molen vertelde Goudkuil enthousiaste verhalen over hem.
Goudkuill viel het blijkbaar niet moeilijk De Groot een alibi te verschaffen.
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Hijj zou hem, aldus een rapport uit de jaren vijftig, uit het oogpunt van veiligheidd ontraden hebben contact met de leiding te zoeken. Dat de partijleiding
slechtss één keer contact had gezocht, rechtvaardigde Brandenburg toen met
tee zeggen dat ze op de hoogte was van zijn schuilplaats en dat ze hem voor
dee toekomst wilde behouden.323
Hett argument zou nog vaak herhaald worden: "hij moest gespaard worden
voorr na de bevrijding." In 1958 vroeg De Groot aan Goudkuil hem opnieuw
tegenn 'laster' in bescherming te nemen.324 Goudkuil ging nog een stap verder:
vann de partij zou De Groot zelfs geen ondersteuning en geen bonkaarten
meerr ontvangen hebben, ook al had hij herhaaldelijk met de leiding in contactt willen treden. Goudkuil had zelf kunnen vaststellen dat na het drama van
Gorssell De Groot opnieuw had deelgenomen aan het verzet, zij het niet directt in partijverband.325 De wereld werd op zijn kop gezet. Niet De Groot was
gedeserteerd,, maar de partijleiding had de verzetsstrijder De Groot in de
steekk gelaten. Brandenburg was al eenjaar dood toen Goudkuil dit geschiedbeeldd boekstaafde. Enkele jaren later moest hij wegens een conflict met De
Groott over zijn werkzaamheden in de vvsu de partij verlaten.

230 0

