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VII  Naar de bevrijding 

NIEUWEE EN OUDE GEDACHTEN 

Inn november 1944 verscheen in De Waarheid het door Baruch en Koejemans 
geschrevenn Volksprogram voor een Democratisch, Welvarend en Vrij Neder-
land.. De beide oud-redacteuren van Het Volksdagblad, werkend voor de ille-
galee Waarheid, tekenden in de nieuw gevormde landelijke leiding meestal 
voorr de programmatische publicaties. Een steun in de rug van Jaap Branden-
burg,, die zich niet voldoende competent achtte in het aangeven van politieke 
perspectieven. . 

Inn het Volksprogram werden nieuwe gedachten ontvouwd, die sinds de op-
heffingg van de Comintern in de partij leefden ten aanzien van onderwerpen 
alss vakorganisatie, parlementaire democratie, regeringsverantwoordelijkheid 
enn naoorlogse partij vorming. Over dat laatste schreef Jan Postma in de zomer 
vann 1943 in reactie op een memorandum betreffende de opheffing van de 
Cominternn van de historicus en oud-communist Jan Romein: "Wij zijn voor-
standerr van een zo breed mogelijke arbeiderspartij met een duidelijk socia-
listischh program waarin plaats is voor alle vooruitstrevende Nederlanders. Zo 
dezee partij tot stand mocht komen, willen wij graag onze zelfstandige partij 
prijsgeven."1 1 

Eenn gedachtegang die De Groot, weliswaar voorzichtiger, al in 1942 had 
latenn horen, en die Postma herhaalde in zijn bijdrage aan de brochure Om 
NeêrlandsNeêrlands Toekomst uit augustus 1943 en in het kort daarna verschenen Naar 
dede bevrijding!2 Wat de staatkundige prioriteiten betrof greep Postma even-
eenss terug op wat De Groot al begin 1942 had betoogd:3 dat het er "allereerst 
omm ging in nationale samenwerking de staatkundige verhoudingen van vóór 
100 mei 1940 te herstellen".4 Met deze bijdragen, die waarschijnlijk in over-
legg met Moskou totstandkwamen,5 trachtte Postma de CPN een profiel te ge-
venn in de discussie over de naoorlogse politieke verhoudingen; een debat dat 
onderr andere in het gijzelaarskamp St. Michielsgestel, waar vooraanstaande 
politicii  verbleven, intensief werd gevoerd, maar waar de partij tot dan toe bui-
tenn stond. 

Inn het Volksprogram werden de ideeën van Postma verder uitgewerkt, zij 
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hett dat men over een mogelijke opheffing van de partij nu voorzichtiger was. 
HiertoeHiertoe zal hebben bijgedragen dat in spraakmakende sociaal-democratische 
kringg afwerend gereageerd werd op een dialoog met communisten. Tekenend 
wass bijvoorbeeld de reactie van Evert Vermeer, die de CPN een "dictatuur-
partij""  bleef noemen, "waarvoor in het naoorlogse Nederland geen plaats 
was".6 6 

Doorr te beklemtonen dat de CPN bereid was zich op te heffen zou men, 
vreesdee Brandenburg, niet meer ernstig genomen worden in het debat over 
eenn eventuele communistische regeringsdeelname na de bevrijding. 

Desondankss leek de leiding zich te willen manifesteren als de aanvoerder 
vann wat, na 1943, was samengestroomd in en rond de organisatie en de le-
zerskringg van De Waarheid, waarin de kiemen rijpten voor een naoorlogse 
eenheidsarbeiderspartij.. Het belang van "De Waarheidbeweging" kon moei-
lij kk overschat worden. De samenwerking met andere verzetsorganisaties was 
gebaseerdd op de invloed van de krant, niet op die van de partij.7 Zo nam Bran-
denburgg namens De Waarheid - en niet namens de CPN - in juli 1944 deel 
aann besprekingen over een te vormen algemene overkoepelende organisatie 
vann het verzet, De Grote Adviescommissie van de Illegaliteit, tevens advies-
orgaann van de regering in Londen.8 

Hett vertrouwen in het welslagen van het eenheidsproject groeide toen er 
namenss de linkersectie van de Commissie, bestaande uit vrijwel alle grote il -
legalee bladen, in oktober 1944 een verklaring verscheen over de vernieuwing 
vann het politieke leven na de bevrijding. Frits Reuter, lid van de illegale lei-
ding,, herinnerde zich: "We beschouwden het als een belangrijke overwin-
ning.. Van een geïsoleerde positie was geen sprake meer."9 Het rapport zou 
nogg van belang worden, toen De Groot na de bevrijding op 10 mei 1945 een 
oproepp deed de partij op te heffen en het politieke leven in Nederland te ver-
nieuwen.. Om zijn oproep kracht bij te zetten wees hij op de verklaring van 
oktoberr 1944. 

Voorr de tallozen die niet al vóór 1940 deel uitmaakten van de CPN leek het 
instandhoudenn van de brede eenheidsbeweging het meest realistisch. Zo ook 
voorr communisten die in de traditie van Jan Postma dachten. Maar voor de 
watt oudere, in de geest van de Comintern denkende communisten strookte 
hett idee van opheffing van de CPN niet altijd met de eigen overtuiging. Piet 
Vooren,, die in het laatste oorlogsjaar deel uitmaakte van het illegale Amster-
damsee districtsbestuur herinnerde zich een ontmoeting met Jaap Branden-
burg,, "geruime tijd voor de bevrijding", in een restaurant op de Westermarkt, 
waarr deze meedeelde dat de landelijke leiding besloten had de CPN niet te la-
tenn terugkeren; "wij stonden in één woord perplex!" aldus Vooren, die met 
dee derde aanwezige, Barend Kieboom uit Rotterdam, van zijn ontgoocheling 
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blijkk gaf. Een ongebruikelijke reactie omdat "wi j als illegale partijfunctiona-
rissenn tijdens de bezetting gewend waren alle besluiten en opdrachten, die wij 
mett ons verstand konden bevatten, voetstoots uit te voeren." Vooren vroeg 
zichh tegenover een brommerige Brandenburg af waarom het nodig was de rol 
vann de partij in het verzet te miskennen: "iedereen wist toch dat van alle ver-
bodenn partijen de Communistische Partij Nederland de enige partij was, die 
ookk metterdaad in het gehele land actief tegen de Duitsfascistische overheer-
singg en zijn NSB-filiaal optrad."10 Ook Harry Kleuver, eveneens lid van het 
hoofdstedelijkee districtsbestuur, maakte gewag van Amsterdams verzet tegen 
eenn mogelijk opheffen van de partij. Hij herinnerde aan een bijeenkomst op 
dee Weesperzijde in het begin van 1945 met mensen uit verschillende centra 
enn enige kameraden van de landelijke leiding: Anton Koejemans, Jaap Bran-
denburg,, Janet Stofkoper, Frits Reuter, Harry Verheij, Rie Kogenhop en An-
niee Averink, waar in antwoord op de Amsterdamse kritiek betoogd werd dat 
alleenn in Amsterdam de partij nog als zodanig bestond, terwijl elders het werk 
brederr was georganiseerd." 

Misschienn gold dat voor het noorden en het oosten van het land, maar niet 
meerr voor het zuiden van Nederland dat tussen september en november 1944 
bevrijdd werd. Hier was na een aanvankelijke poging om tot één socialistische 
partijj  te komen, tijdens de kerstdagen van 1944 door Wim van Exter De 
Communistischee Partij in Bevrijd Nederlands Gebied opgericht. Van Exter 
zelff  werd voorzitter, de mijnwerker Huub Hermans, die voor de oorlog een 
populairr SDAP-wethouder was in Vaals, en tijdens de bezetting meewerkte 
aann het communistische blad GlückAuf, secretaris. 

Dee Amsterdamse metaalarbeider Van Exter had aan het begin van de be-
zettingg onder leiding van Anton Struik aan de organisatie van het Solidari-
teitsfondss gewerkt. Tot tweemaal toe wist Van Exter ternauwernood aan ar-
restatiee te ontkomen. Zijn vrouw Resi werd gepakt, waarna Van Exter de raad 
kreegg zich tot na de oorlog gedeisd te houden. Dat advies sloeg hij in de wind 
enn in januari 1943 vertrok hij onder de schuilnaam 'Willy ' naar Limburg, 
waarr de partij in brokstukken uiteen lag na de snel opeenvolgende arrestaties 
vann de instructeur Jaap Reek en diens vervanger, de Rotterdammer Janus Nas. 
Vann Exter slaagde erin nagenoeg uit het niets een nieuwe groep op te bouwen, 
voornamelijkk geworteld in de oostelijke mijnstreek, en een krant uit te geven 
diee - naar de bekende mijnwerkersgroet - Glück Auf werd gedoopt en door 
tweee Oostenrijkse mijnwerkers in een ongebruikt hondenhok werd gedrukt.12 

Eindd 1943 werd het blad omgevormd tot een nieuwe editie van De Waarheid. 
Omm het contact met de mijnwerkers niet te verliezen, riep Van Exter een 
nieuww blad in het leven, De Vakbond, dat intensief het idee van een een-
heidsvakbewegingg propageerde en waaraan ook sociaal-democraten mee-
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werkten.'33 Na overleg met Jaap Brandenburg reisde Van Exter het land door 
omm de partij instructie te geven over de ideeën omtrent de Eenheidsvakbewe-
gingg (EVB). 

Directt na de bevrijding van Limburg, die hij op zijn onderduikadres in 
Brunssumm afwachtte, nam Van Exter deel aan de oprichting van de eenheids-
bond,, de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM), die na de 
oorlogg zou uitgroeien tot de sterkste mijnwerkersbond en waarvan hij korte 
tijdd voorzitter was.'4 Daarnaast zette hij zich in voor de opbouw van de groe-
penn rond De Waarheid onder het motto "met De Waarheid, naar één socialis-
tischee partij", hierin mede tot uitdrukking brengend het besef dat de nieuw 
verworvenn aanhang van krant en vakbeweging niet vanzelf voor CPN en com-
munismee koos. Met grote vindingrijkheid wist hij op 7 oktober 1944 het eer-
stee legaal verschijnende, tevens gedrukte nummer van De Waarheid in 'vrij 
Nederland'' van de pers te krijgen.'5 Het nummer ter gelegenheid van de 
vieringg van de Oktoberrevolutie verscheen in een oplage van vijfentwintig-
duizendd exemplaren. Het lokte een felle reactie uit van het Militai r Gezag, het 
hoogstee bestuurlijke orgaan in bevrijd gebied, dat de krant een verschijnings-
verbodd oplegde van veertien dagen, zogenaamd omdat niet alle artikelen on-
dertekendd waren. Het was de ouverture van een tegen de communisten ge-
richterichte campagne, waarin laster en haat tot doel hadden hun groeiende invloed 
terugg te dringen. 

Verstokenn van overleg en beraad met de leidende kameraden elders in het 
land,, besloot Van Exter met de Belgische partij te overleggen. Op een gloed-
nieuwee fiets, die hij van de Amerikanen kreeg in ruil voor een op een Duits 
officierr buit gemaakte revolver, ging hij op Brussel aan. Even over de grens 
werdd hij door een militaire vrachtwagen aangereden. Op wat schaafwonden 
na,, mankeerde Van Exter niets. Met fiets en al werd hij achterin gehesen en 
dertigg kilometer voor zijn bestemming gedropt. In een Engelse jeep bereikte 
hijj  ten slotte Brussel waar hij een ontmoeting had met de Hongaar Andor Be-
reï.'6 6 

Andorr Bereï (schuilnamen Clavel, Pépé, Dennis of Victor) verbleef sinds 
19377 in België. Hij behoorde net als Eugen Fried tot het clandestiene Com-
intern-apparaatt en had voor en kort na de bezetting in de Belgische partij de 
teugelss in handen. In een café, vlak bij de Brusselse opera, ontmoette Van Ex-
terr de middelgrote, vijfenveertigjarige oud-instructeur van de Comintern die 
niett alleen gezaghebbend was, maar ook verrassend goed op de hoogte bleek 
vann de toestand in de partij. "De besprekingen waren vrij critisch," herinner-
dee Van Exter zich. Bereï, die om zijn zware hangende vochtige onderlip op 
z'nn Brussels "de Luppe" werd genoemd, meende dat de koers van de com-
munistenn in bevrijd gebied gewijzigd moest worden; in plaats van De Waar-
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heidbewegingg op te bouwen, diende onverwijld de Partij te worden heropge-
richt.richt.1717 Het zou niet bij deze ontmoeting blijven: een a twee keer per maand 
reisdee Van Exter naar Brussel en bracht rapport uit over de politieke situatie 
inn bezet en bevrijd gebied.'8 

Zoo Van Exter al bedenkingen koesterde tegen Bereï's adviezen, liet hij die 
vallenn toen bleek dat de sociaal-democraten voor samenwerking niets voel-
den,, overgingen tot de uitgave van Het Vrije Volk en de wederoprichting van 
dee SDAP aankondigden.19 Tijdens de kerstdagen van 1944 kwam het in een 
tweee dagen durende conferentie tot de oprichting van de partij, overigens 
zonderr noemenswaardige voorbereiding of discussie in de Waarheidgroepen. 
Inn een aangenomen manifest heette het: "Het is een hersenschim te geloven 
datt zonder een sterke communistische partij de politieke eenheid van de so-
cialistenn te verwezenlijken is."20 In een enkele afdeling, zoals Maastricht en 
Breda,, stuitte het onverhoedse besluit op bezwaren en zag een meerderheid 
vann lidmaatschap af.21 

Dee illegale leiding in het westen was slecht op de hoogte van de ontwik-
kelingenn in bevrijd gebied. Een poging om een radioverbinding tussen Am-
sterdamm en het zuiden tot stand te brengen mislukte.22 Dat gold ook voor de 
pogingg van Dankaart en later van het duo Brandenburg-Koejemans om via de 
Biesboschh het zuiden te bereiken. Daarin slaagde wel Jan 'Richard' van der 
Gaag,, voor de oorlog werkend als geoloog bij de Bataafsche Petroleum Maat-
schappij,, lid van de leiding van de RVV en vertrouwensman van de Neder-
landsee regering, die Van Exter op 30 januari 1945 in Brunssum opzocht, 
"mett de groeten van Gerben [Wagenaar] en Jaap [Brandenburg]", wist Van 
Exterr zich te herinneren. Van Exter gaf hem bij terugkeer naar het westen een 
inn de haast opgestelde brief mee voor de illegale leiding met een verslag van 
dee communistische activiteiten in bevrijd gebied. Van Exter maakte gewag 
vann de wederoprichting van de CPN en verzuimde niet de overwegingen die 
tott die stap leidden, gewicht te geven: "Heb met belangrijke vrienden ge-
sproken.. Waren zeer geïnteresseerd bij ontwikkeling." 

Dee leider van de zuidelijke communisten sprak met zijn Belgische vrien-
denn niet alleen over de partij maar ook over De Groot. Bereï moet op de hoog-
tee zijn geweest van de poging van Clement om - na het uiteenslaan van het 
driemanschapp in de zomer van 1943 - via een koerier in contact te komen 
mett De Groot. Clement had Dimitrov moeten berichten dat het niet gelukt 
was.. "Al s het juist is, dat Paul [de Groot] op eigen gelegenheid is onderge-
dokenn en geen verbinding heeft onderhouden, moet hij als deserteur worden 
beschouwd.. Er is ontevredenheid over de destijds gevoerde politiek!!"23 al-
duss Van Exter, die wellicht de kans schoon zag om zich van zijn mogelijke ri-
vaall  te ontdoen. 
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Dee landelijke leiding, via Gerben Wagenaar op de hoogte gebracht van de 
bevindingenn van Van der Gaag, kon met Van Exters kritiek niet uit de voeten. 
"Hett bericht over De Groots desertie werd in de leiding besproken, maar uit-
eindelijkk voor kennisgeving aangenomen." Volgens Frits Reuter hield Bran-
denburgg Van Exters oordeel voor niet objectief. Het was geen geheim dat Van 
Exterr en De Groot al voor de oorlog geen vrienden van elkaar waren. Daar-
voorr botsten hun karakters te zeer.24 Van Exters mededeling over de oprich-
tingg van 'de CPN in bevrijd gebied' wekte geen zichtbare beroering. Maar dat 
menn er niet mee ingenomen was, bleek uit het feit dat er in de krant geen 
ruchtbaarheidd aan werd gegeven. Na de oorlog zou Gerben Wagenaar noteren 
datt Van Exter van de illegale leiding uitdrukkelijk opdracht had de partij niet 
opp te richten,25 maar vast te houden aan de koers van het Volksprogram. 

Off  De Groot bekend was met de tweeslachtigheid in de politiek van de 
CPNN is niet zeker, stellig zal hij in het oosten via Van Aalderen van de voor-
genomenn opbouw en organisatie van De Waarheid-groepen vernomen heb-
ben.. Hij had zelf in 1942 een aanzet tot die koers gegeven. 

Dee Groots duikadres in Zwolle was veilig. Als ambtenaar had hij zich een 
redelijkk alibi verschaft en van zijn beschermster was bekend dat ze de illega-
liteitt al eerder ter will e was. Aan de bestrijding van het Zwolse communisme 
leekk voor de SD weinig eer te behalen. De CPN was in Zwolle weinig actief. 
Tochh was een toevalstreffer niet uitgesloten. Op zoek naar verzetsmensen, die 
zichh in het rooms-katholieke ziekenhuis nabij de Diezerpoort schuilhielden, 
werdd op een dag de omgeving van de kantoorboekwinkel afgegrendeld. Het 
krioeldee van de SD'ers. De Groot schrok zich lam, alles leek verloren. De ne-
genjarigee Huib wist raad en loodste hem via de brug over het Groot Weezen-
land,, de enig overgebleven uitweg, in veiligheid.26 

Inn de laatste maanden van de bezetting nam de activiteit van de Zwolse 
communistenn weer enigszins toe. De Groot kwam in contact met Huub van 
Lith,, een Amsterdamse beeldhouwer die in 1942 een tijd gevangenzat maar 
vrijgelatenn was omdat de Duitsers niets tegen hem konden aanvoeren. De 
Groott vroeg Van Lith "of het mogelijk was contact met Amsterdam te krij-
genn om zo mogelijk daarheen gehaald te worden".27 In een lang na de oorlog 
geschrevenn herinnering gaf Eke Zegeling, inmiddels De Groots echtgenote, 
aann waarom de poging mislukte: "het is geprobeerd, maar de centrale man 
werdd gepakt en daarna doodgemarteld." Volgens Eke "omdat hij niet zei, 
waarr Paul de Groot was. Hij kon dat niet want het was hem niet meegedeeld." 
Hett ging hier om de al eerder genoemde, vanaf het najaar van 1943 opere-
rendee instructeur Dick Lammes die in december 1944, op zoek naar De 
Groot,, gearresteerd werd. Deze verzetsman die afkomstig was van de NJF 
werdd niet, zoals Zegeling meende, doodgemarteld maar in maart 1945 te-
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rechtgesteldd als represaille voor de aanslag op de Duitse politiechef H.A. 
Rauter.288 De gebeurtenis bracht De Groot ertoe om haar zijn ware naam 
tee onthullen; ze kreeg, zo schreef ze, heel veel van hem te horen, over de eer-
stee oorlogsjaren, over Jan Dieters en Lou Jansen, over Vosveld en de arresta-
ties. . 

TERUGG NAAR AMSTERDAM 

Enkelee dagen nadat Zwolle op 14 april 1945 door de Canadezen werd be-
vrijd,, bereikte Wim van Exter op een motorrijwiel, merk Zündapp, in gezel-
schapp van de jonge Gerrit Jurriëns de Hanzestad, op zoek naar De Groot. Jur-
riënss was de aanvoerder van de Nijmeegse partij. Hun avontuurlijke reis leid-
dee via een ingewikkelde omweg, door Duitsland, langs Enschede en Gronin-
gen,, waar onder andere met Henk Goudkuil werd overlegd. In Zwolle 
hoordenn ze dat De Groot met Eke en haar zoon in Dalfsen verbleef, op een 
boerderij,, waar ze over een lapje grond voor eigen gebruik beschikten. De 
ontmoetingg met De Groot verliep verre van amicaal. Met veel aplomb zou De 
Groott Van Exter uitgedaagd hebben: "Wie hem het recht had gegeven om de 
communistischee partij weer op te richten."29 En passant vroeg hij vijfhonderd 
gulden:: "Je begrijpt ik heb wat schulden gemaakt." Van Exter overhandigde 
zonderr morren het geld.30 De Groot, aldus Van Exter, zou met hem en Jur-
riënss mee naar Eindhoven hebben willen reizen om als vertegenwoordiger 
vann de CPN bij het Militai r Gezag op te treden. Het drietal begaf zich op 16 
aprill  1945 naar de Britse autoriteiten in Zwolle maar deze weigerden De 
Groott reispapieren te geven.3' Twee dagen later ontving hij ze alsnog,32 maar 
toenn achtte hij de reis klaarblijkelijk niet meer opportuun. In elk geval zwij-
genn de bronnen over een verblijf van De Groot in het zuiden. 

Vann Exter en Jurriëns reisden door naar de IJsselstreek, naar Gorssel en 
vandaarr naar Zutphen. Werden hier de referenties van De Groot nagetrokken? 
Off  ging het Van Exter alleen om een lobby voor de politieke koers van het 
zuiden,, waarvoor hij zich enkele dagen eerder ook al in Enschede en Gro-
ningenn sterk had gemaakt? Geert van der Molen herinnert zich nog levendig 
-- "het was mooi weer en we zaten in de zon" - hoe hij eerst haar en vervol-
genss Henk Goudkuil apart nam in het gebouw van de Groningse Waarheid 
aann Het Lopende Diep om hen te bewegen de partij op te richten.33 

Inn de IJsselstreek, in Zutphen vooral, was men slecht over De Groot te 
spreken.. Dat hij zich in Zwolle had teruggetrokken, zette kwaad bloed, bij de 
Pothovenss bijvoorbeeld, bij wie hij na de bijna fatale tref met Dieters in april 
19433 enige dagen onderdook en die te berde brachten dat anderen toch ook 
hunn leven op het spel hadden gezet. Dat vond ook Lam uit Dieren, bij wie De 
Groott in 1943 enkele dagen onderdook. Lam haalde het voorbeeld aan van 
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"enigee joden die op een kamertje nog allerlei goed werk voor de partij had-
denn verricht", noteerde Van Aalderen in een rapportje, bestemd voor De 
Groot.. Ook Henk Koning, op dat moment hoofdredacteur van De Waarheid 
enn de politiek leider van de afdeling Zutphen, Jan Reversma,34 lieten weten 
vann mening te zijn dat De Groot terug had moeten komen. De jonge partij-
genotenn vonden dat De Groot niet bij het werk betrokken hoorde te worden 
zolangg hij zich niet in Amsterdam verantwoord had. Op een uitzondering na 
keerdee de stemming zich tegen De Groot, en op zijn vraag aan Van Aalderen 
off  er sprake van ophitsing was, berichtte deze dat dit "van generlei zijde het 
gevall  was".35 

Sindss de zomer van 1944 was Gerrit van Aalderen eerst alleen, na de 
spoorwegstakingg in september 1944 met vrouw en dochter, ondergedoken bij 
Nijenhuis,, een smid-rijwielhersteller, in het buurtschap Zwiep bij Lochem. 
Hierr bleef hij tot de bevrijding op 1 april 1945, waarna het gezin in Zutphen 
bijj  een vriendin van Annie van Aalderen introk. Enige tijd later kwam De 
Groott hen, achter op een motor, opzoeken.36 Bij die gelegenheid moet De 
Groott gevraagd hebben eens de stemming rond zijn persoon te peilen. Wel-
lichtt achtte hij Van Aalderens rapport zo alarmerend dat hij besloot om niet 
mett Van Exter en Jurriëns naar Eindhoven te reizen, maar alle energie te ge-
bruikenn om wrevel bij zijn partijgenoten weg te nemen. 

Directt na de bevrijding doken in vele plaatsen legale edities van De Waarheid 
op.. Met veel inzet en creativiteit was de krant door de donkere periode ge-
leid.. In Groningen, waar Henk Goudkuil vanaf maart 1944 de partij opbouw-
de,, dreigde begin 1945 een papiertekort. Goudkuil besloot tot een overval: 
"Bijj  Bührmann in de Kijk in 't Jatstraat hebben we drie ton papier wegge-
haald.. Op klaarlichte dag, met een man of zes. Gewoon op een platte wagen 
mett een paard ervoor. Ik ging als eerste naar binnen, de anderen zouden na 
vijff  minuten volgen. 'We komen papier halen!' 'Papier halen?', vroeg de ma-
gazijnbeheerder,, 'dat kan niet. Het is Wehrmachtpapier.' 'Dat doet er niet 
toe!'.""  Goudkuil trok zijn revolver. Op dat ogenblik stormden de anderen 
naarr binnen en draaiden het paard en de wagen achteruit de loods in, wat de 
nodigee voeten in de aarde had want niemand had verstand van paarden. Aan 
dee overkant keken twee voorbijgangers verbaasd toe. Goudkuil tegen de be-
heerder:: 'we nemen papier mee, je hoeft je geen zorgen te maken, het wordt 
allemaall  betaald.' Telefoon doorgesneden en geladen. De rollen papier vlogen 
overall  vandaan. En die man maar noteren, 'sla er maar een slag naar'. Goud-
kuill  wierp 1500 gulden op tafel: 'dat moet genoeg zijn'. "Enfin, wij probe-
renn weg te komen en moesten voor we buiten kwamen een verhoging nemen. 
Hett paard was oud, de touwen hadden hun beste tijd gehad. We openen de 
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deuren,, sporen het paard aan... knap zegt het touw. Het paard vloog naar bui-
ten,, de wagen achterlatend. We hebben het gevangen en opnieuw voor de wa-
genn gebracht. Het zat met zijn kont op de beugels. Ik zeg: 'Nou jongens, al-
lemaall  de schouders eronder.' Zo lukte het die drie ton naar buiten te krijgen. 
Wee hebben er nog papier van geleverd aan de partij in Amsterdam. Dat ging 
nogg gewoon via de Lemmerboot."37 

Opp de dag van de bevrijding, 16 april 1945, kwam de Groningse CPN met 
eenn krant in een oplage van 50.000 exemplaren op straat, gedrukt op de door 
Goudkuill  en de jongens van de RW geconfisqueerde persen van het Nieuws-
bladblad van het Noorden. Henk Goudkuil, commandant van de tweehonderd 
mann tellende R W, werd hoofdredacteur. Twee dagen later arriveerde De 
Groott in Groningen om de communisten ervan te weerhouden de partij op te 
richten.. Goudkuil, de man van de praktijk, liet zich ondanks een aanvankelij-
kee aarzeling geheel overtuigen.38 Met een aantal kameraden uit Twente en 
Groningenn werd een keer of drie, vier in de stad vergaderd, zelfs 's nachts. Ze 
kondenn over alle faciliteiten beschikken, ook over auto's, en haalden De Groot 
inn Zwolle op. Na afloop brachten ze hem weer terug.39 Op 27 april vond in 
Enschedee wederom een bijeenkomst plaats. Er werd besloten om een centra-
lee hoofdredactie te benoemen met plaatselijk verantwoordelijke redacteuren. 
Hoofdredacteurr werd Paul S. de Groot, directeur Arie van Vliet, pseudoniem 
vann Siegfried Horastra, die in 1941 was gearresteerd, ontsnapte en tot aan de 
bevrijdingg de CPN in Enschede leidde. Tot de redactie behoorde ook Wim Po-
lak,, de latere staatssecretaris van financiën in het kabinet-Den Uyl en burge-
meesterr van Amsterdam. Hij bewaarde slechte herinneringen aan De Groot 
diee hij in de eerste maanden van 1945 als een onsympathieke en autoritaire 
mann leerde kennen.40 

Naa twee jaar buitenspel gestaan te hebben, bekleedde De Groot wederom 
eenn toonaangevende positie. Voor Gerrit van Aalderen reden om zijn partij-
genoott per briefje geluk te wensen: "Inmiddels gehoord, datje wel weer aan-
genomenn bent geworden, als ik deze uitdrukking mag gebruiken. Gefelici-
teerd.. Je invloed omtrent het vormen van een partij op brede basis is, geloof 
ik,, al merkbaar."41 Het briefje laat zien dat in Enschede een begin werd ge-
maaktt met de discussie over het oprichten van een Vereniging Vrienden van 
Dee Waarheid; een discussie die enkele dagen later, op 4 mei, voortgezet werd 
opp de zogeheten Noord-Oostconferentie in Zwolle. Druk was het die middag 
niet,, slechts een enkeling druppelde omstreeks vier uur 's middags het in be-
slagg genomen gebouw binnen waar de conferentie plaatsvond. De bijeen-
komstt duurde tot laat in de avond en de acht a negen partijgenoten kregen tus-
sendoorr boerenkool met worst geserveerd. De Groot liet het zich goed sma-
ken. . 

239 9 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

Geertt van der Molen was de enige vrouw onder de aanwezigen. Op 7 fe-
bruarii  1945 was ze voor de tweede keer gearresteerd. Ze had gevangengeze-
tenn in Westerbork en behoorde tot een groep 'Nacht und Nebel-Haftlinge', 
vrouwenn die in geen geval de oorlog mochten overleven. In de nacht van 15 
opp 16 april werd de groep van ruim honderd vrouwen door de bewakers in 
eenn stuk niemandsland bij Grijpskerk vrijgelaten. Lopend en in overall met 
dee 'S' van strafbarak erop bereikte ze Groningen dat ze van verre zag bran-
den;; ze sloot zich wederom bij het verzet aan. Met Henk Goudkuil en Jan 
Lammerss was ze bij de conferentie namens Groningen en Friesland. Arie van 
Vliett en Lou Coenen vertegenwoordigden Enschede; Sebald Rutgers, die met 
zijnn vrouw in Eelde verbleef, was er en Paul de Groot, en "een of twee uit 
Zutphen",, dacht Van der Molen, "maar ja, je kende elkaar natuurlijk niet".42 

Voorr Geert van der Molen klonk het voorstel van De Groot om met 'een Ver-
enigingg Vrienden van De Waarheid'' te beginnen vanzelfsprekend. Van der 
Molenn had De Groot nooit eerder ontmoet, maar Goudkuil veel over hem ho-
renn vertellen. Ze liet zich gemakkelijk overtuigen. Alleen de uit Arnhem af-
komstigee Jan Lammers, sinds eind 1943 instructeur van Friesland,43 maakte 
bezwaren;; hij kreeg geen voet aan de grond. Aan de hand van een achttal stel-
lingenn pleitte De Groot voor "het tot stand brengen van een 'democratische 
volksregering'".. De in de illegaliteit begonnen vernieuwing moest worden 
voortgezett en daartoe was de oprichting van een nieuwe partij gewenst, "een 
Democratischee Volkspartij of Volksunie", geen oppositiepartij, maar een re-
geringspartij,, "spil voor de volksregering van morgen", zoals De Groot het 
uitdrukte.44 4 

Dee CPN leek te hebben afgedaan. Over 'communisme', 'socialisme' of'ar-
beidersklasse'' werd met geen woord gerept. De Groot stond een regerings-
partijj  voor ogen en de nieuwe, in de illegaliteit ontstane beweging rond De 
Waarheid,Waarheid, moest er deel van uitmaken. Niet alleen bekleedde De Groot we-
deromm een belangrijke partijfunctie, hoofdredacteur van de in het noorden en 
oostenn verschijnende krant, maar hij had op de conferentie ook de meerder-
heidd achter zijn voorstel gekregen en daarmee Van Exter, die zich met Jur-
riënsriëns op 4 mei in Enschede ophield, afgetroefd. Het kwam er nu op aan snel 
naarr Amsterdam te gaan om ook de illegale landelijke leiding te overtuigen. 
Dee bezetter, zo ging het gerucht, zou de volgende dag capituleren. 

Laatt op de avond reed De Groot met Goudkuil in een jeep naar Groningen. 
Hijj  overnachtte in het partijgebouw aan Het Lopende Diep, waar Goudkuil 
woondee en ook Geert van der Molen een kamer had. De volgende ochtend 
vertrokkenn Goudkuil en De Groot in een grote, vierdeurs Chevrolet, met aan 
hethet stuur partijgenoot Wanders, - "een echte Groningse boer, een moordknul, 
diee een soort persoonlijke lijfwacht van mij was," vertelt Goudkuil een halve 
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eeuww later - naar het westen.45 Goudkuit zat voorin, met een pistoolmitrail-
leurr op de knieën. De Groot, "bloednerveus", naast Karel Gijssendorfer, di-
recteurr van de Groningse krant, en Goudkuils vrouw Betsy achterin. 

"Godverdommee Henk, wat doe je nou toch..." Voor de IJsselbrug in Zwol-
lee stond een kilometerslange file. De brug was kapot en er voer alleen een 
pont.. Goudkuil had Wanders opdracht gegeven de fil e voorbij te rijden. "Oh, 
datt is goud, goud, mien jong," Wanders scheurde er al langs, de Canadezen in 
dee rij  verbouwereerd achterlatend. Bij de pont aangekomen, hoorde Wanders 
Goudkuill  roepen: "gewoon erop rijden, doorrijden." Hij had het raam al open 
enn zwaaide naar de Britse officier met de 'permit' die hij die ochtend bij het 
Canadiann Civil Affairs Department in Groningen had geregeld. 

"Press,, we have to go to Amsterdam." 
"Britishh Press?" 
"Yes!" " 
"Allright !!  Good luck!" 
Naa een noodgedwongen verblijf in Apeldoorn, waar De Groot overnachtte 

bijj  Piet Clerkx, directeur van de plaatselijke krant, en de anderen bij een zus-
terr van Goudkuil, bereikte het gezelschap tegen de avond van 6 mei Amster-
dam.. De Groot had de hele rit in angst gezeten, hier en daar werd nog ge-
vochtenn en op sommige kruispunten regelden Duitsers het verkeer. In de stad 
wass het doodstil; die middag had een schietpartij plaats gevonden vanuit de 
sociëtiett 'De Groote Industrieele Club' op De Dam, waar doden en gewon-
denn bij waren gevallen. Goudkuil stopte voor een woning in de buurt van het 
Amstelstation,, waar aarzelend maar fier de vlag van De Waarheid uit het bo-
venraamm was gestoken. "Die mensen schrokken zich dood toen ik - mitrail-
leurr op mijn rug - naar boven liep om te vragen waar de partij zetelde. Het 
gebouww van het Handelsblad werd genoemd, maar de drukkerij bleek geslo-
ten.""  Uiteindelijk kwamen ze bij Jaap Brandenburg terecht, op de Admira-
lengracht.. Terwijl boven overlegd werd, vroeg Goudkuil Wanders even zijn 
pistoolmitrailleurr te halen, die hij onbeheerd op de voorbank van de Chevro-
lett had achtergelaten. "Wat er gebeurde weet ik niet, Wanders zal niet gewe-
tenn hebben hoe het apparaat precies werkte. Hij schoot in één keer, een heel 
magazijnn leeg, zestien kogels. Paniek in de buurt." 

Dee Groot bleef bij Brandenburg achter en Goudkuil logeerde die dagen bij 
Bertuss Brandsen in de Jacob van Lennepstraat. De volgende dag, maandag-
ochtend,, werkten De Groot en Baruch in het gebouw van het Handelsblad 
aann een verklaring waarin de illegale leiding bekend maakte dat de CPN niet 
meerr terugkeerde en dat daarvoor in de plaats De Vereniging van Vrienden 
vann De Waarheid werd opgericht. Goudkuil herinnert zich "er maar zo'n 
beetjee bijgezeten te hebben". Toen de tekst klaar was, vond Goudkuil het de 
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hoogstee tijd om afscheid te nemen en terug te keren naar Groningen. "Daar 
komtt niets van in, ji j moet hier blijven," gebood De Groot. Goudkuil was niet 
tee vermurwen: "Ik kon mijn mensen in Groningen toch niet in de steek laten. 
[...]]  Ik zei hem dat ik er weinig voor voelde om een baantje onder zijn pro-
tectiee aan te nemen." Dat was tegen het zere been, bemerkte Goudkuil later. 
Dee Groot voelde zich een vreemde eend in de bijt en wilde een kring eigen, 
vertrouwdee mensen om zich heen. Met de koelbloedige Goudkuil had hij zich 
vann de steun van een populaire en invloedrijke verzetsman willen verzekeren, 
bovendienn uit een provincie waar de communistische aanhang van oudsher 
sterkk was. Zijn weigering werd Goudkuil sneller dan verwacht ingepeperd. 
Eindd juli 1945 kwam Annie Averink naar Groningen om hem te vertellen dat 
hijj  naar Rotterdam moest. Om "de vuile was" te doen, een uitdrukking voor 
hett wegzuiveren van onwelgevallige lieden. Zijn invloed en vrienden in Gro-
ningenn raakte hij kwijt. 

Wiee meer oren had naar een baan onder de hoede van De Groot, was Ger-
ritrit  van Aalderen. In een briefje van 28 april liet hij weten: "Wanneer je me 
perséé voor het opknappen van je particuliere of andere zaken nodig hebt, zul 
jee moeten proberen me enige maanden vrij te maken."46 Twee dagen later 
gingg Van Aalderen dieper op de zaak in. De Groot had hem kennelijk op-
nieuww aangezocht. Van Aalderen: "En nu je brief; je bent nogal radicaal te 
werkk gegaan lees ik, hoewel de zaak niet zo eenvoudig is. Allereerst dit. We 
zijnn elkaar niets verplicht voor bewezen diensten of wat dan ook. Ik moet n.1. 
concluderenn dat er twee motieven voor je voorstel zijn; 1 e dankbaarheid, 2e 
datjee een vertrouwd persoon bij je wilt hebben. Het eerste wees ik reeds op, 
geldtt niet voor p.g. [partijgenoten] onder elkaar. Wat het 2e betreft meen ik 
datt er meer personen zijn die 100% zijn. Verder is het van het spoor niet de 
gewoontee lager personeel verlof zonder loon te geven. Vanmorgen heb ik de 
ingenieurr der tractie te Zwolle een brief gestuurd en hem voorgesteld mij drie 
maandenn verlof zonder loon te geven. Ik heb voorgegeven dat ik langen tijd 
dee enige verzorger was van een belangrijk persoon op journalistiek gebied en 
datt deze mij een betrekking aanbood op proeftijd. Verder bedenk wel dat mijn 
vrouww on-politiek is en vanzelfsprekend bezwaren heeft. Zij noemt o.a. het 
mett 2 personen overblijven wat bonnen aangaat, verder het vrij reizen en het 
pensioenn aan het spoor. Niettemin denk ik wel dat ik gedaan krijg indien de 
ingenieurr op mijn voorstel ingaat, om je dan gedurende drie maanden van 
dienstt te zijn."47 Gerrit van Aalderen werd secretaris van De Groot en zou 
hemm tot op hoge leeftijd toegewijd blijven, tot in de jaren tachtig aan hun 
vriendschapp een einde kwam tijdens een vakantie in Roemenië. 
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STRIJDD OM DE MACHT 

Voorr wie uit Duitse kampen terugkeerde, in jarenlange onderduik had ge-
leefd,, of de jacht van de SD had getrotseerd, bestond kort na de bezetting wei-
nigg aandacht. Het loswoelen van herinneringen werd niet gewaardeerd; men 
wildee liever aan de toekomst denken en vergeten hoe men in staat was ge-
weestt te midden van de gebeurtenissen overeind te blijven. De leiding ont-
moedigdee het achteromkijken, niet omdat het traumatisch was, maar omdat 
hett politiek onbruikbaar was. Veel partijgenoten die direct na de oorlog lid 
werden,, hadden geen verzetsverleden; menigeen had zelfs in Duitsland ge-
werkt.. De gedachtegang van De Groot en Brandenburg was om zo snel mo-
gelijkk een streep onder het verzet te trekken. Niemand mocht aangekeken 
wordenn op wat hij of zij in de oorlog nagelaten had. Er bestond geen behoef-
tee aan een verklaring, rechtvaardiging of veroordeling. Er waren andere, nij-
penderr vraagstukken die de aandacht vroegen. Er heerste een geweldige oor-
logsmoeheidd in de partij en alle bewuste krachten, allen die gezond en sterk 
waren,, had men nodig. De oorlog leek direct ver weg. 

Datt gold niet voor iedereen. Voor sommigen eindigde de oorlog nooit; 
mensenn die, zoals Annie Romein zei, de toekomst achter zich hadden; die te-
rugkerendd uit de kampen het brandende schuldgevoel niet kwijtraakten; men-
senn wier kwaliteiten in de illegaliteit het best tot hun recht kwamen, voor-
treffelijkee verzetsstrijders waren, maar zo verweesd van de burgerlijke maat-
schappijj  raakten dat ze de illegaliteit bleven zoeken en de strijd elders voort-
zetten.. In Griekenland bijvoorbeeld, waar men in de partizanenstrijd steun 
konn gebruiken. Maar dat waren enkelingen. 

Voorr de meerderheid van de nieuwe, jonge mensen, die met hooggespan-
nenn verwachting de plaats innamen van het zwaar beproefde oude kader, ging 
hett om de toekomst. Men had zich omwille van sociale rechtvaardigheid rond 
DeDe Waarheid geschaard en verwachtte een energieke aanpak van de sociale 
enn politieke problemen. 

Dee verbitterde strijd om de leiding, die direct na de bevrijding uitbrak, 
moett een domper hebben gezet op de hooggespannen verwachting. Het ge-
vechtt spitste zich toe op de vraag wie de nieuwe partijleider werd: Paul de 
Groott of Wim van Exter, de een leider van de partij in Oost- en Noord-Ne-
derland,, de ander de belangrijkste man beneden de rivieren. 

Terwijll  De Groot zich naar Amsterdam repte, reisden Van Exter en Jurriëns 
vann Enschede naar Groningen.48 Om te redden wat er te redden viel. Van Ex-
terr kreeg er de conceptverklaring van De Groot over de brede Waarheid-be-
wegingg te lezen, maar het lukte niet publicatie te verhinderen. Daarop spoed-
dee ook hij zich naar de hoofdstad, waar hij op 7 mei arriveerde.49 Die maan-
dagg was het een heksenketel. Terwijl De Groot en Baruch op de bovenste ver-
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diepingg van het Handelsblad-gebouw overlegden, waren andere leden van de 
illegalee leiding druk doende gebouwen te confisqueren en persen over te ne-
men.. Met behulp van de Raad van Verzet installeerde Gerben Wagenaar een 
eerderr bij de Wehrmacht verduisterd stroomaggregaat, waardoor de eerste le-
galee nummers van De Waarheid konden verschijnen; aan twee kanten be-
druktee velletjes, meer papier was er niet. 

Jaapp Brandenburg en Frits Reuter namen een pand in de Leidsestraat in be-
slag,, bedoeld voor uitgeverij Pegasus, vervolgens op de Keizersgracht tegen-
overr Felix Meritis een pand ten behoeve van de CPN en de Waarheidbeweging 
enn ten slotte hoek Vijzelstraat en Herengracht een gebouw waar het district 
Amsterdamm zijn intrek nam. De NSB had er gehuisd, en het droeg er alle spo-
renn van. In de kamers lagen stapels NSB-lectuur en portretten van Mussert. 
"Wee schoven de bende maar zo'n beetje aan de kant,"50 vertelde Koejemans 
overr de omstandigheden, waarin de voorheen illegale leiding op de avond van 
donderdagg 10 mei 1945 - precies vijfjaar na het begin van de bezetting -
voorr het eerst bijeenkwam, "bij kaarslicht want electriciteit was er niet". Een 
feestvergaderingg werd het allerminst, want er brak een conflict uit dat tien 
wekenn zou duren. De dag daarvoor hadden de communisten in eensgezind-
heidd met honderden rode vlaggen de bevrijdingsmanifestatie op de Dam op-
geluisterd.. Velen bleken, net als tallozen elders in het land, onkundig van de 
hoogoplopendee spanningen. 

Dee Groot verscheen in gezelschap van Jaap Brandenburg. Gerrit Jurriëns 
begeleiddee Wim van Exter. Het werd een avond vol verwijten over en weer, 
hardee woorden en vuistslagen op tafel. Brandenburg steunde De Groot in alle 
opzichten.. Bij hem moet het gevoel van opluchting eindelijk de zwaardruk-
kendee verantwoordelijkheid van zich af te kunnen werpen, overheerst heb-
ben.. Hij kon weer aanleunen tegen een sterker gewaande. Nog voor de ver-
gaderingg begon, stelde Van Exter de verwijdering van "de deserteur" De 
Groott aan de orde. Frits Reuter, die getuige was van de confrontatie, stonden 
langg na de oorlog de reacties nog helder voor ogen: "Wij , die De Groot niet 
kenden,, hadden natuurlijk onze reserves, maar we vonden het voorstel van 
Vann Exter toch wel ver gaan."5' Van Exter had de beschuldiging eerder geuit 
inn zijn rapport van januari 1945. Maar nu, vijf maanden verder, ging het nog 
steedss om een verdenking; bewijs ontbrak of was zo mager dat het voor par-
tijgenotenn in Oost- en Noord-Nederland geen beletsel had gevormd De Groot 
alss hun leidsman te aanvaarden. De aanwezigen besloten De Groot zijn ver-
haall  te laten doen. Jaap Brandenburg en Frits Reuter werden aangewezen om 
mett hem te praten. 

Dee Groot moest een verklaring geven voor zijn vermeende "desertie". Het 
wass logisch dat hij zou wijzen op de bij na-arrestaties; dat hij zou opperen dat 
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err verraad in het spel was. Koesterde De Groot een verdenking tegen iemand, 
wienss naam hij liever niet aan de openbaarheid prijsgaf? Maakte de persoon 
deell  uit van de leiding of deed het noemen van de naam zo'n afbreuk aan het 
communistischee verzet dat zwijgen verkiezelijker was? Eén gebeurtenis had 
Dee Groot nooit begrepen: het verschijnen van Jan Dieters met in zijn kielzog 
dee SD op hun 'tref' in Apeldoorn, april 1943. Hij was er zeker van dat Die-
terss als lokvogel werd gebruikt. Daarom besloot hij van het toneel te ver-
dwijnen. . 

Wee weten niet of het gesprek zo verliep, maar De Groots uitleg was blijk-
baarr zo overtuigend dat zijn beslissing om na de angstaanjagende tref onder 
tee duiken, begrip wekte.52 Brandenburg en Reuter oordeelden het overdreven 
omm voor zijn geval het woord desertie in de mond te nemen en hem uit de par-
tijj  te stoten. Met deze conclusie kwamen ze in de vergadering terug, en zelfs 
Vann Exter legde zich erbij neer.53 

Off  De Groot later overtuigd is geraakt van Dieters goeder trouw, heb ik niet 
mett zekerheid kunnen vaststellen. Dat erover gesproken is, blijkt indirect uit 
inlichtingenn die Dirkje Mandemaker, de vrouw met wie Dieters vanaf 1938 
hadd samengeleefd, verschafte. Op 10 december 1945 vroeg ze De Groot per 
brieff  om een dringend onderhoud, "hopende dat je daar nu eens gehoor aan 
zultt geven. Je kunt je er niet afmaken met te druk." Mandemaker had De 
Groott eerder benaderd, maar nooit antwoord ontvangen. Ze verwachtte nu zo 
spoedigg mogelijk bericht, "hopende datje nu nog eens een moment aan mij 
denktt als aan de vrouw van Jan Dieters en niet als aan een overbodig meu-
belstuk.. In de afscheidsbrief van Jan stond doe de groeten aan Peter en ik 
hoopp dat je in de toekomst zoo veel mogelijk steun zult ontvangen van 
hem."54 4 

Inn een daarop volgend gesprek moeten de gemoederen hoog zijn opgelo-
pen.. Verwijten en verdachtmakingen vlogen over en weer. Tegenover De 
Grootss verdenking jegens Dieters, uitte Mandemaker de beschuldiging dat hij 
Louu Jansen in de steek had gelaten, waardoor deze - niet op de hoogte van 
Dieters'' arrestatie - op 5 april 1943 in Eerbeek gearresteerd kon worden.55 

Well  of geen verraad, duidelijk was dat er behoefte bestond aan een ver-
klaringg voor De Groots verdwijnen die aan de verzetsreputatie van de partij 
enn de leiding geen afbreuk deed. Zo ontstond de mythe dat overeengekomen 
wass om De Groot tot de bevrijding in reserve te houden. Brandenburg zou 
ookk na 1943 contact met hem hebben onderhouden. Al bleef De Groot na de 
oorlogg achtervolgd worden door pijnlijke insinuaties over zijn oorlogsgedrag, 
hijj  heeft nooit willen onthullen wat hij - al of niet terecht - als toedracht van 
zijnn "desertie" beschouwde: het verraad van Dieters. Het zou een ontluiste-
rendd effect hebben gehad op de verzetsreputatie van de partij en haar leiding. 
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Hett is denkbaar dat Jaap Brandenburg op zijn sterfbed in 1956 het mede 
doorr hemzelf in omloop gebrachte verhaal heeft herroepen. Via Adri Verreijt 
wordtt dan in oppositionele kring een nieuwe verklaring gangbaar: volgens 
dezee versie zou De Groot elk gesprek met Brandenburg hebben geweigerd en 
zouu Brandenburg dat uit loyaliteit met de zwaar getroffen De Groot ontkend 
hebbenn en er bovenstaande draai aan hebben gegeven. Zeker is dat Verreijt de 
toedrachtt niet zelf uit de mond van Brandenburg heeft opgetekend. Zijn bron 
wass Brandsen of Wagenaar die toen in een hoogoplopend conflict met De 
Groott gewikkeld waren. Ze waren met het moeilijk te verifiëren, zo niet on-
waarschijnlijkee verhaal uit Berlijn teruggekomen, waar ze de doodzieke 
Brandenburgg bijstonden. 

Watt het waarheidsgehalte aangaat: volgens Reuter zou Brandenburg rond 
juni/julii  1944 bij Roorda op de stoep hebben gestaan en een glimp van De 
Groott hebben opgevangen, die op zijn herhaald roepen niet reageerde. Maar 
sindss maart 1944 was De Groot niet meer bij Roorda, in juni/juli verbleef hij 
all  bij het gezin Zegeling. Onwaarschijnlijk is het verhaal ook, omdat - zoals 
ikk al eerder heb opgemerkt - het in de illegaliteit ongebruikelijk was om een 
ontmoetingg te arrangeren op een schuiladres. Brandenburg was zeer voor-
zichtigg en maakte zich eens de grootste zorgen toen Geert van der Molen bij 
toevall  achter zijn adres kwam. Hij overwoog onmiddellijk te verhuizen. Het 
ligtt niet voor de hand dat hijzelf en dan met opzet zich schuldig zou maken 
aann het schenden van zo'n elementaire regel uit de illegaliteit. Dat het verhaal 
onwaarr is, laat onverlet dat door Brandenburg pogingen zijn gedaan om met 
Dee Groot in contact te treden, zoals eind 1943 toen hij via Noorderwier (de 
mann met de bolhoed) aan Gerrit van Aalderen een brief ter hand liet stellen 
mett het verzoek deze verder te leiden. Dat De Groot de brief niet heeft wil-
lenn beantwoorden, kon echter moeilijk opgevat worden als desertie. 

Hett vertrouwen in de koers van De Groot bleek door de beschuldiging niet 
aangetast.. Zijn politiek sloot aan bij de ideeën van de illegale leiding, zij het 
datt deze in zijn ogen niet ver genoeg ging. Terugkeer van de partij wees hij 
radicaall  af, want "de doden kunnen niet meer tot leven worden gewekt. Wat 
onderr de vlag van de oude partij formatie zou worden opgericht, kan niet an-
derss dan een bedorven restant zijn, van wat vroeger is geweest."56 De verga-
deringg eindigde met het aannemen van een verklaring waarin de voormalige 
illegalee leiding zich tegen terugkeer van de partij kantte. In haar plaats kwam 
dee Vereniging Vrienden van De Waarheid, een beweging die zich tot doel stel-
dee mee te werken aan het tot stand brengen van een 'democratische partij', 
dee kern van een toekomstige 'Volksregering'.57 Onder de verklaring die op 14 
meimei 1945 in De Waarheid werd gepubliceerd, prijkte als eerste de naam van 
Paull  de Groot. Van Exter en Jurriëns ondertekenden niet. 
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Hett gemak waarmee De Groot zich weer in het zadel hees, was verbluf-
fend.. Zijn tegenstanders maakten het hem niet moeilijk. Daan Goulooze, be-
terr dan wie ook op de hoogte met het optreden van het driemanschap aan het 
beginn van de bezetting, keerde pas op 11 juni 1945 uit Sachsenhausen terug. 
Daardoorr ontbeerde Van Exter lange tijd een mogelijk doorslaggevende steun 
bijj  zijn kritiek op De Groot. Zelf was Van Exter te bevooroordeeld, te eigen-
gereidd en te ongeduldig om een geloofwaardig alternatief te vormen. Boven-
dienn was hij in eigen kamp omstreden, gelet de wijze waarop de partij in het 
zuidenn totstandkwam. Van Exter had op eigen houtje, zo niet in strijd met de 
uitdrukkelijkee wens van de illegale leiding, geopereerd. Het verzwakte zijn 
kansenn aanzienlijk. Hoewel de invloed in het zuiden groeide, staken de wortels 
vann het Nederlandse communisme het diepst in het westen en in Groningen, 
gebiedenn waar De Groot wel, en Van Exter geen persoonlijke bindingen had. 

Naa de vergadering keerden Van Exter en Jurriëns ontgoocheld naar het zui-
denn terug, brachten verslag uit en besloten hangende consultatie van hun 
Brusselsee vrienden de partij in het zuiden intact te laten.58 Op 22 en 23 mei 
wass Van Exter in de Belgische hoofdstad om met de KPB, Andor Bereï en een 
vertegenwoordigerr van de PC F te overleggen. Zijn gesprekspartners sterkten 
Vann Exter in de gedachte dat het opheffen van de partij een politieke blunder 
wass en brachten hem op de hoogte van de lotgevallen van Earl Browder, de 
cheff  van de Amerikaanse communistische partij. Deze kwam net als De 
Groott tot het inzicht dat het in de huidige omstandigheden waarin "capita-
lismm and communism have begun to march together towards the peaceful so-
cietyy of tomorrow",59 onjuist was te streven naar een socialistische maat-
schappijj  en meende net als De Groot dat een partij geen functie meer had. 

Inn mei 1944 was de CP-USA ontbonden. Een voorbarige stap, zo bleek in 
februarii  1945 toen Stalin in Jalta aan Churchill en Roosevelt liet merken het 
onderr zijn invloed staande gebied in Oost-Europa niet te zullen prijsgeven; 
hierr splitsten zich de wegen van de tot dan toe allerhartelijkst optrekkende 
bondgenotenn en verdween 'the peaceful society of tomorrow' ver achter de 
horizon.. In de nieuwe context was de ontbinding van een communistische 
partijj  precies het verkeerde signaal. Op gezag van Stalin opende Jacques Du-
closs in april 1945 in Cahiers du Communisme de aanval op Browder en eis-
tee in plaats van ontbinding juist versterking van de partij. Eind juli 1945 werd 
dee CP-USA weer opgericht en Browder aan de kant gezet. 

"Browderisme",, met dit nieuwste pejoratief van de communistische be-
wegingg kleineerde de PCF-man De Groots politiek. Hij raadde Van Exter met 
klemm aan het artikel van Duclos te vertalen, te verspreiden en openlijk oppo-
sitiee te voeren. Van Exter waakte er echter voor het conflict met Amsterdam 
opp de spits te drijven.60 Slechts mondjesmaat werd het artikel verspreid. Wel 
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prikkeldee het Van Exter en Jurrièns in het gehele land contacten te leggen om 
tee komen tot een heroprichting van de partij. 

Intussenn zette De Groot met kracht zijn 'nationale' oriëntatie door. Veer-
tienn dagen na de bevrijding vond een grootse manifestatie plaats in het Am-
sterdamsee Concertgebouw. Wegens overweldigende belangstelling werd de 
bijeenkomstt vijf keer herhaald. Voorzitter Co Dankaart had het muziekcorps 
geïnstrueerdd om na zijn slotwoord de Internationale in te zetten. Zo ge-
schiedde.. Terwijl de Internationale dreunde beklom Leen Seegers aan het 
hoofdd van een groep uit het concentratiekamp bevrijde makkers het podium. 
Toenn Dankaart weer achter de presidiumtafel plaats nam, boog De Groot zich 
voorr Brandenburg langs en vroeg op afgebeten toon: "waarom laatje De In-
ternationalee spelen?" Verbouwereerd stelde Dankaart de wedervraag: "Had 
ikk dan het Wilhelmus moeten laten spelen?"6' Dat was inderdaad de bedoe-
ling.. Het paste zo goed bij De Groots woorden dat "thans de leuze van het 
socialismee aan te heffen ware demagogie was"; en dat "onze beweging vijf 
jaarr lang voldoende bewijs had gegeven van haar goeder trouw".62 Of zoals 
Brandenburgg het uitdrukte: "dat we in de illegaliteit als patriotten hadden ge-
streden.. En ons ware vaderlanders hadden getoond."63 Een maand later 
trachttee De Groot opnieuw het Wilhelmus "de populariteit terug te geven 
waarr het lied gezien zijn geschiedenis recht op had". In het Utrechtse Tivoli 
riepriep hij aan het slot van de bijeenkomst de voorzitter en de overige bestuurs-
ledenn op het Wilhelmus aan te heffen. Dezen voelden er niets voor, maar gin-
genn door de knieën, toen De Groot eiste dat zijn opdracht werd uitgevoerd. A 
contrecoeurr en schuchter zetten ze de eerste tonen in. Toen een deel van de 
zaall  mee begon te neuriën, zetten anderen de Internationale in.64 De bijeen-
komstt eindigde in opperste verwarring. Die week werden protestmoties aan-
genomen,, waarin de communistische beweging werd vergeleken met de 
Oranjepartij.. Op de partijraad later in de maand liet menigeen zijn afkeuring 
blijken.65 5 

Hett aanheffen van het Wilhelmus was geen spontane ingeving. Twee dagen 
voorr de bijeenkomst in Tivoli had De Groot het politiek bureau een beschou-
wingg voorgelegd onder de kop "Waarom wij het Wilhelmus zingen", onder-
tekendd met "Patriot" en met het verzoek om op- of aanmerkingen. In het voor 
ScholingScholing en Strijd bedoelde artikel hield hij een vurig pleidooi om de natio-
nalee hymne als 'vrijheidslied' terug te veroveren. Want: "Het zingen ervan is 
eenn demonstratie van het feit dat de communisten in zich het beste verenigen 
vann de marxistische arbeidersstrijd en het ware patriotisme, het volkspatrio-
tisme.""  Na op dee oorsprong te zijn ingegaan, besloot hij met te zeggen dat het 
liedd "een symbool van eenheid en vrijheidsdrang" is: "Al s wij het Wilhelmus 
zingenn denken wij aan de velen die hun bloed hebben gegeven voor de vrij -
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heid,, voor de liefde tot ons vaderland, de eenheid in onze strijd. Wij denken 
daarbijj  aan een trouwe en onbaatzuchtige leiding die de belangen van land en 
volkk boven alles stelt."66 

Inn zijn rede in Tivoli bekende De Groot de zorgen van het land te delen. 
Overr de golf van stakingen, die het westen overspoelde merkte hij op: "Wij 
betreurenn de onrust die er door een staking in het productieproces veroor-
zaaktt wordt, ten zeerste." Maar, voegde hij er veel betekenend aan toe: "de 
arbeiderss hebben geen volksvertegenwoordiging waarin zij hun stem kunnen 
latenn horen en hun vakvereniging wordt niet erkend."67 Enkele weken eerder 
wass een poging tot de regering door te dringen mislukt. Over een regerings-
programm was met Drees en Schermerhorn niet te praten geweest; het was slik-
kenn of stikken. Bovendien boden de formateurs slechts een ministerschap 
zonderr portefeuille, voor de vervulling waarvan ze de alom gerespecteerde 
oud-commandantt van de Raad van Verzet Gerben Wagenaar op het oog had-
den.. De Groot wilde echter Voedselvoorziening, en niet voor Wagenaar, maar 
voorr zichzelf. Drees noch Schermerhorn had er oren naar. Het stemde De 
Groott niet minder mild in zijn bejegening van wat hij de progressieve Drees-
Schermerhorn-vleugell  noemde. Hij bleef hoop koesteren op een kabinetsher-
vorming,, waarbij communisten alsnog een plaats kregen. Het leverde hem 
forsee kritiek op van Van Exter, die hem aanwreef "diplomatieke handighe-
den""  te verkiezen boven een "consequent en duidelijk optreden tegen deze 
regeringg van de trasten".68 

Vann Exter was half juni wederom in Brussel en besprak met Lalmand, de 
algemeenn secretaris van de PCB en Bereï de kansen op terugkeer van de par-
tijj  in Noord-Nederland. Enige weken later bezochten Lalmand en Bert van 
Hoorick,, lid van het Belgische politiek bureau, Amsterdam.69 De ontmoetin-
genn illustreerden dat er, de opheffing van de Comintern ten spijt, een inter-
nationaall  netwerk bestond, waarin de Belgische en vooral de Franse partij in-
vloedd uitoefenden op de Nederlandse communisten. Bereï overhandigde Van 
Exterr een uitnodiging voor het congres van de PCF dat eind juni in Parijs 
plaatsvond.. Ook De Groot en Wagenaar werden verwacht. Bovendien vroeg 
'dee internationale man' aan Van Exter om Goulooze op te sporen, "ein glan-
zenderr Kerl" - zo vertrouwde hij Van Exter toe -, "der ungeheuer viel Ar-
beit,, auch in internationalen! Maszstab versetzt hat, und seine Mittarbeiter 
mehrr schützte wie sich selber."70 Goulooze moest onverwijld naar Brussel 
komen. . 

Opp 20 juni verscheen Van Exter op een vergadering van het politiek bureau 
mett de uitnodiging voor het Franse partijcongres. Een kribbige De Groot, die 
niett begreep wat Van Exter in Parijs te zoeken had, wees erop dat Wagenaar 
enn hij onmogelijk het land konden verlaten vanwege de op handen zijnde ka-
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binetsformatie.. Daarop werd besloten om Van Exter door Reuter en Koeje-
manss te laten vergezellen. Op de valreep gaf De Groot een briefje mee voor 
Mauricee Thorez. Volgens Van Exter - over het origineel beschikken we niet -
luiddee de boodschap: "We hebben uw uitnodiging ontvangen door bemidde-
lingg van W. van Exter, die in het zuiden van het land een trotskystisch en 
scheuringbewerkstelligendd werk heeft verricht èn zich voelt alsof hij Voor-
zitterr van de Hollandse Communistische Partij' is. U bent zeker niet op de 
hoogtee van deze feiten, maar in ieder geval delen we u mede dat deze Van Ex-
terr in het geheel niet bevoegd is iets anders te vertegenwoordigen dan zich-
zelf."7' ' 

Ondertussenn was Goulooze half juni uit Duitsland teruggekeerd, naar Co 
Dankaartt zich herinnerde op de dag van de première van Vrij  Volk, met Jan 
Muschh in de hoofdrol. In de Amsterdamse Stadsschouwburg moest Dankaart 
wegenss Daans thuiskomst verstek laten gaan. Van Exter ontmoette Goulooze 
inn Blaricum, waar hij verbleef op het onderduikadres van zijn vrouw Nel van 
derr Plaat. Van Exter trof hem wandelend in korte broek, herstellende van de 
ontberingenn in kamp Sachsenhausen. 

Gouloozee werd eind april bevrijd, maar verbleef de maand mei in een la-
zarett van het Rode Leger te Grabov bij Wittstock vanwaar hij - tevergeefs -
inn contact probeerde te komen met Reesema, Dimitrov en Manoeilski.72 Gou-
loozee werd door Van Exter uitvoerig bijgepraat en was direct bereid om Be-
reïï te ontmoeten. In een oude Wolsley, in gezelschap van Theun de Vries die 
eenn paar Vlaamse schrijversvrienden wilde bezoeken, reisden Goulooze en 
Vann Exter naar Brussel, waar ze op 22 juni met Bereï spraken: vooral over 
zakenn uit de oorlog, herinnerde Van Exter zich, maar ook over de Nederland-
see toestanden. De volgende dag keerde Goulooze terug naar Nederland, waar 
hijj  onmiddellijk begon te ijveren voor de heroprichting van de CPN. 

Vann Exter bleef in Brussel achter en vertrok samen met Reuter en Koeje-
manss op maandag 25 juni naar Parijs. Bij een poging in de buurt van Rijssel 
illegaall  de grens te passeren, werd het drietal in de kraag gevat en enkele da-
genn in het cachot gehouden. Op 30 juni mochten ze doorreizen naar Parijs, 
waarr twee dagen later een bespreking plaatsvond met Duclos. De tweede man 
achterr Thorez overtuigde Koejemans en Reuter ervan dat de opheffing van de 
partijj  een onjuiste beslissing was geweest. Met een tevreden Van Exter keer-
denn ze terug. 

Inn Brussel werden ze opgevangen door een gealarmeerde De Groot, die in-
middelsmiddels vernomen had dat Bereï de heroprichting van de partij aan de orde 
hadd gesteld.73 Onverwijld vroeg De Groot bij R.H. Dijkstra, oud-redacteur 
vann De Groene Amsterdammer en hoofd voorlichting van het militair gezag 
toestemmingg om het land te verlaten. Op 30 juni 1945 kwam hij in de Belgi-
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schee hoofdstad aan.74 Niet alleen, want behalve chauffeur Arie Langenberg en 
eenn secretaresse reisde ook Berend Blokzijl mee, een jonge metaalbewerker 
uitt Hoogeveen, die kort na de bevrijding benoemd was tot voorzitter van de 
Eenheidsvakcentralee (EVC) en een warm pleitbezorger was van de brede 
Waarheidbeweging.. Blokzijl was afkomstig uit een arbeidersgezin dat actief 
deelnamm aan het communistische verzet. Via Rotterdam kwam hij in 1942 in 
Amsterdamm terecht. Hij was een uitgesproken tacticus en beschikte over agi-
tatorischee gaven, overtuigingskracht en moed.75 

Opp 4 juli vond een bijeenkomst plaats ten huize van Andor Bereï in de rue 
Edison,, waar verder aanwezig waren De Groot, Blokzijl, Koejemans, Reuter, 
Vann Exter en Edgar Lalmand, inmiddels minister van voedselvoorziening.76 

Ergg vredelievend ging het er niet aan toe. De Groot stak zijn minachting voor 
zijnn in Parijs bekeerde afgezanten niet onder stoelen of banken. Maar in een 
scherpee terechtwijzing veroordeelde Bereï De Groots politiek op alle fronten. 
"Dee Groot, zonder steun van onze kant," aldus Reuter in zijn memoires, 
"gingg tenslotte schoorvoetend 'om'".77 Het vijftal keerde in de auto van De 
Groott terug. Onderweg zou een aangeslagen De Groot verzucht hebben: 
"Nouu hier hebben julli e dan de partij, kunnen julli e zien wat je ervan 
maakt."788 Blokzijl beluisterde "een koehandel en allerlei gekonkel" waar hij 
weinigg van begreep.79 Was men het erover eens geworden te zwijgen over de 
meningsverschillenn en met één stem de terugkeer van de partij te verkondi-
gen? ? 

JULI-CONFERENTIE,, DE CPN HEROPGERICHT 

Terugg in Nederland werd met de heroprichting der CPN begonnen. Een reeds 
uitgeschrevenn conferentie van groepen van De Waarheid werd omgezet in een 
conferentiee met als belangrijkste agendapunt de heroprichting van de CPN. 
Dee geveinsde eenstemmigheid hield niet lang stand, want overal in het land 
brachtenn de landelijke leiding en de door Van Exter en Goulooze geleide op-
positiee hun aanhang in beweging; taferelen die sommige kaderleden zo 
schoktenn dat ze het bijltj e erbij neergooiden; een onthutste Bertus Brandsen 
verklaardee ermee op te houden. Zijn trouwe vriend Jaap Brandenburg bracht 
hemm weer in het gareel. Vloekend: "kolere troep, partij opheffen, partij op-
richten,"richten," ging hij weer aan het werk.80 

Mensenn stonden elkaar soms naar het leven, zoals in Brabant waar Karel 
Geyzendorffer,, vertrouweling van De Groot, bij drukkerij Zwueste in Breda 
binnenstaptee en laconiek aankondigde dat hij tot directeur en hoofdredacteur 
vann de in Breda gedrukte Waarheid was benoemd. Het reeds ter perse gaan-
dee nummer werd opgehouden, door Geyzendorffer in 'politiek correcte zin' 
aangepastt en gedrukt als De Waarheid voor Noord-Brabant met als directeur, 
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redacteurredacteur en administrateur "den heer K.F.F. Geyzendorffer, gemachtigde 
voorr het Zuiden van de directie van De Waarheid te Amsterdam". De com-
munistenn in Brabant lieten het er niet bij zitten. Geyzendorffer werd verjaagd 
enn na een week verscheen de krant als vanouds onder de hoede van de re-
dactiee te Eindhoven.81 

Jaapp Voogd, de Eindhovenaar die in 1943 Om Neêrlands Toekomst redi-
geerde,, klaagde over de "grenzeloze verwarring" die De Groot zaaide. Vol-
genss Voogd waren er verschillende goede krachten opgeofferd. Allen waren 
dee dupe van een politiek die volkomen autoritair werd doorgevoerd.82 Onder-
tussenn bewerkten Goulooze en Dankaart functionarissen als Annie Averink, 
Theunn de Vries, Tho Sauer en Ben Polak. Met Van Exter bezocht Goulooze 
hett oosten en noorden van het land.*3 Het gevecht over de heroprichting van 
dee partij leek dan wel beslecht, dat over de leiding allerminst. 

Dee oprichtingsconferentie duurde drie dagen, van zaterdag 21 juli tot 
maandagg 23 juli 1945. Zo'n tweehonderd mensen kwamen bijeen in de Am-
sterdamsee Doelenzaal op de Kloveniersburgwal. Medestanders zaten aan een 
tafeltje,, tegenstanders, "vrienden met wie je door de donkerste dagen van de 
bezettingg was getrokken", aan een ander. "Vijandschap sloeg je tegemoet, 
waarr anders kameraadschap je omgaf," herinnerde Koejemans zich.84 Hij zat 
naastt Annie Averink en Bart Riezouw achter in de zaal, waar ook Daan Gou-
loozee en Albert Meilink hadden plaatsgenomen.85 

Aann de vooravond van de conferentie kwam de oppositie bijeen in de Jan 
Luykenstraatt bij Bart Riezouw. Onder de aanwezigen bevonden zich Theun 
dee Vries, Jaap Voogd, Roestam Effendi, Petra Eldering, Annie Averink en de 
ledenn van de Amsterdamse leiding. Van Exter hield een inleiding, Goulooze 
zatt voor. Gesproken werd over een door Goulooze en Koejemans geschreven 
beschouwingg die een krachtige veroordeling van De Groot bevatte. Hem 
werdd met het artikel "Vij f historische dagen" in Politiek en Cultuur van juni 
19400 een capitulantenpolitiek verweten. En allen waren het erover eens dat 
zijnn politiek "een schommeltactiek" was, een zigzaglijn die in feite in het 
kielzogg van de bourgeoisie voer en tot de opheffing van de partij had geleid.86 

Menn kwam overeen naar een nieuwe partijleiding te streven met aan het roer 
Vann Exter, Goulooze, Rutgers en Dankaart. Wim Puister, Bob Gilliéron, 
Brandenburgg en natuurlijk De Groot, "met zijn achterhoedepolitiek, immo-
relee praktijken en onbekwaamheid", zag men liever vandaag dan morgen ver-
dwijnen. . 

Bijj  de ingang van de conferentiezaal ontstond kortstondig tumult, toen 
Brandenburgg aan Knuttel de toegang weigerde. De Leidse neerlandicus werd 
voorr de voeten geworpen samen te werken met de geheime dienst.87 Van ge-
kozenn gedelegeerden was, een enkel district als Amsterdam en Groningen uit-
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gezonderd,, geen sprake. Met Chris Smit als hoofd van de controlecommissie 
beslistee in feite De Groot wie als deelnemer toegelaten werd.88 De aanwezi-
genn waren veelal afkomstig uit de vooroorlogse CPN, maar de situatie kon per 
districtt verschillen. In een enkel district was vrijwel iedereen dood of wegge-
vallen,, zoals in de Zaanstreek of in Groningen. Uit de Zaan kwamen jonge-
renn als Marcus Bakker en Cor Geugjes, veelal onbekend met de vooroorlog-
see vetes. "Ga maar op Paul af," raadde Rie Kogenhop de leden van de dele-
gatiee aan.89 Een voorspraak die ook Brandenburg en Wagenaar, oud-illegalen 
mett groot gezag, lieten horen. De even jonge als argeloze Geert van der Mo-
len,, die in een wrakkige auto naar Amsterdam was gereden, liet zich er graag 
doorr leiden. Ze wist niet wat haar overkwam: "de sfeer was vreselijk, vol ver-
dachtmakingen.""  Van wat ze toen zag als "een hetze tegen De Groot" be-
greepp ze niets. Aan eenzelfde verwarring viel Goudkuil ten prooi. Politiek 
wass hij weinig gewend.90 

Dee Groot leidde op zaterdagavond de conferentie in met een uiteenzetting 
diee ook voor zijn vertrouwde vooroorlogse gehoor opmerkelijke passages be-
vatte.. Hij constateerde dat uit "de gegroeide krachten van de Sovjet-Unie 
steedss grotere mogelijkheden voortvloeiden"91 en betoogde dat "ons land 
snell  een diepgaande economische crisis naderde"; maar, aldus De Groot, 
"daarr staat de felle in Nederland ongekende activiteit van de arbeidersklasse 
tegenover".. Communisten moeten de strijdlust aan wakkeren. Maar, waar-
schuwdee hij: dat houdt niet in dat er maar op los gestaakt wordt. Integendeel, 
waarr "het in het belang van ons land was" moest voor roekeloosheid gewaakt 
worden,, zoals voor het op de spits drijven van de stakingen in de Rotterdam-
see haven, die de voedselvoorziening in gevaar brachten. Deze acties waren 
niett juist, aldus De Groot.9i 

Ookk al was het ministerschap hem geweigerd, De Groots voorzichtigheid 
bleeff  ingegeven door hoop. Over de teleurstellend verlopen formatie deelde 
hijj  mee dat Schermerhorn verlangde dat de communisten een uitstel van de 
verkiezingenn voor een a anderhalfjaar aanvaardden en geen bezwaar maak-
tenn tegen het vrijlaten van NSB'ers. De Groot had het niet nodig geacht hier 
inn het openbaar stelling tegen te nemen, want "een serieuze partij kan geen 
actiee voeren tegen uitlatingen binnenskamers gedaan - taak is de regering op 
tee stuwen totdat ook wij zitting in het kabinet hebben".93 Met klem waar-
schuwdee hij tegen het "machteloze vooroorlogse sectarisme". Van Exter 
werdd in de schoenen geschoven met zijn heropgerichte CPN een politiek te 
voerenn als "uit de tijd der Tribune". Van diens pleidooi de regering naar huis 
tee sturen in plaats van te streven naar kabinetshervorming, liet hij geen spaan 
heel.. De Groot wijdde ook enige woorden aan de oorlog. Met stijgende ver-
bazingg beluisterden sommigen zijn verdediging van het omstreden nummer 
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vann Politiek en Cultuur uit juni 1940. De publicatie moest gezien worden als 
"camouflagee van de intussen ijverig begonnen organisatie van de illegale 
partijgroepen".944 En over zijn eigen rol na 1943 deelde hij terloops mee dat 
"doorr de partijleiding pogingen in het werk waren gesteld om verscheidene 
krachtenn uit de oude kaders te beveiligen en in reserve te houden voor na de 
oorlog". . 

Zijnn toespraak besloot hij met een onheilspellende waarschuwing: "iedere 
pogingg tot groepsvorming en splijting wordt met ondubbelzinnige scherpte 
dee kop ingedrukt." 

Naa de eerste avondzitting kwam de oppositie bijeen ten huize van Theun de 
Vries,, die niet ver van de vergaderzaal op de Kloveniersburgwal woonde. 
Hierr werd de lij n van de te voeren discussie vastgesteld.95 Nog voor Gerrit 
Roordaa op zondagmorgen de vergadering goed en wel heropend had, sprak 
eenn partijgenoot er schande van dat er geen erepresidium was ingesteld.96 In 
allerijll  werd alsnog een heiligengalerij afgeroepen van groten uit heden en 
verleden:: als eerste Stalin en Dimitrov, daarna de omgekomen Wijnkoop, De 
Visser,, Postma en Lou Jansen. Een opvallende afwezige: het derde lid van het 
driemanschap,, Jan Dieters. Een verklaring werd de conferentiegangers ont-
houden. . 

Inn zijn één uur durende betoog reageerde Koejemans namens de oppositie 
opp het dreigement waarmee De Groot zijn rede had besloten.97 Hij verzeker-
dee De Groot dat de oppositie geen scheuring wilde om de eenvoudige reden 
datt er al scheuring was, in het noorden een Waarheidbeweging, in het zuiden 
eenn partij. Maar, aldus de hoofdredacteur van De Waarheid, "dit is niet de 
kernn van het probleem. De kern is dat het bij De Groot aan zelfkritiek ont-
breekt;; en dat waar bij hem zelfrechtvaardiging vooropgaat, het historische 
beeldd onjuist wordt geschetst." Voor het eerst, aldus Koejemans, hoorde hij 
datt met de Waarheidbeweging gestreefd werd naar een "socialistische een-
heidspartij".. Steeds had hij van De Groot begrepen dat de Waarheidgroepen 
alss kern van "een democratische volkspartij" waren bedoeld. Koejemans wil-
dee dat er van fouten geleerd werd; daar bleek bij De Groot niets van. Over De 
Grootss verdediging van het alom gewraakte artikel "Vij f historische dagen", 
uitt juni 1940, schamperde hij: "camouflage, het is wat! Niet de nazi's zijn om 
dee tuin geleid maar wij! " 

Jaapp Brandenburg haastte zich De Groot in bescherming te nemen. Tot op-
heffenn van de partij zou al in februari 1945 door de illegale leiding besloten 
zijnn en over de bezettingstijd konden Goulooze, Koejemans en Polak niet 
oordelen,, want geen van drieën behoorde in die tijd tot de leiding. Over het 
artikell  in Politiek en Cultuur, aldus Brandenburg, was herhaaldelijk in de lei-
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dingg gediscussieerd, alleen Wagenaar was het er niet mee eens geweest. Koe-
jemanss daarentegen had het zelfs in de brochure De Communisten in de strijd 
omom de vrijheid nog verdedigd. "Hij begon pas na de discussie met de Belgi-
schee en Franse partijgenoten te protesteren."98 

Dee tussenkomst van Brandenburg wond Van Exter zichtbaar op. Maan-
denlangg was aan zijn oprechtheid getwijfeld, nu had hij de kans op revanche. 
Fell  keerde hij zich tegen De Groot, vroeg zich af waarom de voorwaarden van 
Schermerhornn nooit publiek waren gemaakt en lanceerde wederom zijn be-
schuldigingg van desertie. In de kring zijner vrienden werd met applaus gere-
ageerd. . 

Wiee op zondagavond het tumultueus verlopen debat overzag, kon zich niet 
indenkenn dat de partij in eenheid uiteen zou gaan, zo groot was de tegenstel-
lingg en zo bitter het onderlinge verwijt. Des te opvallender de toespraak waar-
meee Annie Averink, optredend onder haar schuilnaam Annie Klein, de vol-
gendee ochtend de congresgangers verraste. Een speech die de instemming 
bleekk te hebben van Koejemans en Goulooze99 èn de goedkeuring wegdroeg 
vann De Groot. Was er die zondagavond aan een compromis gewerkt? En wel-
kee Nederlandssprekende buitenlander had daarbij geassisteerd? In de na-
latenschapp van Averink bevindt zich een vergeeld kattebelletje, waarin karak-
teristiekee fouten in het lidwoord en de spelling van woorden als "Kongress" 
enn "Grup" onmiskenbaar een buitenlandse auteur verraadde. 

Inn een viertal punten was de lijn van Averinks betoog terug te vinden; de 
oprichtingg van de partij was te beschouwen als de bekroning van de Waar-
heidsbeweging;; gepleit werd voor een geleidelijke terugkeer van de partij, 
uiteindelijkk te besluiten op een congres in augustus of september; de leden 
moestenn door discussie overtuigd worden; en ten slotte moest de partij tijdens 
hett congres een nieuwe naam kiezen.100 Averink had ook een voorstel. Naar 
analogiee van de naam CPSU (bolsjewiki) kwam ze met de suggestie CPN 

(Waarheid).. Tot het eind van de jaren veertig zou de naam gebruikt worden. 
OpOp die maandag voerden nog vijftien sprekers het woord alvorens De 

Groott aan beantwoording toekwam. Het was voor niet ingewijden een ver-
warrendd schouwspel. De gewezen SDAP-wethouder Peeters uit Nijmegen 
constateerdee dat "de democratie in de partij ver te zoeken was en toondee zich 
verbijsterdd over De Groots pleidooi voor een positieve benadering van de RK-
geestelijkheid;; een geluid dat zelfs in de partij van P.J. Troelstra en Koos Vor-
rinkrink onbetamelijk was."10' Wiep van Apeldoorn, met vijfjaar van verzet, ar-
restatiee en ontvluchting achter de rug, vroeg zich vertwijfeld af waarom de 
Internationalee niet gezongen mocht worden en Leen Seegers en Roestam 
Effendii  uit de leiding waren verwijderd. Goulooze waarschuwde tegen De 
Grootss overrompelingstactiek die zich na de liquidatie nu ook bij de her-
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oprichtingg van de CPN aftekende en noemde het "camouflage"-argument een 
"uitvlucht".. Daar dacht Roestam Effendi net zo over. Het oud-lid van de 
Tweedee Kamer had zijn vertrouwen in de "wisselvallige en zigzaggende" De 
Groott verloren. Hij verwierp zijn analyse van de ontwikkelingen in Indone-
siëë en de oorlog tegen Japan, die - volgens de in Padang op Sumatra geboren 
onderwijzerr - een imperialistisch conflict was en geen vrijheidsoorlog. Al-
leenn voor de Indonesiërs nam het conflict het karakter van een vrijheidsstrijd 
aan.. Hij besloot zijn betoog met een oproep om een onderzoek te doen naar 
hett oorlogsverleden van De Groot. Als gebeten sprong Arie van Rijkom over-
eind.. De oud-voorzitter van de vooroorlogse werklozenvereniging EMM, riep 
uitt als "eenvoudige arbeider" de "geraffineerde beschuldiging over het oor-
logsverledenn van De Groot", eerst door Van Exter, nu door Effendi "minder-
waardigg te vinden".'02 De zaal raakte in rep en roer. Henk Goudkuil, op dat 
ogenblikk presidiumvoorzitter, trachtte de gemoederen te bedaren, maar kreeg 
dee schreeuwende partijgenoten niet op hun plaats.'03 Er zat niets anders op 
dann de vergadering enige tijd te schorsen. Wagenaar nam de voorzittershamer 
vann Goudkuil over en na een poosje, toen de rust was weergekeerd, gaf hij 
voorr de beantwoording het woord aan De Groot. 

"Immoreel",, "laf" en "dom" hadden ze hem genoemd. De Groot moet 
zichh door de aantijgingen gekwetst hebben gevoeld en koos de aanval. Te-
genoverr het hem aangewreven reformisme sprak hij van opposanten die het 
veell  bonter maakten, zoals Sebald Rutgers die beweerd had dat het bereiken 
vann het socialisme langs evolutionaire weg mogelijk was. Ook anderen, zoals 
Theunn de Vries en Leen Seegers verweet hij doordraverij: "Ze zijn rechts 
doorgehold,, zoals ze nu naar links doorhollen."104 Beiden keerden zich aan-
vankelijkk tegen de heroprichting van de partij, maar waren van mening ver-
anderd.. De Vries herinnerde zich jaren later nog precies hoe hij in het 'zon-
netje'' werd gezet. "De Groot, wapperend, met een epistel in de hand: 'Ja, nu 
zegtt Theun de Vries dat Paul de Groot de CPN wil opheffen en wat deed hij 
zelf.. Kijk ! Hier heb ik zijn brief en daarin zegt hij een schitterend idee die 
'Vriendenn van de Waarheid'. God beware me, wat was ik kwaad op hem."105 

Ookk Seegers kreeg ervan langs. Op sarcastische toon gooide De Groot hem 
voorr de voeten in Buchenwald met Han Pieck en de burgemeester van Den 
Helderr een memorandum aan de Koningin ondertekend te hebben, waarin een 
voornemenn tot opheffen van de CPN werd uitgesproken en begrip werd ge-
toondd voor uitstel van verkiezingen met het oog op de rust en orde vragende 
wederopbouw.1066 Waar Seegers' zelfkritiek bleef, wilde De Groot weten. 

Herhaaldelijkk viel De Groot Koejemans en Van Exter aan, die om een an-
deree leiding vroegen, een leiding zonder De Groot en Brandenburg: "Wij 
maaktenn dezelfde fouten als alle andere partijgenoten. Maar met Goulooze 

256 6 



NAARR DE BEVRIJDING 

willenn ze terug naar de leiding van vóór 1930. Koenen [Dries Koenen, se-
cretariss van de E VB] deelde me in het oosten mee dat van de landelijke lei-
dingg de partij niet terug mocht keren. Ik voel me verantwoordelijk voor alles 
watt er gebeurt. Maar ik voel me ook verplicht de partij te verdedigen tegen 
gelukzoekerss en avonturiers. Ik sluit me aan bij het voorstel Annie Klein. 
Maarr vraag niet te lang uitstel, want dat geeft deze heren gelegenheid hun 
splijtendee werk voort te zetten."I07 

Diee avond werd, overeenkomstig het voorstel van Annie Averink, een par-
tijraadd gekozen. De oppositie leed een nederlaag. Van Exter noch Goulooze 
werdd gekozen. Koejemans haalde het met de hakken over de sloot. De hele il-
legalee leiding had zich tegen hem gekeerd. Hij wekte de indruk een draaikont 
tee zijn, aldus Reuter: "vooral omdat hij gezegd had - tegen innerlijke afkeer 
inn - het artikel in Politiek en Cultuur te hebben verdedigd, zonder dat wij ooit 
ietss van die afkeer hebben gemerkt. Dat is bedrog".108 

Paull  de Groot vatte het ambivalente gevoel van de aanwezigen op zijn ei-
genn wijze samen, toen hij zijn slotwoord eindigde met: "Het eerste treffen zal 
geenn aangename indruk achtergelaten hebben. Toch is de conferentie leer-
zaamm geweest. De besluiten kunnen beslissend zijn voor het lot van het Ne-
derlandsee Volk." De Haarlemmer Tollenaar hief van achter de presidiumtafel 
mett opgeheven vuist de roep "Rood Front" aan en zette de Internationale in. 
Dee zaal zong uit volle borst mee. 

Gedurendee drie dagen was bijna alleen de oude garde aan het woord ge-
weest.. Wie niet tot de kring van de illegale leiding of de oppositie behoorde, 
wass het meeste ontgaan. De partijgeschiedenis was de nieuwe aanwas onbe-
kend;; van vooroorlogse vetes had ze geen weet. In het verzet hadden de le-
denn warmte en verbondenheid gevoeld, de verwachtingen bij de bevrijding 
warenn hooggespannen. Het was een onmogelijk zware tijd geweest, honder-
denn kameraden waren dood, en hun afwezigheid werd gevoeld. Des te stui-
tenderr de taferelen waarbij men op elkaars oorlogsverleden schimpte. Het 
wass maar goed dat velen in de partij niet op de hoogte waren van wat zich in 
Amsterdamm afspeelde. Hun vertrouwen bleef ongeschokt en ook in hun om-
gevingg bleef met respect over communisten gesproken worden. Dat veran-
derdee pas langzaam. 

BEVRIJDINGG ZONDER FEESTVERTOON 

Aann het gevoelsleven van De Groot ging zijn omgeving gemakkelijk voorbij. 
Theunn de Vries had zelfs de indruk dat hij het verlies van vrouw en dochter 
heldhaftigg had verwerkt. Dat zijn cynisme en soms gemene agressiviteit met 
dee dood van zijn dierbaren te maken kon hebben, die gedachte kwam pas la-
terr op. 
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Dee illegaliteit en de vervolging hadden hem verwond, en net als bij ande-
ree oorlogsslachtoffers namen angst en verdriet toe met het klimmen der jaren. 
Maarr direct na de bevrijding won de politiek het nog van het gevoel, misschien 
mett uitzondering van de heftige woedeaanvallen wanneer hij over Duitsland 
sprak.. Zoals op de stampvolle i mei-meeting te Enschede waar hij uitriep dat 
"alless in Duitsland op kleine kinderen en honden na, vernietigd moest wor-
den""  en "dat hij nooit van zijn leven aan een conferentie met Duitse commu-
nistenn zou willen deelnemen".109 Overigens stond De Groot met zijn onver-
zoenlijkee bejegening van het Duitse volk niet alleen. In het Amerikaanse plan 
Morgentau,, 'program to prevent Germany from starting a world war in', werd 
voorgesteldd Duitsland vergaand op te delen. Twintig jaar lang mocht er alleen 
landbouww worden bedreven. De nieuwe burgemeester van Amsterdam, Feike 
dee Boer, afkomstig uit havenkringen, deelde bij zijn aantreden mee dat op 
middelbaree scholen geen Duits meer gedoceerd zou worden. 

Toenn De Groot, sterk vermagerd, in mei 1945 van Zwolle naar Amsterdam 
kwam,, bezat hij helemaal niets meer. Voor hij in de zomer van 1940 onder-
dook,, waren zijn spulletjes opgeslagen, een deel bij bovenburen op de Mara-
thonweg,, de rest bij partijgenoten. Maar dat was vijfjaar geleden. Veel was 
err niet van over. Wat over was, waren zijn afscheidsbrieven aan Sally en Rosa. . 
Hijj  koesterde nog hoop met hen herenigd te worden. 

Harryy Verheij bood hulp bij het vinden van onderkomen. Hij bracht hem 
inn contact met zijn schoonmoeder Marie Scheeres, die in de Concertge-
bouwbuurtt een dubbel bovenhuis in de Banstraat bewoonde. Paul kon er eni-
gee maanden logeren. Als een van de weinigen van de Amsterdamse delegatie 
steundee Scheeres hem op de juliconferentie. Niet alleen De Groot maakte van 
haarr gastvrijheid gebruik. Iets later kwam ook de herenigde familie Freibrun 
err op verhaal. De kinderen, Miri en Emi, keerden terug uit Dedemsvaart, 
waarr ze door een streng christelijk gezin, een contact van Marie Scheeres, op-
gevangenn waren. Hun ouders hadden zich verborgen gehouden bij een tante 
vann Chris Smit en bij de ouders van Cor Fels, toentertijd nog de echtgenoot 
vann Annie Averink. 

Mett vereende krachten was het Averink gelukt de familie Freibrun de oor-
logsjarenn door te slepen. De dag van de bevrijding maakte voor haar naast 
vreugdee over de veilige terugkeer van haar vrienden ook het verlangen los 
eindelijkk zonder complicaties de man te beminnen die ze in 1943 in het ver-
zett had ontmoet, de eenendertig) arige Eep van Ommeren, lang en blond, een 
verdienstelijkk hardloper en voetballer, esperantist en natuurminnaar. Al voor 
dee oorlog was hij actiefin de hulp aan Spanje, hij ging direct in het verzet en 
werdd in 1942 partijlid. In een briefje, kort na de bevrijding, vertelde Annie 
hemm over de opschudding die hun verhouding teweegbracht: "Al s ji j weer be-
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terr bent zal ik je eens vertellen van: 'Annie Klein heeft een vriendje' en de 
consternatiee en reacties die het verwekte. 'T is wel leuk!".110 

Averinkk zou lange tijd de vertrouweling van De Groot zijn. Toen De Groot 
inn de nazomer van 1946 naar Moskou vertrok om met Michael Soeslov, het 
pass benoemde lid van het partijsecretariaat van de CPSU, de ontwikkelingen 
inn Indonesië te bespreken, polste hij haar over een post als partij vertegen-
woordigerr in Moskou. Dat het niet doorging, lag niet aan haar. Averink had 
err wel oren naar, haar geliefde kon ze meenemen."1 

Nett als De Groot was ze allerminst een zorgeloze natuur. De eerste tijd na 
dee bevrijding voelde ze zich bevroren, lichamelijk maar ook geestelijk moe 
vann de oorlog. Haar herinneringen kon ze moeilijk opzijzetten. En toch moest 
datt want "anders missen wij in Nederland onze kansen terwijl de hele wereld 
onss voorbijstreeft". "2 Ze kende De Groot van voor de oorlog en was toen al 
opp hem gesteld geraakt. Als zij in 1934 en 1935 in Moskou de Leninschool 
bezoekt,, stimuleert hij haar zich in Indonesië te verdiepen."3 Ze ontmoette er 
dee na de opstand van 1926 uit Indonesië gevluchte leiders als Moesso, Had-
jidd en Alimin, die nog een poos aan de kant van de Chinese revolutionairen 
inn Kanton vocht. Sebald Rutgers en Reesema maakten haar tijdens bijeen-
komstenn in Hotel Lux vertrouwd met de principes van de koloniale landbouw 
enn van de latere PKi-leider Tan Ling Djie, die aan de Universiteit der Ooster-
see Volken studeerde, leerde ze Maleis."4 Ze had de kleine, stille, bijna porse-
leinachtigee figuur al eerder in Indonesische kring in Nederland ontmoet, 
maarr niet echt leren kennen. Toen Tan in Moskou een longontsteking opliep 
enn Averink met zijn verzorging werd belast, lukte dat beter."5 Tan keerde nog 
voorr de wereldoorlog naar Indonesië terug. 

Vann 1934 tot 1936 beleefde het stalinisme zijn bloedigste jaren. Aan de 
zuiveringenn en de rituele veroordelingen van het trotskisme kwam geen eind. 
Ookk Averink leerde zich aan de Warowskaja, waar de studenten in het voor-
maligg verblijf van de tsaristische vorst Sergej Gagarin waren gehuisvest, wa-
penenn tegen overal opdoemende spionnen. Contacten buiten school, zelfs met 
thuis,, waren verboden. Waakzaamheid, opoffering en discipline stonden cen-
traal.. Het plan rijpte om zich door een huwelijk met een Indonesiër (Tan Ling 
Djie,, wellicht) in de kolonie te vestigen en mee te helpen aan de opbouw van 
hett Indonesische communisme. Onder de dreiging van de oorlog werd het 
plann nooit uitgevoerd. Na de bevrijding werd Averink lid van de Haarlemse 
gemeenteraad,, en steeg snel in de partijhiërarchie. Jarenlang was ze lid van 
hett dagelijks bestuur en ze leidde de controlecommissie die waakte over de 
beveiligingg van de partij, verantwoordelijke posities die haar nauw met De 
Groott in contact brachten, zoals ook het door haar geleide geheime werk in 
Chinaa en Indonesië. Ze was de eerste met wie Indonesische communisten 
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inn Nederland te maken kregen. In haar eentje herstelde ze in 1948 na de 
Madioen-affaire,, waarbij door militair ingrijpen op gezag van Soekarno en 
Hattaa duizenden communisten het leven lieten, het contact met de PKI. 

Maarr hoe dicht Averink ook bij De Groot stond, over zieleroerselen werd 
niett gepraat. Ze waren 'doeners' die een afkeer hadden van beschouwen en 
reflecteren.. Twijfel, schaamte, spijt was voor de zwakken, de afvalligen, de 
gedemoraliseerden,, niet voor communisten die leefden te midden van vijan-
denn die ze het liefste wilden verslaan, of tenminste een slag toebrengen. De 
bevrijdingg lieten ze zonder feestvertoon aan zich voorbij gaan. Terwijl De 
Groott naar Amsterdam trok, fietste Averink op 5 mei ongeduldig uit de 
hoofdstadd naar Haarlem, "... een grote hossende menigte door de straten. Je 
wass toch niet zo in de stemming. Daar deed je niet aan mee. Je ging meteen 
overr tot de orde van de dag. Er was zoveel te doen.""6 Voor De Groot en voor 
Averinkk gold wat ook de onrustige Geert van der Molen bewoog: "De be-
vrijdingg kwam onverhoeds en was een breuk. Opeens waren er andere vraag-
stukkenn en er was geen reden meer om met die oorlog bezig te blijven.""7 

Kortt na de juliconferentie verhuisde De Groot van de Banstraat naar een 
souterrainn in de Jan Luykenstraat 29, schuin tegenover de Cornelis Vrij -
school,, waar Eke en Huib zich weldra bij hem voegden. De Groot moest er-
vann overtuigd zijn geraakt dat Sally en Rosa niet zouden terugkeren. De Jan 
Luykenstraatt was het voorlopige, slechts magere resultaat van veelvuldig 
aankloppenn bij de gemeente om passende woonruimte. Zelfs Henk van Rand-
wijk,, hoofdredacteur van Vrij  Nederland, was voor hem in de bres gespron-
gen.. Namens het Amsterddtmsche Werkcomité van de Gezamenlijke Onder-
grondschee Bewegingen deed hij een beroep op 'betrokken instanties' De 
Groott een woning toe te wijzen, eraan herinnerend dat "HJ. de Vries (Saul 
dee Groot) gedurende de bezettingstijd een vooraanstaand plaats had ingeno-
menn in het verzet, en dat zijn papieren, woning en meubels door de Duit-
scherss geroofd waren"."8 De Groot, in augustus 1945 door de partijraad tot 
algemeenn secretaris herkozen, leider van een partij met 50.000 leden en een 
krantt met honderdduizenden abonnees, weggestopt in een souterrain, zo'n 
evidentt gebrek aan respect voor wie bovendien een geacht lid van de Natio-
nalee Adviescommissie heette, het belangrijkste raadgevende college van de 
regering,, kon slechts gevoed zijn door 'anticommunistische pesterij'. 

Inn een nijdige brief aan de socialistische wethouder van volkshuisvesting 
J.. Bommer beklaagde De Groot zich over de gang van zaken. Weliswaar was 
hemm tweemaal een woning toegewezen, maar de een was "totaal onbewoon-
baarr en vol ongedierte", de ander "te klein voor mijn gezin en bovendien 
leeggestolen".. "Ik ben niet langer van plan mij deze behandeling te laten 
welgevallen.""  Een afschrift ging naar de Raad der Illegaliteit, de Stichting 
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1940-19455 en de voorzitters van de fracties van de Amsterdamse gemeente-
raad."99 Veertien dagen later kreeg hij een etage toegewezen in de Gaaspstraat 
46,, één hoog, een kleine vierkamerwoning met aan de achterzijde een veran-
da,, uitkijkend op door huizen omsloten tuinen.120 Op zolder bevonden zich 
nogg twee kleine kamers die de bewoners als opslag dienden. De woning was 
inn de oorlog bewoond geweest door joden. Na hun deportatie legde de be-
ruchtee firma Puls er voor een van zijn medewerkers beslag op. Pas in de-
cemberr was de woning, die in slechte staat verkeerde, teruggevorderd.12' 
Meubelss mocht De Groot kiezen uit van NSB'ers geconfisqueerde inboedels. 

Dee Gaaspstraat lag in de keurige Rivierenbuurt, waar voor de oorlog veel 
jodenn woonden. De buurt kende een rijker gedeelte en een bescheidener, aan 
dee kant van de Amstel, waar de Gaaspstraat toe behoorde. De straat kwam uit 
opp de Lekstraat, aan de ene kant begrensd door de synagoge en aan de ande-
ree kant door de remise 'Lekstraat', waarvan zo'n belangrijke impuls tot de 
Februaristakingg uitging. Alvorens in de Lekstraat te komen, passeerde men 
dee speeltuin, die tijdens de bezetting door de Duitsers aangewezen was als 
marktplaatss voor joodse handelaren. Alleen daar mochten joden kopen. Na de 
oorlogg vonden er ieder jaar de 5 mei-festiviteiten plaats, en was het plein be-
ginn en einde van de optocht van gekostumeerde buurtkinderen. Aan de rand 
stondd een parochiehuis en het verhaal ging dat De Groot hier terecht kon als 
hijj  een bezoeker ongestoord wilde spreken.122 Om verschoond te blijven van 
ongewenstee belangstelling nodigde De Groot de gasten ook wel uit voor een 
wandelingg langs zijn geliefde Amstel. Belangrijke zaken konden er bespro-
kenn worden buiten het bereik van BVD-microfoons. 

Inn de Gaaspstraat en directe omgeving woonden meer communisten: Jan 
Hakenn op de hoek van de Lekstraat, de weduwe van Ko Beuzemaker aan het 
anderee einde van de straat op de hoek van de Uiterwaardenstraat, waar ook 
dee Duits-joodse immigrante Irene With met haar twee zoons André en Joop 
woonden.. André With was medewerker van De Waarheid. Voor de oorlog was 
Irenee With getrouwd geweest met de componist Kurt Weill en - nog voor ze 
bijj  het aan de macht komen van Hitler Duitsland ontvluchtte - hertrouwd met 
dee kunsthistoricus en hoogleraar Karl With, die zich later in Amerika zou ves-
tigen.. Ze organiseerde maandelijks zangavonden waar een partijgenoot-ar-
beiderr liederen van Schubert ten gehore bracht. De Groot raakte erg op de 
Withss gesteld. Huib kon er meestal terecht als zijn ouders niet thuis waren.'23 

Toenn een uitwijzing van het gezin With dreigde, werd een campagne op touw 
gezett om dat te voorkomen. Op aanraden van De Groot werd een schijnhu-
welijkk geregeld met een oudere arbeider van de Amsterdamse eilanden. Toen 
zijnn gezondheid een gang naar het stadhuis onverwachts verhinderde, bleek 
eenn ambtenaar bereid het huwelijk bij de man thuis te sluiten.'24 
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Abb Veltman, lid van de controlecommissie, had zijn woning om de hoek in 
dee Trompenburgstraat. Als hij zijn fiets in de stalling zette, naast de hout-
handell  van Boerlijst die De Waarheid las, kon hij zo de flat van Paul binnen-
kijkenn en hem in hemdsmouwen in het zijkamertje aan het werk zien. Daar 
prijktee aan een muur een geschilderd portret van Jozef Stalin. 

Dee tienjarige Huib ging niet in de buurt op school; gelegenheid genoeg, 
maarr zijn moeder en stiefvader hielden hem liever op de Nicolaas Maes-
schooll  in de buurt van het Concertgebouw, waar hij al lessen volgde toen het 
gezinn nog in de Jan Luykenstraat woonde. De wat stille, verlegen jongen die, 
zoalss het hoofd van de lagere school in Zwolle aan een informant van de BVD 
rapporteerde,, "een opvallend goede leerling" was, zat er de laatste anderhalf 
jaarr met Miri Freibrun in de klas. Later gingen ook de kinderen van Verheij 
err op school. De Groot kende Max en Mali Freibrun al voor de oorlog. Huib 
logeerdee regelmatig bij de Freibruns in de Bestevaerstraat in de Admiralen-
buurtt en telde er bij de eerste verkiezingen in 1946 met Miri fervent de eer-
stee uitslagen.125 

Inn september 1947 mocht Huib, die als schoolkampioen schaken de aan-
dachtt trok, zijn opleiding voortzetten aan het Vossiusgymnasium. "Van poli-
tiek,""  noteerde de BVD-informant ijverig, "heeft de uitblinkende leerling niet 
dee minste notie." Uit het BVD-dossier blijkt dat de dienst bij het vergaren van 
inlichtingenn over zijn studievorderingen en persoonlijke ontwikkeling steeds 
opp royale medewerking van leraren en rectoren kon rekenen.126 Toen Huib in 
dee derde klas van het Vossius bleef zitten, vernam men dat er "iets mis ging 
mett de puberteit, hetzij door huiselijke omstandigheden, hetzij anderszins". 

Dee Groot en zijn gezin werden permanent door de BVD geobserveerd. 
Eindjarenn vijfti g wist de dienst in zijn woning in te breken en microfoons te 
plaatsen.. Vijfentwintig jaar lang werden de gesprekken in huize De Groot ge-
registreerd,, uitgetypt en onderzocht, overigens zonder conspiratieve zaken op 
hett spoor te komen. "Moesten die besproken worden," zo signaleerde de 
dienst,, "dan verliet De Groot met zijn gesprekspartner de woning voor een 
wandelingetje."127 7 

Natuurlijkk wist De Groot dat de woning niet 'safe' was; Hij mocht aanne-
menn dat er afgeluisterd en afgetapt werd. De Groot kon er waarschijnlijk wei-
nigg aan veranderen; de microfoons verwijderen, bood, net als het wieden van 
onkruid,, maar korte tijd soelaas. Dat hij intensief bespied werd, moet De 
Groott verder getraumatiseerd hebben. Zijn voorzichtigheid en achterdocht 
werdenn erdoor versterkt. Niets ergerde hem meer dan te grote nieuwsgierig-
heid.. Wanneer de familie naar de Sovjet-Unie reisde, werd daar het diepste 
stilzwijgenn over bewaard. Zelfs Huib werd in onzekerheid gelaten over de 
reisbestemming.. De vrees het land niet te kunnen verlaten, omdat Duitsland 
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off  België hem de doortocht weigerde, was niet alleen denkbeeldig. In 1957 
werdd hij op het vliegveld van Brussel, op doorreis van Praag naar Amster-
dam,, aangehouden. Hem werd te verstaan gegeven dat dit gebeurde vanwege 
hett in 1923 genomen kabinetsbesluit tot "uitwijzing wegens samenzwering 
tegenn de staat".128 

Dee Groot voelde een voortdurende dreiging en wist zich door onzichtbare 
vijandenn omringd, in dat opzicht was zijn oorlog niet geëindigd. Over de te-
lefoonn sprak hij niet. Twee of drie keer aanbellen was de code, anders werd 
niett opengedaan. Zelfs de secretaris van onderdistrict Zuid 2, waar de Gaasp-
straatt onder viel, kwam niet verder dan de voordeur.'29 Een maatregel die nie-
mandd belette het pand te betreden. Het gezin woonde op een trap met boven 
henn een weduwe; iedereen kon voorbijlopen. Op een ochtend bleek Huibs 
fiets,, die altijd op de overloop stond, verdwenen; naar later bleek was hij ont-
vreemdd door de zoon van de bovenbuurvrouw, die wel meer op zijn kerfstok 
had.. Veilig was de Gaaspstraat niet. De Groot sliep met een ploertendoder in 
zijnn nachtkastje en liep ook op latere leeftijd altijd dicht langs de huizen. De 
angstt voor een aanslag was zo indringend dat hij om speciale beveiliging 
vroeg.. Willem van Plateringen, een veertigjarige Amsterdammer uit de 
Spaarndammerbuurtt stond bekend als de man met het leren jack. Hij was een 
goedd judoka en fungeerde vele jaren als De Groots persoonlijke lijfwacht. Op 
manifestatiess en sprekerspodia zorgde een aantal partijgenoten, indien nodig, 
voorr bijstand. Simon de Wilde had vroeger geworsteld, Piet Schabracq had 
gebokstt en Willem Klomp, een Februaristaker, kon er ook wat van.130 Ze 
vormdenn een vaste ploeg om Paul te beschermen. Chris Smit of Ab Veltman 
droegenn de verantwoordelijkheid. Dat die hun taak ernstig hadden te nemen, 
werdd benadrukt door de aanslag op Palmiro Togliatti, die op 14 juli 1948 door 
eenn SiciHaan uit rechtse verzetskringen ernstig werd verwond. De aanslag 
wass de eerste in een reeks waarvan communistische leiders het slachtoffer 
werden.. Op 18 augusutus 1950 werd de Belgische senator Julien Lahaut in 
Seraingg vermoord. Hij was een van de oprichters van de KPB en in 1923 had 
Dee Groot met hem in Brussel enige uren in het cachot doorgebracht. Omdat 
menn beducht was voor terroristische actie van de anticommunistische onder-
wereldd werden de veiligheidsmaatregelen, ook in de CPN, aangescherpt. 
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