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VIII  Terug in het zadel 1946-1950 

DEE KOLONIALE OORLOG 

Toenn de partij in het voorjaar van 1945 in de legaliteit terugkeerde, bestond 
naarr buiten toe een ongekend goede verstandhouding tussen communisten en 
politiekk andersdenkenden. "Het Parool: blijf Trouw aan De Waarheid in Vrij 
Nederland",, de eenheidsroep van de bekende Amsterdamse predikant ds. J.J. 
Buskes,, vond allerwegen gehoor. Maar het gestegen prestige van de CPN had 
nauwelijkss of geen invloed op de Westerse veiligheidsdiensten, die meenden 
zichh zonder terughoudenheid te moeten blijven informeren omtrent de CPN 
enn haar leiders. Oorzaak: het van oudsher diep verankerde anticommunisme 
enn de even opvallende als dwarse opstelling van de communisten in het con-
flictflict  met de op 17 augustus 1945 uitgeroepen Republiek Indonesië. Bij een 
groeiendee communistische invloed kon en wilde het imperialisme zich niet 
neerleggen. . 

Inn zijn inleiding op het eerste naoorlogse partijcongres in januari 1946 be-
toogdee De Groot dat "het brandpunt van de politieke ontwikkeling de ver-
houdingg tot Indonesië was"; dat "de zelfstandigheid van Indonesië niet meer 
eenn wens, doch een feit geworden was, zoals partijgenoot Koejemans schreef, 
niett meer weg te redeneren en niet meer weg te bombarderen!"' 

"Hett plan, om dit vastberaden broedervolk door een nieuwe Atjeh-oorlog 
tee onderwerpen is niet alleen misdadig, het is ook tot mislukken gedoemd," 
waarschuwdee De Groot en riep de regering op "een eerlijke en rechtvaardige 
oplossing""  te zoeken, welke "niet anders kan inhouden dan de erkenning van 
dee regering Sjahrir, de erkenning van de zelfstandigheid van het Indonesische 
volkk en de stopzetting van elk oorlogsgeweld". Desiderata waarmee hij aan-
sloott bij een juist verschenen manifest van de "Vereniging Nederland-Indo-
nesië",, dat ondertekend was door een schare van prominente figuren van ver-
schillendee politieke kleur.2 

Dee Groot pleitte voor een oplossing waarin aan het nationale belang, zo-
well  van Indonesië als van Nederland "recht" werd gedaan; hij stond op een 
samengaann in gemenebestverband, een regeling die ook door andere commu-
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nistischee partijen als de wenselijke staatkundige relatie tussen moederland en 
voormaligee kolonie werd beschouwd. De Groot had de Franse partijleider 
Ducloss geraadpleegd en zich, aangespoord door diens opstelling in Indo-Chi-
na,, krachtig uitgesproken voor "het behoud van een band tussen Nederland 
enn Indonesië".3 

All  voor de oorlog gaf De Groot van zijn affiniteit met het 'koloniale vraag-
stuk'' blijk, zowel met betrekking tot China als tot Indonesië. In zijn memoi-
ress deed hij in enige scherp getekende waarnemingen verslag van het gere-
geldee bezoek dat hij, middenjaren dertig, op Katendrecht bracht aan de bond 
vann Chinese zeelieden, met wie sinds 1925 door communisten contact werd 
onderhouden.4 4 

Inn de logementen annex eethuisjes verbleven dicht opeengepakt honderden 
Chinesee en Javaanse zeelieden die het moment afwachtten van nieuwe aan-
monsteringg op een der schepen van de Maatschappij Nederland of de Rotter-
damsee Lloyd. Er heersten schrikbarende toestanden, bemerkte De Groot toen 
hijj  door de groezelige straatjes van de Kaap, zoals de wijk om haar grillige 
vormm werd genoemd, slenterde op weg naar zijn contactman, "een jonge, wat 
corpulentee Chinees, in een grof linnen, maar kraakhelder pak, onder wiens 
dichte,, als zwarte lak glanzende haardos een knap, regelmatig gevormd ge-
laatt met een paar ogen als kooltjes vuur oplichtte". Hij noemde zich Li, een 
naamm die - zo wist De Groot - "bij Chinezen even veelvuldig voorkomt als 
bijj  ons Jansen".5 

Li ,, wiens werkelijke naam Liao Dzheng-zhi luidde, was een vindingrijke, 
pass drieëntwintigjarige communist. Hij werd in Japan geboren en groeide op 
alss zoon van een hoge Chinese ambtenaar. Zijn moeder maakte deel uit van 
dee nationalistische Kwomintang-beweging die streefde naar een onafhanke-
lij kk China, vrij van buitenlandse overheersing. Hij had in Berlijn gestudeerd 
enn werkte, sinds hij in 1933 uit Duitsland naar Rotterdam vluchtte, voor de 
Chinesee zeeliedenbond die met hulp van de CPN de als paria's behandelde 
zeelieden,, meest stokers en oliemannen, poogde te organiseren en te verde-
digen.. Daarmee hield het werk niet op. Want door communistische leden van 
dee bond werd ook contact gelegd met zeelieden die in het geheim verbinding 
onderhieldenn met de verboden communistische partij in Indonesië. Met hun 
hulpp werden regelmatig berichten, geld en in het Maleis vertaalde brochures 
overgebracht.6 6 

Toenn Annie Averink in de zomer van 1935 terugkeerde van de Lenin-
school,, waar ze met het 'koloniale vraagstuk' vertrouwd was gemaakt, nam 
zee het ondergrondse werk van De Groot over. Ze ging wonen in Rotterdam en 
huurdee samen met Hans Polak en de nog jonge verpleegster Trudel de Vries 
eenn flatje in Blijdorp.77 Met haar kregen de Indonesische communisten niet al-
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leenn een energiek pleitbezorger maar ook een koelbloedige organisator van 
materiëlee steun. Ze werd de belangrijkste intermediair tussen De Groot en de 
Indonesiërs,, omdat - zoals Esther Teeboom, bewonderaarster van De Groot 
haarr eens toevoegde - "Er eigenlijk maar één is die hij vertrouwt en dat ben 
jij! " " 

Ookk in de oorlog bleef Averink in contact met Indonesiërs, van wie het 
gross deel uitmaakte van de in 1908 door studenten opgerichte Perhimpoenan 
Indonesiaa (PI). Aanvankelijk koesterden ze in navolging van hun landgenoten 
overzeee het ideaal van onafhankelijkheid, "Indonesia Merdeka", maar in de 
tweedee helft van de jaren dertig lieten ze onder invloed van het zevende we-
reldcongress het non-coöperatiebeginsel los en zochten met het oog op het 
fascismee de samenwerking met "democratisch Nederland". 

Tijdenss de bezetting sloten leden van de PI zich aan bij het ondergrondse 
verzet,, gaven een blad uit, Bevrijding, en vormden zelfs een gewapende 
groep,, "Irawan", genoemd naar een van haar leden, de door de Duitse bezet-
terr vermoorde zoon van de eerste Indonesische minister in de Nederlandse re-
geringg in Londen, Irawan Soerjono.8 Bij een van haar Indonesische vrienden, 
Rachmadd Kusumobroto, afkomstig uit een oude feodale familie, bracht An-
niee Averink in 1942 de aan haar toevertrouwde kinderen Emi en Miri Frei-
brunn onder.9 Ook andere Indonesische partijgenoten, zoals Loeti Soesilo, bij 
wiee Averink in 1942 in de Amsterdamse Euterpestraat was ondergedoken, 
bodenn hulp bij het onderbrengen van de kinderen. 

Inn een hecht bondgenootschap kwamen de Nederlandse en Indonesische 
communistenn uit de oorlog. Dat het contact nauw was, verried ook hun eens-
luidendee reactie op de proclamatie van de Republiek. Aanvankelijk vreesde 
menn een door "Japan geïnspireerd onafhankelijk Indonesië", hetgeen een 
dramatischh conflict in het vooruitzicht stelde omdat de CPN en de PI oprie-
penn tot voortzetting van de oorlog tegen Japan. Vervolgens verdacht men En-
gelandd ervan de hand te willen leggen op de archipel. Het riep wantrouwen 
opp tegenover het Indonesisch onafhankelijkheidsstreven, hetgeen uitdrukking 
vondd in de waarschuwende zinsnede: "Indonesië los van Holland betekent 
vastt aan Engeland."10 Blijkbaar verkoos men een Nederlands imperialisme 
bovenn dat van Engeland of de Verenigde Staten. 

Hoewell  angst en wantrouwen allengs minder werden, bleef gebrek aan in-
formatiee over de toestand in Indonesië bestaan. Zo sprak De Groot in zijn 
congresredee van januari 1946 juichend over de PKI "onder leiding van Dr. 
Mohammedd Joesoef"," terwijl deze vanwege zijn steun aan de van trotskis-
mee beschuldigde Tan Malaka door de Indonesische communisten allang niet 
meerr werd erkend.12 Zijn plaats was ingenomen door de uit Australië terug-
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gekeerdee Sardjono die in 1926 voorzitter van de PKI was geweest.'3 De Groot 
wass kennelijk nog niet bekend met de broederstrijd. 

Hijj  trachtte het gebrek aan informatie goed te maken door te rade te gaan 
bijj  beter geïnformeerde buitenlandse vrienden. In het najaar van 1945 raad-
pleegdee hij Jacques Duclos en zond Annie Averink naar Londen om te over-
leggenn met Arthur Clegg, een Britse Chinakenner, lid van de communistische 
partijj  en getrouwd met een Nederlandse geestverwante. De reis ging per boot 
enn Averink omzeilde de strenge deviezenbepaling door geld in de openge-
torndee mouw van haar mantel te naaien.'4 

Dee Groot vond de Britse houding in het koloniale conflict zo cruciaal dat 
hijj  in februari 1947 zelf naar Londen ging, waar de verkiezingen Labour aan 
dee macht brachten. Hij woonde er het congres van de communistische partij 
bijj  en sprak de congresgangers, volgens de rapportage van de veiligheids-
dienst,, in het Engels toe.'5 De Britse communisten pleitten voor de erkenning 
vann de regering Sjahrir.'6 Enkele maanden later, na de eerste aanval van Ne-
derlandsee troepen op de Republiek, reisde De Groot wederom naar Londen 
waarr hij in het Claridge Hotel een ontmoeting had met dr. Soebandrio, de ver-
tegenwoordigerr van de Republiek in Groot-Brittannië.'7 Wellicht hoopte hij 
ookk Sjahrir te kunnen spreken, die als afgezant van president Soekarno de 
republikeinsee zaak bepleitte voor de Veiligheidsraad in New York. Sutan 
Sjahrir,, de gematigde sociaal-democraat die door onverzoenlijk Nederlands 
optredenn het veld moest ruimen, was op 20 september 1947 in Londen aan-
gekomen;'88 Sjahrir achtte het niet uitgesloten dat alsnog overeenstemming 
werdd bereikt. Daarom voelde hij weinig voor een ontmoeting met De Groot, 
diee door de Nederlandse regering als compromitterend kon worden be-
schouwd. . 

Voorr het kabinet waren De Groot en de CPN de aanstichters van het verzet 
tegenn de troepenuitzendingen. Het leidde al in september 1946 tot een wei-
geringg zich in te schepen - op de eerste avond na afloop van het insche-
pingsverloff  ontbrak 38 procent van de manschappen - en tot demonstraties 
enn stakingen in de havens en bedrijven van Amsterdam en daarbuiten, tot in 
Groningenn en Twente toe. 's Avonds trokken duizenden naar de Apollohal, 
waarr ze De Groot Koos Vorrink hoorden aanklagen: "Wie beweert, dat tege-
lij kk troepen en een commissie-generaal [een onderhandelingsdelegatie onder 
leidingg van Schermerhorn] kunnen worden uitgezonden, is een bewuste mis-
leiderr van het Nederlandse volk." Volgens De Groot leek de regeringspolitiek 
opp die "van de bandiet Goering". Ook die koos "liever kanonnen dan bo-
ter".'99 In Het Vrije Volk commentarieerde Vorrink de volgende dag dat "er 
nooitt een koloniale oorlog zou worden gevoerd door een regering, die steunt 
opp de PVDA".20 
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Toenn de oorlog - ondanks de geruststellende woorden van Vorrink - op uit-
brekenn stond, organiseerde de Vereniging Nederland-Indonesië op 18 juni 
19477 een door 15.000 mensen bezochte meeting in de Amsterdamse RAI, 
waarr naast de PVDA'er G.J. van Heuven Goedhart ook de communistische 
wethouderr Ben Polak, de uit Londen overgekomen mevrouw Soebandrio en 
Henriettee Roland Holst het woord voerden. Roland Holst stelde bewogen dat 
"hett feit dat wij vanavond onze geschillen het zwijgen hebben opgelegd, deze 
avondd tot een feest maakt. Leden van de Partij van de Arbeid, communisten 
enn syndicalisten, leden van N W en EVC, protestanten en democratische ka-
tholiekenn zijn bij elkaar gekomen, en al hun geschillen zijn overbrugd door 
hethet besef dat zij socialisten zijn en dat zij strijdend voor de onafhankelijkheid 
vann Indonesië, ook voor het socialisme strijden!"21 Toen de zaal haar hulde 
wildee brengen, maande ze tot stilte: "Kameraden! Bewaar uw applaus voor 
dee dag, waarop wij hier weer samen komen om het totstandkomen van een 
eervollee vrede met Indonesië te vieren." De hartenkreet van Roland Holst 
stierff  weg zonder in de leiding van de PVDA gehoor te hebben gevonden. Een 
verzoekk de manifestatie te helpen organiseren was door het PVDA-bestuur 
hooghartigg afgewezen met als reden dat eenzelfde verzoek aan de CPN was 
gedaan.. "De PVDA wil met deze groepering geen eensgezindheid suggere-
ren,""  schreef PVDA-secretaris Kees Woudenberg. Bovendien liet hij weten 
geenn voorstander te zijn van demonstraties die "vertroebeling te weeg kon-
denn brengen".22 Duizenden zegden het lidmaatschap van de PVDA op. 

Dee oppositie tegen het kabinet-Beel, en dat gold ook voor de CPN, had niet 
meerr dan een vreedzame regeling van het conflict gewild. Omwille van de 
vredee steunden de communisten 'het accoord van Linggadjati', dat in de drei-
gendee slagschaduw van Nederlandse militaire acties totstandkwam. In het 
bergdorp,, vlak bij Cheribon, aan de noordkust van midden-Java sloten in no-
vemberr 1946 Nederlandse en Indonesische delegaties een voorlopige over-
eenkomstt over een federatieve staat Indonesië in een 'Unie met Nederland' 
verbonden;; een vergelijk dat voor vele nationalisten aanvoelde als een dou-
chee op het vuur van de revolutie. 

Nietteminn weigerden de KVP en een deel van de PVDA het verdrag te aan-
vaardenn en eisten zij ruimere concessies van de Republiek. In de Kamer dien-
denn Romme en Van der Goes van Naters een motie in die, behalve de over-
eenkomst,, ook de door de regering afgelegde verklaring van toepassing 
maakte.. Deze behelsde dat het Nederlandse gezag tot aan de soevereiniteits-
overdrachtt gehandhaafd bleef en dat een speciale status werd verleend aan 
eenn aantal Indonesische gebieden. Dat twee partijen een akkoord sloten en de 
enee daar onaangekondigd allerlei bepalingen aan toevoegde, weerhield De 
Groott niet er zijn stem aan te geven. 
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Hett besluit vóór "Linggadjati" en vóór de "motie" te stemmen nam De 
Groott op het allerlaatste moment, aldus Anton Koejemans, toentertijd naast 
hoofdredacteurr ook lid van de Eerste Kamer. Volgens hem was afgesproken 
tegenn te stemmen, 's Avonds had hij op de redactie een toelichtend hoofdar-
tikell  geschreven. Tot Koejemans' verbijstering kwamen de volgende ochtend 
dee kranten met het bericht dat de communisten vóór hadden gestemd. De 
Groott had het, memoreerde Koejemans, "tenslotte toch maar beter gevon-
den".233 Een onverhoedse aanwijzing uit Moskou, wellicht via de ambassade, 
hadd zijn uitwerking niet gemist. Er bestond bovendien vrees voor een groei-
endd isolement dat de hoop op een ministerspost dreigde te verpulveren. De 
Groott had geen zin ook nog eens een gebrek aan patriottisme of constitutio-
nalismee in de schoenen geschoven te krijgen. 

Eenn week later zag De Groot zich genoopt op de zaak terug te komen. Hier 
enn daar was met ongeloof en woede gereageerd: Indonesië los van Holland, 
Nu!!  "Simpele lieden" hadden te overtuigd vijfjaar lang tegen fascisme en 
onderdrukkingg gevochten om zich te laten paaien door dooddoeners als: "Ne-
derlandd kan niet zonder Indonesië, Indonesië niet zonder Nederland" (See-
gers)) of: "Als we Indië verliezen daalt het levenspeil en dat kunnen we ons 
alss grote partij niet veroorloven" (De Groot).24 Met individuen wist De Groot 
well  raad, desnoods werden ze ervan beticht "agent" te zijn, maar een op-
standigee stemming vroeg om een zorgvuldiger aanpak. In een hoofdartikel 
'Nabeschouwing'' concludeerde De Groot dat het debat over Linggadjati was 
geëindigdd "in een resultaat dat terecht alle Nederlanders die de vrede en vrij-
heidd lief hebben, verheugt". Linggadjati wegstemmen zou de oorlogsdrei-
gingg hebben versterkt. "De communistische fractie begreep dat in deze situ-
atiee het resultaat van de stemming boven de tekst ging. Hoe verontwaardigd 
ookk over de manoeuvres van Romme en de slapheid van de PVDA, achtte zij 
hett haar plicht tegenover ons volk, en tegenover het Indonesische volk, de 
overeenkomstt voor een morele nederlaag te behoeden. Daarom gaven ook de 
communistenn hun stem aan de motie."25 

Dee directe oorlogsdreiging was weliswaar afgewend, opgelost was het con-
flictt allerminst. De druk op de Republiek hield aan. En toen Sjahrir bereid 
leekk overstag te gaan, werd hij door zijn partij en de oppositie gedwongen 
zijnn functie neer te leggen. Maar ook Sjahrirs opponenten bogen het hoofd. 
"Nogg geen negentien uur na het aftreden van Sjahrir," zo berichtte een Ame-
rikaanserikaanse waarnemer, "kwam de linkse oppositie die hem ten val bracht tot in-
keerr en verklaarde zijn politiek te steunen."26 De veertigjarige voormalige 
ministerr van defensie Amir Sjarifoeddin, al sinds 1935 lid van de illegale 
PKI,, werd de nieuwe eerste minister. Volgens insiders omdat Soekarno en 
Hattaa hem nodig hadden voor verdere onderhandeling met Nederland.27 De 
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inn Batavia opgeleide jurist van Sumatraanse afkomst was net als Sjahrir be-
reidd tot vergaande concessies. Hij sloot een voorlopig vredesverdrag met Ne-
derlandd dat in een gemeenschappelijke gendarmerie voorzag. Nederlandse 
troepenn in de soevereine Republiek, dat was onaanvaardbaar. Sjarifoeddin 
stuittee op zo'n weerstand dat hij ijlings op zijn schreden terugkeerde. Oorlog 
bleekk niet meer te voorkomen. Op 20 juli 1947 gaf Beel opdracht de aanval 
opp de Republiek te openen. 

Dee leidraad van de communisten in Nederland en Indonesië was het zoeken 
naarr een compromis met de 'nationale, democratische krachten'. Hiermee 
werdd Dimitrovs volksfrontpolitiek, die na het intermezzo van het Molotov-
Vonn Ribbentrop-pact vanaf 1943 wederom de koers bepaalde, voortgezet. 
Doorr hun verdediging van de gemenebestgedachte behoorden de communis-
tenn tot de toegewijde hoeders van de natie. Om te bewijzen dat een vrede vol-
genss communistisch recept in het belang van Indonesië en Nederland was, 
ondertekendenn De Groot en de PK 1-leiders, Soeripno en Moesso, op 4 mei 
19488 in Praag een overeenkomst. Hierin kreeg Nederland, indien het de In-
donesischee onafhankelijkheid erkende, de status van meest begunstigde na-
tie.288 Een wonderlijk document dat zich tot in de jaren tachtig onopgemerkt 
inn het archief 'Drees' bevond. Het kwam daar terecht nadat een infiltrant bin-
nenn de PKI het in september 1948 in handen speelde van de Nederlands-In-
dischee militaire inlichtingendienst. 

Wellichtt had De Groot zich laten inspireren door de soepele manier waar-
opp de Verenigde Staten zich uit de Filippijnen terugtrokken; de Amerikanen 
stuurdenn aan op een blijvende economische band. Door zo'n band met Indo-
nesiëë te vormen, zou Nederland bovendien kunnen voorkomen dat de Ver-
enigdee Staten zich ook hier tussen wrong. Met het oog op de zich verscher-
pendee Sovjet-Amerikaanse tegenstellingen in het Verre Oosten moet De 
Groott dat een aantrekkelijke gedachte hebben gevonden. 

Bijj  het zoeken naar nationale overeenstemming hield De Groot zich verre 
vann al te enthousiaste supporters van de Indonesische onafhankelijkheid. Met 
steunn aan 'wilde' acties liep de CPN de kans haar geloofwaardigheid als po-
tentiëlee regeringspartij te verliezen. De EVC kreeg de taak zich tegen sponta-
nee stakingen te weer te stellen. Lidia Plekker, wier vader voor de oorlog met 
Dee Groot De Rode Diamantbewerker colporteerde, en die al op zesjarige 
leeftijdd lid werd van de "rode pioniers", herinnert zich hoe ze met een hand-
voll  kameraden oproepen tegen de troepenzendingen verspreidde bij de Ne-
derlandsee Droogdok Maatschappij, waar het transportschip Jan Evertsen in 
dokk lag. Het kostte weinig moeite een staking van de grond te krijgen. "De 
EVCC kreeg de staking zo in de schoot geworpen," aldus Plekker.29 
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Dee reactie van H. Hennink, hoofdredacteur van Werkend Nederland, het 
bladd van de EVC, loog er niet om: "Maar zo gaat het natuurlijk niet. Wij heb-
benn geen stakingsmakers nodig. Als wij in gevallen als deze een staking no-
digg achten, proclameren wij die zelf. Op grond van alle overwegingen die bij 
zo'nn belangrijk besluit in acht genomen moeten worden. En in dit onderha-
vigee geval zijn we niet alleen niet vóór, maar zelfs, zeer sterk tégen een sta-
king."30 0 

Dee dag erna, 24 september 1946, was het protest tegen de troepenzending 
uitgegroeidd tot een massale stakingsactie die de Amsterdamse haven en tal 
vann bedrijven platlegde. Het ging er hard aan toe. 

Ookk tijdens de in april uitgebroken Rotterdamse Zeelieden- en Havensta-
kingg met als inzet de erkenning van de EVC, de grootste stakingsbeweging in 
Nederlandd sinds 1903, liet De Groot merken arbeidersstrijd en het streven 
naarr regeringszetels moeilijk te kunnen combineren. Naarmate de verkiezin-
genn in het voorjaar van 1946 naderden, ging hij zich indringender met de sta-
kingg bezighouden. Hij wond er geen doekjes om dat met het oog op de ver-
wachtee stemmenwinst en het reële uitzicht op ministerzetels het raadzaam 
wass "de uitzichtloze en impopulaire" stakingen op te heffen.3' Ondanks het 
gunstigee resultaat, de CPN behaalde met 502.935 stemmen (10,67 procent) 
eenn historisch record, in Amsterdam en Rotterdam kreeg ze respectievelijk 
129.1833 (30 procent) en 62.042 stemmen (18 procent), kwam de partij niet 
inn de regering. De stakingen duurden nog een maand voort. De jonge Berend 
Blokzijl,, wiens partij lidmaatschap zorgvuldig verborgen werd gehouden, 
kwamm met Drees tot geheime onderhandelingen. Zonder één van de eisen te 
zienn ingewilligd, hervatten de stakers op 3 juli het werk. Doorstaken had niet 
meerr opgeleverd dan langer hongerlijden. 

WERKK EN ONTSPANNING 

Inn die maand brachten De Groot, Eke en Huib in gezelschap van Jan en Meta 
Schalkerr hun vakantie door in de Sovjet-Unie.32 De Groot en Jan Schalker 
warenn vooruit gegaan. Ze vlogen per Aeroflot-toestel vanaf Schiphol naar 
Praagg en vandaar naar Moskou. Huib, Eke en Meta kwamen later en verble-
venn nog even in Praag, alvorens met een tot hospitaaltoestel omgebouwd mi-
litairr vliegtuig door te vliegen. In Praag meende Eke in alle onschuld voor 
proviandd te moeten zorgen, niet vermoedend dat hun een voorkeursbehande-
lingg te wachten stond. Aan een stalletje kocht ze broodjes; dat dacht ze ten-
minstee maar toen ze tegen de wand van het toestel gezeten de broodjes wilde 
klaarmaken,, bleken deze van kaas en niet van deeg te zijn. 

Naa enige dagen in hotel Moskva aan het Manegeplein te hebben verbleven, 
vertrokk het gezelschap naar Sotsji aan de Zwarte Zee. Op deze paradijselijke 
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plekk aan de voet van de Kaukasus had de tsaar een van zijn buitenverblijven 
latenn bouwen. Er werd van gezegd dat het de lievelingsplaats van Stalin was 
enn dat er geen weg werd aangelegd en geen huis gebouwd zonder dat hij per-
soonlijkk de plannen had goedgekeurd. Er bevonden zich tal van 'rusthuizen' 
waarr op voorspraak van partij of vakbond functionarissen een gezondheids-
kuurr ondergingen. De familie verbleef drie weken - van 16 augustus tot 5 
september-- in het sanatorium Primoryie, een uit wit marmer opgetrokken pa-
leisachtig,, neoclassicistisch gebouw, gelegen in een park met uitzicht op zee. 
Zee hadden een ruime suite met balkon tot hun beschikking. Huib sliep in een 
kamerr apart. De wind was er zoel en de lucht vol vreemde bloemengeuren. 
Communistenn waren altijd doende met de partij en de politiek; het gezinsle-
venn werd eraan opgeofferd, zonder er veel over te spreken. In het land van 
melkk en honing, onder palmen, in de baden en aan de stranden met tussen de 
rotsenn het ragfijne witte zand kwamen de partijfunctionarissen tot rust. Men 
wass er onderworpen aan het regiem van doktoren en verpleegsters. Zij schre-
venn voor welke kuur gevolgd moest worden. Volgens zijn sanatoriumboekje 
ondergingg De Groot een kuur van baden, modderbaden en speciale massages 
mett spuitstralen. Hij mocht acht tot dertig minuten zonnebaden, vijf minuten 
inn zee baden en een tot twee uur luchtbaden.33 Om te zwemmen ofte zonne-
badenn moest hij vanuit het besloten park via een trap naar beneden, naar een 
gereserveerdd strand, mannen links, vrouwen rechts. Er werd naakt gezond, de 
bedoelingg was te genezen. 

Dee kuren werden afgewisseld met rust en maaltijden, niet naar believen 
maarr volgens dieet; voor De Groot volgens dieet nr. 8 dat rekening hield met 
zijnn gewicht, 's Avonds was er tijd voor ontspanning. De Groot las de kranten 
off  haalde een boek uit de bibliotheek. Later op de avond bezocht hij een film-
voorstellingg of een concert. In zijn eentje eropuit om in het labyrint van smal-
lee straatjes achter de fraaie boulevards wat rond te zwerven kwam niet in 
Frage.. Men werd zorgvuldig van de buitenwereld afgeschermd en was vrij-
well  nooit alleen. Vanwege de zee viel er in Sotsji meer te doen dan in kuur-
oordenn als Kislovodsk, in de bergen nabij Mineralnoje Vodi, waar het gezin 
ookk enkele keren vertoefde. De Groot werd met alle egards behandeld die bij 
eenn secretaris-generaal pasten. 

Off  hij in Sotsji, Kislovodsk of elders de vakantie doorbracht, bepaalde De 
Groott niet zelf. Daar werd in Moskou over beslist. Voor het vertrek onder-
gingenn de gezinsleden eerst een uitgebreid medisch onderzoek in een specia-
lee polikliniek van het Kremlinziekenhuis, bestemd voor hoge partijfunctio-
narissenn en belangrijke buitenlandse gasten.34 De polikliniek, die in een straat 
parallell  aan de Arbat was gehuisvest, was zonder begeleiding en een speciaal 
pasjee niet te betreden. Afhankelijk van de diagnose werd een verblijf aan zee 
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off  hoog in de bergen voorgeschreven. Dat was ook het geval in de zomer van 
1946. . 

Dee Groot en Schalker konden het goed met elkaar vinden, al was De Groot 
vijftienn jaar ouder en had hij met Schalkers vader voor de oorlog de heftigste 
conflictenn uitgevochten. De in Delft geboren Schalker was op het januari-
congress van 1946 in het partijbestuur gekozen en werd lid van het politiek 
bureauu en het secretariaat. De oorlog was een loodzware tijd geweest. Bij de 
Duitsee aanval op de Sovjet-Unie werd hij gearresteerd en naar Buchenwald 
gedeporteerd.35 5 

Inn Moskou hernieuwde De Groot het contact met Nederlanders die hij 
sindss de oorlog niet meer ontmoet had; met Jan Wijnkoop, de zoon van Da-
vidd Wijnkoop die op 7 mei 1941 op vijfenzestigjarige leeftijd in Amsterdam 
wass gestorven. Jan had voor de oorlog in Amsterdam op de MTS werktuig-
bouww gedaan en ging voor praktijkscholing naar de Sovjet-Unie. Daar bleef 
hijj  hangen en trouwde er in 1938.36 Ook hernieuwde De Groot de kennis-
makingg met Us en Frieda Schilp, wier donkere communaalwoning aan de 
Arbatt hij al voor de oorlog als zijn Moskouse pied-a-terre beschouwde. Us 
Schilp,, die in 1935 naar Moskou vertrok, werkte voor de Nederlandse redac-
tiee van Radio Moskou aan het Poesjkinplein. Radiobezitters hoorden hem in 
februarii  1941 met trillende, deftige, ouderwetse stem over de Amsterdamse 
stakingg tegen de jodenvervolging spreken. "Hartverwarmend dat ze zó ver 
wegg op de hoogte waren."37 

Voorr men naar de Zwarte Zee vertrok, moest er eerst gewerkt worden. Er 
vondenn gesprekken plaats met Michael Soeslov, de rijzende ster van het cen-
traall  comité die enkele maanden later lid werd van het vijf man tellende par-
tijsecretariaat.. Soeslov wilde alles over Indonesië weten en nodigde bij de be-
sprekingenn ook Manoevar Moesso uit, de leider van de Indonesische com-
munisten.38 8 

Moessoo woonde vanaf 1938 met tussenpozen in een pension in Brussel. 
Daarr werd hij in 1939 gearresteerd en na de Duitse inval werd hij met Belgi-
schee communisten naar een concentratiekamp in Saint-Cyprien (Zuid-Frank-
rijk)rijk)  vervoerd. Onder de arrestanten bevond zich ook Andor Bereï.39 De com-
munistischee advocaat Jean Fonteyne, die eerder Thorez bijstond bij zijn ver-
trekk naar Moskou, kreeg van Clement de opdracht Moesso vrij te krijgen. Op 
166 juli arriveerde hij in het kamp, waar Fonteyne de politieprefect erop wees 
datt hij met vuur speelde door een Russisch staatsburger gevangen te houden. 
"Maarr Sovjet-burgers zijn toch blank," was het naïeve commentaar. Fontey-
nee hield een verhandeling over de Aziatische republieken en legde uit dat de 
gevangenee uit Mongolië afkomstig was. Weldra was Moesso, die het postuur 
hadd van een robuuste dokwerker, vrij man. 
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Dee Groot had de één jaar oudere op Java geboren Moesso in 1930 leren 
kennenn tijdens een internationaal vakbondscongres in Moskou.40 Hij ont-
moettee hem opnieuw in 1934 toen hij een tijd in Moskou verbleef.4' Moesso 
woondee toen net als De Groot in hotel Lux, het gesloten partijhotel aan de 
Gorkistraat.Gorkistraat. Hij had De Groot ingelicht dat hij illegaal naar Indonesië zou 
vertrekkenn om de na 1926 uiteengevallen PKI te doen herleven. Behalve 
Moessoo zou ook Tamzil, student rechten in Nederland en lid van de PI, aan 
dee opbouw meewerken. 

Dee reis van Moesso en Tamzil werd georganiseerd door Daan Goulooze. 
Tamzill  keerde als student legaal, zogenaamd "met ziekteverlof", in Indone-
siëë terug.42 Moesso arriveerde via Nederland en Brits-Borneo met een Au-
stralischh paspoort in juni 1935 in Soerabaja. Daar verbleef hij eenjaar in het 
diepstee geheim. In mei 1936 werd hij teruggeroepen omdat, zoals Goulooze 
inn een codebericht aan Struik in Moskou liet weten: "Ui t brieven was komen 
vastt te staan dat de politiek van Moesso nog volkomen op de oude manier 
werdd doorgezet."43 Van het volksfront leek hij niets te willen weten.44 Moes-
soo ging zich te buiten aan wat Goulooze "sectarisch en voorbarig optreden" 
noemde.. Buitengewoon alarmerend vond hij Moesso's verzoek om "pifpafs" 
tee leveren. Terug in Moskou voerde Moesso aan dat hem de besluiten van het 
zevendee wereldcongres pas kort voor vertrek bereikt hadden.45 Ze waren pas 
laterr in het Indonesisch vertaald en in het geheim, in busjes Purol-poeder, na-
gezonden:: " Wenn ich Dummheiten gemacht habe, geschah es wegen Unwis-
senkeit,""  schreef hij schuldbewust in zijn laatste brief uit Soerabaja.46 

Wee beschikken niet over een verslag van het gesprek tussen Moesso, Soes-
lovv en De Groot in de late zomer van 1946. Maar dat herinneringen werden 
opgehaaldd aan Moesso's toenmalige 'draufgangerische' houding lijk t niet al-
leenn denkbeeldig. Wellicht hield men er rekening mee dat een radicaal optre-
denn snel opnieuw actueel kon worden. In dat geval was gelet op zijn per-
soonlijkheidd een leidinggevende rol de tot de verbeelding sprekende Moesso 
opp het lij f geschreven. 

Voorlopigg bleef de politieke lij n nog ongewijzigd, ook al bereidde Neder-
landd zich voor op een koloniale oorlog en bezorgde de CPN met zijn coöpe-
ratievee opstelling vele leden een teleurstelling. Internationaal bestond er nog 
geenn reden voor een andere koers. Dat werd anders, een jaar later, toen het 
eindee van de grote in de oorlog geboren alliantie in zicht kwam. Een nieuwe 
confrontatiee diende zich aan. 

MADIOEN N 
Inn september 1947 werd door de CPSU en zes andere regerende communis-
tischee partijen in Oost- en Midden-Europa en met de Franse en Italiaanse 
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communistischee partijen, in Szklarska-Poreba (Polen), het zogeheten Com-
munistischh Informatiebureau (Cominform) opgericht. Van de invloedrijke se-
cretarissenn van de voormalige Comintern was buiten de Rus Andrej Zjdanov 
niemandd aanwezig. Ze waren dood, verdwenen of uit de gratie. De achttien 
gedelegeerdenn verbleven in een magnifieke villa, omringd door dicht ber-
kenboss en bewaakt door een legertje veiligheidsagenten. Driemaal daags zet-
tee men zich aan de rijk besprenkelde dis, acht tot tien gangen - de kaviaar, de 
fraaiee en verfijnde hors d'oeuvres en de exotische vruchten buiten beschou-
wingg gelaten. Een onmetelijke afstand scheidde de gebeurtenis van die, een 
kwarteeuww eerder, waarbij een handvol enthousiaste gedelegeerden de Com-
internn oprichtte en door de gerant van Hotel Lux een onbeduidend stukje 
vleess geserveerd kreeg. 

Aann de oprichting van de Cominform lag een gewijzigde beoordeling van 
dee internationale situatie ten grondslag. Volgens de tweede man in de Sovjet-
hiërarchie,, Zjdanov, sloeg de balans door naar het socialisme. De verzwakte 
kapitalistischee landen waren satellieten geworden van de Verenigde Staten, 
wierr koers herinnerde aan die van het agressieve fascisme: "Ze doen zich 
voorr als schild tegen het communisme, geroepen om de zwaksten te helpen, 
maarr aarzelen niet de reactionairste krachten tegen de Sovjet-Unie op te zet-
ten.""  Het gesloten partijsysteem in de zogeheten volksdemocratieën be-
schouwdee Zjdanov als legitieme verdediging tegen de Amerikaanse dreiging. 
Zjdanovv concludeerde dat er in de politieke arena nog maar twee spelers op-
traden:: aan de ene kant het imperialistische blok onder leiding van Amerika 
datt aanstuurde op een nieuwe oorlog en overging tot de herbewapening van 
Duitsland;; aan de andere kant de vredelievende Sovjet-Unie en haar bondge-
noten,, de nieuwe volksdemocratieën, Vietnam, India, Indonesië en de com-
munistischee partijen. Met een schuin oog op tekenen van Chinese en Joego-
slavischee eigenzinnigheid, benadrukte hij dat hun belangen ondergeschikt 
warenn aan die van de Sovjet-Unie.47 Omdat de sociaal-democratie zich ge-
droegg als agentuur van het Amerikaanse imperialisme en omdat "het belang-
rijksterijkste gevaar van de arbeidersklasse bestond uit het onderschatten van de ei-
genn kracht en het overschatten van die van de tegenstander"48 - een formule 
diee tot in den treure herhaald werd -, moesten de communisten voortaan de 
confrontatiee zoeken. 

All  behoorde De Groot evenmin als leiders van andere kleine partijen tot 
dee genodigden, het uit Polen afkomstige geluid was kraakhelder: het kondig-
dee een nieuwe gecentraliseerde communistische beweging aan. Weldra riep 
Dee Groot op "een einde te maken aan de wanordelijke toestand, dat iedere 
communistischee partij op eigen houtje opereert".49 Hij hekelde de lankmoe-
digheidd jegens de sociaal-democratie en zocht eerherstel voor het concept 
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vann De Waarheidbeweging, dat op de juliconferentie, anderhalfjaar eerder, 
schipbreukk had geleden. Hij betoogde dat te veel naar de Franse partij was 
geluisterd,, die streefde naar een "alliantie aan de top". Volkomen verkeerd, 
volgenss De Groot, "omdat daarmee de ontaarding van de sociaal-democratie 
volledigg miskend was". Daartegenover prees hij Joegoslavië, waar wel met 
eenn eigen beweging was gewerkt, op een minimumprogramma met de com-
munistenn aan het hoofd. Het had, aldus de Groot, tot goede resultaten geleid. 
Datt de Joegoslaven enkele maanden later buiten de internationale commu-
nistischee gemeenschap gestoten zouden worden, kon De Groot niet bevroe-
den. . 

Inn de Cominform-politiek paste een krachtdadiger rol van de PKI in het te-
gengaann van Amerikaanse invloed in de Indonesische archipel. De Renville-
overeenkomst,, die totstandkwam onder auspiciën van de Verenigde Staten, 
dwongg de Republiek veel van haar soevereiniteit prijs te geven. Tijdens de on-
derhandelingg op het Amerikaanse oorlogsschip Renville dienden de Indone-
siërss te aanvaarden dat alleen West- en Centraal-Java onder hun gezag kwam. 
Inn het door de Nederlandse militairen veroverde gebied zou een plebisciet 
overr de toekomst beslissen. Het leidde in januari 1948 tot de val van de re-
geringg Sjarifoeddin. 

Opp 1 augustus 1948 keerde Manoevar Moesso in een militair transport-
toestell  via New Dehli en Sumatra terug in Jogjakarta.50 Hij kwam uit Praag 
enn maakte de reis als secretaris van Soeripno, lid van de PKI en oud-voorzit-
terr van de PI. Soeripno was getrouwd met Loeti Soesilo, de vrouw die aan 
Anniee Averink in de oorlogsjaren enige tijd een schuilplaats bood.51 In Praag 
werktee Soeripno als vertegenwoordiger bij de Internationale Unie van Stu-
dentenn (IUS) en beheerde er van augustus 1947 tot augustus 1948 het Indo-
nesiaa Office, de voorlichtingsdienst van de Republiek. De jonge in Leiden 
opgeleidee Soeripno, van aristocratische komaf en een geschoold Javaans dan-
ser,522 sloot eind 1947 een geheime overeenkomst met de Sovjet-Unie voor de 
uitwisselingg van consulaire ambtenaren. Mohammad Hatta, de nieuwe kabi-
netschef,, weigerde de overeenkomst te ratificeren onder druk van Nederland 
diee het als een inbreuk beschouwde op het akkoord van Renville. In mei 1948 
brachtt de Sovjet-Unie eenzijdig het geheime consulaire verdrag in de open-
baarheid.. In verband hiermee werd Soeripno naar Indonesië teruggeroepen. 
Voorr hij vertrok had hij eerst nog een opmerkelijke ontmoeting met De 
Groot. . 

Opp 3 mei 1948 kwam deze per vliegtuig uit Brussel in Praag aan, de stad 
diee de veiligheidsdienst niet ten onrechte beschouwde als "het schakelsta-
tion""  tussen Moskou en Amsterdam.53 De volgende dag had De Groot in het 
diepstee geheim een bijeenkomst met Soeripno en Moesso, waarbij het reeds 
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genoemdee document werd getekend, waarin Nederland bij het erkennen van 
dee Indonesische onafhankelijkheid de positie van "meest begunstigde natie" 
werdd verleend.54 In een korte verklaring werd een koerswijziging aangekon-
digdd die een zelfkritiek op de instemming met 'Lingadjatti' en 'Renville' be-
helsde.. Bovendien werd niet langer aangedrongen op het handhaven van een 
staatkundigg verband, in de vorm van een "Gemenebest" of een "Gemeen-
schappelijkee Unie". Een relatie met het door de Sovjets in de openbaarheid 
brengenn van het met Soeripno gesloten geheime consulaire verdrag was een-
voudigg te leggen. Voortaan kwamen de communisten weer klip en klaar, zo-
alss De Groot placht te zeggen, op voor de volledige en onvoorwaardelijke on-
afhankelijkheidd van Indonesië. 

Niett alleen De Groot bevond zich die dagen in Praag, ook de hoogzwan-
geree Annie Averink. De dokter had haar speciaal toestemming gegeven om te 
reizen.. Ze bracht een paspoort mee voor Moesso en trok enkele dagen met 
hemm op. Bij nader inzien vond Moesso het Nederlandse paspoort niet be-
trouwbaarr genoeg en viel weer terug op zijn oude Australische reisdocument. 
Anniee Averink verklaarde later nooit geweten te hebben van een overeen-
komstt tussen De Groot, Soeripno en Moesso.55 

Naastt zijn ontmoeting met Moesso bracht De Groot ook een bezoek aan de 
Tsjecho-Slowaaksee partijleider Klement Gottwald,56 die eind jaren dertig in 
hett secretariaat van de Comintern verantwoordelijk was voor instructies aan 
dee CPN. In 1934 had De Groot hem voor het eerst ontmoet, toen hij, voor hij 
naarr Hotel Lux verhuisde, enige tijd een kamer bewoonde in hotel Sojoesnaja 
aann de Twerskaja, de latere Gorkistraat. Gottwald had een kamer naast hem. 

Eindd februari 1948, drie maanden eerder, was Gottwald tot eerste minister 
benoemd,, bekroning van de communistische machtsgreep in Tsjecho-Slowa-
kije,, een land met een parlementaire traditie. De CPN maakte er geen geheim 
vann dat zij zich deelgenoot voelde van wat zij beschouwde als de successen 
vann partijgenoten in Oost-Europa. Het dagelijks bestuur sprak zijn vreugde 
uitt over "de schitterende overwinning op de reactie" en sommigen keken 
reikhalzendd uit naar de voor de deur staande verkiezingen. Evc-bestuurder 
Driess Koenen hoopte dat de arbeiders in Nederland dan hun stem gaven aan 
dee CPN, "opdat men hier net zo zou kunnen handelen als in Tsjechoslowa-
kijee was gebeurd".57 Een wekroep naar het hart van De Groot die in kleine 
kringg liet horen in het geval van Tsjecho-Slowakije slechts de kleuren zwart 
enn wit te kennen, "de kleur grijs is die van ezels".58 

Toenn Moesso in augustus 1948 in Indonesië terugkeerde, bracht hij een in-
grijpendee wijziging aan in de politiek van de PKI. In een door het politiek bu-
reauu half augustus aangenomen resolutie, Djalan Baru untuk Republik Indo-
nesianesia (Nieuwe Weg voor de Republiek Indonesië), werd een koers uitgestip-
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peldd die terug te vinden was in de overeenkomst van Moesso, Soeripno en De 
Groot:: "Het doel van de PKI is de vorming van een Indonesische Republiek, 
gegrondvestt op een volksdemocratie, die het gehele Indonesische grondge-
biedd omvat, vrij van de invloed van het imperialisme en zijn legermacht."59 

Moessoo zelf sprak van een "Gottwald-plan" voor Indonesië.60 

Moessoo trok fel van leer tegen iedere afwijking van wat hij als de officië-
lee Sovjet-koers beschouwde; binnen de partij, waar het volgens jongeren als 
Njotoo en Aidit tot in het politiek bureau een chaos was en discipline noch or-
ganisatiee heersten,6' maar ook daarbuiten. Tito, die in juni 1948 door de 
Cominformm was veroordeeld, bestempelde hij als een ordinaire contrarevolu-
tionairr en de aanhangers van Tan Malaka als "trotskistische provocateurs". 

Halff  september 1948 leidde hoog opgelopen spanning tussen het linkse 
frontt rond Moesso en wat de Soekarno-Hatta-kliek heette, tot gewapende 
schermutselingen,, waarbij pro-Moesso-eenheden de provinciestad Madioen 
opp Oost-Java bezetten. Soekarno verklaarde voor de radio dat een commu-
nistischee coup dreigde en riep de bevolking op te kiezen voor "Moesso en 
zijnn communistische partij of voor Soekarno-Hatta".6ï Een verraste Moesso 
gingg op de uitdaging in en vroeg de bevolking in opstand te komen tegen "de 
Japansee Quislings".63 De opstand bleef uit; op 30 september trokken rege-
ringstroepenringstroepen Madioen binnen en in de daaropvolgende weken vonden dui-
zendenn communisten de dood. Moesso sneuvelde in een vuurgevecht en elf 
gevangenn PKi-leiders, onder wie Sjarifoeddin en Soeripno werden een voor 
eenn doodgeschoten. De executies vonden plaats op 19 december 1948, de dag 
datt de tweede Nederlandse koloniale oorlog begon. 

Inn Nederland begroette de CPN de gebeurtenissen in Madioen aanvankelijk 
alss een authentieke, bewust door communisten geleide opstand. De Waarheid 
koptee "Sovjet uitgeroepen in Indonesië" en hield dat enkele dagen vol.64 Ver-
antwoordelijkk was de redacteur buitenland Friedl Baruch, die zich weinig 
aantrokk van de voorzichtige waarschuwing van mederedacteur Djajeng Pra-
tomo,, een Indonesiër die als student naar Nederland kwam, deelnam aan het 
verzett en in Dachau gevangen had gezeten.65 Joop Wolff, die als parlementair 
redacteurr de Indonesië-debatten volgde, herinnert zich uit zijn vel gespron-
genn te zijn: "Hoe haalde Baruch het in zijn hoofd om zoiets te schrijven, ter-
wij ll  hij van niets wist."66 

Err heerste een sfeer van "voor of tegen". Wim Wertheim, toentertijd voor-
zitterr van de Vereniging Nederland-Indonesië, verzette zich tegen de com-
munistenn in zijn bestuur - Wim Klinkenberg en Sebald Rutgers - die vonden 
datdat "de Vereniging overeenkomstig de Zjdanov-lijn partij moest kiezen voor 
dee opstandelingen".67 
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Dee Groot was op dat ogenblik niet in het land. In gezelschap van Eke en 
Huibb en het echtpaar Wagenaar hield hij vanaf eind augustus vakantie aan het 
Machowoo Jezero, een zonovergoten Tsjechisch meer, in Stare Splavy nabij 
Doksyy in Noordwest-Tsjechië. Wagenaar was eind juni uit het ziekenhuis 
ontslagen,, waar hij met hartklachten was opgenomen. De doktoren hadden 
hemm aangeraden een maand vakantie te nemen. Ook De Groot begonnen de 
spanningenn van de bezetting op te breken. Hij leed al enige tijd aan te lage 
bloeddruk,bloeddruk, zenuwaandoeningen en nachtmerries. Hij was geprikkeld, vooral 
tegenoverr Eke en kon onredelijk boos worden over de kleinste dingen. Alleen 
Huib,, die bij hem geen kwaad kon doen, wist de spanningen dan weg te ne-
men. . 

Hett gezelschap was van plan lang weg te blijven en ook de Sovjet-Unie te 
bezoeken.. Huib had van school toestemming gekregen later van vakantie te-
rugg te komen. De conrector had ermee ingestemd, omdat "niet iedereen ie-
deree dag naar Rusland op vakantie ging."58 

Inn Tsjechië verbleef het gezelschap in een chique hotel, dat na de machts-
wisselingg in handen van de staat was gevallen. Als gewoonlijk werd het ge-
zelschapp begeleid door iemand van de afdeling buitenland van de Tsjecho-
Slowaaksee partij, in dit geval Jozef Frank, van wie de wereld nog zou horen 
toenn hij in november 1952 in het proces tegen Rudolf Slansky ter dood werd 
veroordeeld.. Bij het meer werd gewandeld en naar Huib zich herinnert gevist, 
voorall  door Wagenaar, die naast een liefhebber van voetbal een verwoed hen-
gelaarr was. In Karlovy Vary werd een filmfestival bezocht. 

Gerbenn Wagenaar, vijfendertig jaar oud, groeide op in de Amsterdamse 
Jordaan.. Zijn vader - een Fries van geboorte - was lid van de SD AP.69 Wage-
naar,, die opgeleid was tot elektricien-instrumentmaker wilde in 1945 eigen-
lij kk geen partij loopbaan. Prins Bernard vroeg hem voor zijn staf in de rang 
vann majoor, gedecoreerd met de Legion of Merit. Wagenaar wilde wel, maar 
Dee Groot deed hem ervan afzien. Bijna dertien jaar zou de man die in 1935 
doorr zijn communistische schoonfamilie bij de partij kwam, het boegbeeld 
vann de partij zijn. Na de bevrijding trad hij op als landelijk voorzitter en lijst-
aanvoerder.. Wagenaar en De Groot konden het toen nog goed met elkaar vin-
den.. Menigmaal ging het gezin De Groot bij de Wagenaars op bezoek in hun 
zomerhuisjee in de duinen bij Groet. 

Bijj  de eerste berichten over wat De Waarheid "de bevrijding van Ma-
dioen""  noemde, vertrok het gezelschap naar Moskou, waar men, net als in 
Amsterdam,, in onzekerheid leefde over wat er in Indonesië gaande was. De 
Groott sprak er wederom met Michael Soeslov. Als secretariaatslid gaf hij 
inmiddelss leiding aan het "ideologische werk" in de Sovjet-Unie, waar 
menn verrukt was over de resultaten van de "proletarische wetenschap", van 
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Lysenko'ss erfelijkheidsleer in het bijzonder. Maar het hoofd van De Groot, 
nochh dat van Wagenaar stond naar biologie. Ze wilden betrouwbare inlich-
tingenn over Indonesië. Zolang die er niet waren, hielden ze zich doof voor de 
allesbeheersendee vraag uit Amsterdam: welk standpunt in te nemen tegenover 
dee gebeurtenissen? 

Inn de dagelijkse leiding vroeg Jaap Brandenburg zich later openlijk af 
"waaromm twee belangrijke partijgenoten tegelijk weg moesten. Was dit wel 
verantwoord?? Was het niet mogelijk contact te houden?"70 Ook Friedl Baruch 
enn Fred Schoonenberg, de laatste volgde in juli De Groot op als hoofdredac-
teurr van De Waarheid, klaagden over het uitblijven van instructies. "Het con-
tactt met het secretariaat heeft twee maanden stil gestaan. We zaten steeds te 
wachtenn met de gedachte, ze kunnen iedere dag terugkomen," vertolkte 
Schoonenbergg de onvrede. Het was tekenend voor de overheersende rol van 
Dee Groot dat niemand buiten hem om politieke verantwoordelijkheid durfde 
tee nemen. Men leek verlamd door de angst fouten te maken. De Madioen-af-
fairee was niet het enige voorval waarop die weken in verwarring gereageerd 
werd.. Datzelfde gold de plechtigheden ter gelegenheid van de troonsafstand 
vann koningin Wilhelmina en de kroning van prinses Juliana in september 
1948.. Over de vraag of en hoe de CPN hieraan deelnam, bestond grote on-
duidelijkheid.711 Ook de als urgent ervaren vraag wat de partij zou doen bij 
eenn nieuwe wereldoorlog, werd angstvallig ontlopen. "Wegens afwezigheid 
vann Paul," aldus een schuldbewuste Friedl Baruch, heeft "de redactie geaar-
zeld""  net als de Franse en Belgische partij een verklaring af te leggen dat 
geenn enkele arbeider tegen de Sovjet-Unie zal vechten.72 

Toenn het lot van de Madioen-revolte bezegeld leek, besloten De Groot en het 
echtpaarr Wagenaar hun vakantie voort te zetten. Enkele dagen eerder had De 
Groott in Moskou een aanzienlijk bedrag aan financiële steun toegezegd ge-
kregen.. Het hield verband met de situatie in Indonesië waar de PKI harde sla-
genn te verduren had en in de illegaliteit was gedreven. De PKI weer opbou-
wenn kostte tijd, moeite, en vooral geld. Volgens de veiligheidsdienst had De 
Groott het bedrag niet zomaar gekregen, maar een verzoek tot steun moeten 
indienenn bij Stalin zelf. Het resultaat was een bedrag van honderdduizend 
dollar,, volgens de toenmalige koers bijna vierhonderdduizend gulden. Het 
werdd na enige tijd via diplomatieke kanalen naar Nederland overgebracht, 
waarr het door een vertegenwoordiger van de ambassade van de USSR aan De 
Groott werd overhandigd tijdens een heimelijke ontmoeting in de omgeving 
vann Leiden. De dollars werden geleidelijk in kleinere coupures omgewisseld, 
niett door De Groot zelf, maar door vertrouwelingen als Yp de Jong en Ger-
benn Wagenaar, die ook meehielp de Russische donatie ordelijk in de boeken 
tee verwerken.73 
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Vanuitt Moskou reisde het gezelschap per vliegtuig naar Kislovodsk in de 
Kaukasus,, waar men in de zuivere berglucht gelegenheid vond om verder op 
krachtenn te komen. Het kloosterachtige sanatorium bevond zich in het stads-
parkk en net als in Sotsji werd ook hier alles voor de gasten geregeld. De 'Kul-
turnik'' zorgde voor de ontspanning, excursies in de bergen en de kaartjes 
voorr concert, circus of theater. In het operatheater woonde het gezelschap een 
opvoeringg van Aïda bij, een onvergetelijke gebeurtenis, niet het minst omdat 
tijdenss de voorstelling brand uitbrak en de zaal ontruimd moest worden.74 Die 
vakantiee weet Huib Zegeling zich om nog een reden goed te herinneren. Toen 
hett gezin in oktober in Amsterdam terugkeerde, zaten zijn klasgenoten op het 
Vossiusgymnasiumm alweer een maand in de schoolbanken. "Engels begon in 
hett tweedejaar op het gymnasium, ik had meteen een achterstand."75 

Nauwelijkss een week terug uit de Kaukasus, sprak De Groot de Tweede 
Kamerr toe over Madioen. Het begrip "authentieke opstand" had in het com-
munistischh discours plaatsgemaakt voor de even twijfelachtige formulering 
"eenn moedwillige provocatie". Hatta zou een persoonlijke dictatuur ingesteld 
hebbenn en poogde "de staatsgreep op de bekende manier van alle fascisten te 
camouflerenn door het voorwenden van een communistische opstand. Deze 
opstandd is van a tot z verzonnen," aldus De Groot. 

Zijnn gevoel voor dramatiek liet hem niet in de steek toen hij onder gejoel 
enn "hamerroffel" van de voorzitter "de opstand" vergeleek met "de Rijks-
dagbrand".. De rol van Van der Lubbe werd, zo hield hij zijn gehoor voor, ge-
speeldd door "de trotskisten van Tan Malaka en Roestam Effendi". Met stem-
verheffingg verzekerde hij dat "Hatta in opdracht van Amerikaanse adviseurs 
handelde!"76 6 

Inn Indonesië had de terreur de PKI ernstig ontregeld. De leiding was ge-
decimeerd,, duizenden leden vonden de dood. Ghondo Pratomo, de leider van 
dee bond van spoorwegmannen, berichtte Berend Blokzijl dat hij "ternauwer-
noodd er door heen was geglipt. Het waren er maar enkelen."77 Met honderden 
medestrijderss zat Ghondo gevangen in de gevangenis van Jogjakarta. Gene-
raall  Kata Sobroto, die de elf communistische leiders had laten doodschieten, 
kreegg van Hatta opdracht de communisten in de gevangenis van Jogja te li-
quideren.. Een bombardement van een Nederlands vliegtuig slechtte ongewild 
dee muren van de gevangenis. Een aantal communisten wist te ontvluchten, 
ookk Ghondo ontsprong de dans. 

Anniee Averink lukte het de verbindingen te herstellen, al werden de in-
spanningenn bemoeilijkt door het begin van de tweede koloniale oorlog. Ze 
kreegg contact met Ghondo Pratomo en enkele Nederlandse dienstplichtigen 
zochtenn in Jakarta Indonesiërs op, die bekend waren bij de PI. Ze brachten er 
materiaal,, waaronder ook in Amsterdam op rijstpapier gedrukte exemplaren 
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vann de resolutie Djalan Bant, (Nieuwe Weg). Deze werden clandestien in 
doorr arbeiders bij Verblifa op gewicht gebrachte en als appelmoes gecamou-
fleerdee blikken verstuurd.78 

Eenn bijzondere rol in het herstellen van het contact speelde Tan Ling Dj ie, 
dee Indonesiër van Chinese afkomst die Averink en De Groot al in de jaren 
dertigg hadden leren kennen. Als een van de weinigen had de vierenveertigja-
rigerige Tan Ling Djie Madioen overleefd. De hergroepering van de PKI vond on-
derr zijn leiding plaats. Contact met hem onderhield onder andere de jonge 
Haarlemmerr George Makkelie. Averink kende hem uit de oorlog en had hem 
opdrachtt gegeven als zeeman aan te monsteren. Al in januari 1949 arriveer-
dee hij in Indonesië.79 Makkelie kwam ook in contact met D.N. Aidit, die van-
aff  1950 tot de coup van 1964 secretaris-generaal van de PKI zou zijn.80 De 
Indonesischee 'vrienden' zonden hun materiaal naar dekadressen in Neder-
land,, zoals de boekhandel van Ferry Kwak in de Dapperstraat, Vissers lees-
bibliotheekk in de Cabralstraat en de sigarenwinkel van Joop Brederode in de 
Spiegelstraat.. Joop Morriën haalde de brieven en kranten daar eens per week 
opp en gaf deze via Gerrit van Aalderen door aan Annie Averink.81 Ook zij liet 
postt uit China en Indonesië op een dekadres bezorgen.82 

Anniee Averink was in juli 1948 bevallen van een dochter. Het partijbestuur 
hadd er, schreef Harry Verheij haar, met grote vreugde kennis van genomen en 
hooptee dat "Anita", want zo werd het meisje genoemd, zou opgroeien tot een 
evenn groot en voorbeeldig strijdster voor een betere maatschappij als haar 
moeder.833 Dan moest ze niet dezelfde gevoeligheid aan de dag leggen als haar 
vader.. Eep van Ommeren had zich teruggetrokken uit de Haarlemse Waar-
heidorganisatie,, omdat hem te verstaan was gegeven Tito's biografie Van 
hoefsmidhoefsmid tot maarschalk uit de met zorg en smaak ingerichte etalage van de 
Waarheidswinkell  te verwijderen.84 Iemand die in de oorlog goed was, kon nu 
niett opeens fout zijn! Zoveel cynisme ging er bij Eep niet in. Hij besloot zijn 
functiee van vrijgestelde neer te leggen. De BVD tekende in die dagen zijn sig-
nalement:: "nette kop". 

AFREKENEN N 

InIn de weken na zijn terugkeer uit de Sovjet-Unie ging De Groots aandacht 
voorall  uit naar de tijd van de bezetting. Op 27 oktober 1948 stond in Arnhem 
dee WA-man Heil terecht, die De Groot op zijn onderduikadres in Gorssel 
overviell  en die de arrestatie en mishandeling van Sally en Rosa op zijn ge-
wetenn had. De Groot werd als getuige opgeroepen. Hem werd een gedetail-
leerdd verslag gevraagd van de noodlottige gebeurtenissen in de nacht van 15 
opp 16 oktober 1942. Hij deed zijn relaas uiterlijk onbewogen. Over het lot 
vann zijn vrouw en dochter vertelde hij niets met zekerheid te kunnen zeggen, 
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maarr "een ambtenaar van het Roode Kruis had hem mondeling meegedeeld 
datt in die tijd de joden die in Polen aankwamen regelrecht naar de gaskamer 
werdenn vervoerd."85 

Dee Groot had in mei 1945 in Brussel de lijsten van het Rode Kruis ge-
raadpleegdd op zoek naar een levensteken van zijn verwanten en daar was hij 
mett de ambtenaar in gesprek geraakt.86 Jaren later kwam de Staatscourant 
mett de bevestiging van wat hij in Brussel vernomen had. Sally en Rosa wa-
renn in Auschwitz vermoord. 

Tegenn Kees Heil, "de beul van Gorssel", werd de doodstraf geëist. Toen de 
uitspraakuitspraak van het bijzonder gerechtshof "wegens het horen van nieuwe ge-
tuigen""  werd uitgesteld, drong De Waarheid "mede in naam van onze in de 
illegaliteitt gevallen kameraden", aan op "een spoedige bevestiging van de eis 
enn een spoedige ten uitvoerlegging van het vonnis".87 Heil werd veroordeeld 
tott de doodstraf, een straf die omgezet werd in levenslang en uiteindelijk in 
drieëntwintigg jaar gevangenisstraf. 

Inn de partij had De Groot de regie strak in handen. In een klimaat van toene-
mendd isolement zorgde hij dat jonge, in zijn ogen strijdbare kameraden naar 
vorenn kwamen. "Wij lijden aan netjes zijn," had Fred Schoonenberg zijn ge-
hoorr voorgehouden en De Groot had instemmend geknikt toen de pas be-
noemdee hoofdredacteur liet weten het in de strijd tegen het opportunisme 
noodzakelijkk te vinden "enige veteranen" een toontje lager te laten zingen. 
Dee rustige, zelden met stemverheffing sprekende Wagenaar was hem bijge-
vallen:: "opportunisten zijn het, die niet in de massa optreden en ook niets be-
tekenen."ss s 

Dee Groot was het er helemaal mee eens. De wat oudere, erudiete Jan Hoog-
carspel,, leraar economie aan het Rotterdamse Libanonlyceum en naar het 
woordd van Van Ravesteyn "een marxist van het eerste uur", had hij het liefst 
onmiddellijkk uit de Kamer gebonjourd. Opmerkelijk, want in 1946 hadden ze 
eenn nadrukkelijk beroep op de oud-Wijnkopiaan en verzetsman gedaan om 
kandidaatt te staan. Harry Verheij was verschillende keren in Rotterdam langs 
geweestt om hem te vragen als specialist in onderwijszaken en financiën de 
fractiee te versterken. Na lang wikken en wegen had Hoogcarspel toegestemd. 
Hijj  bedong dat hij het inkomen uit zijn Kamerwerk mocht houden als com-
pensatiee voor het verlies van een gedeeltelijke aanstelling aan de Rijks-HBS 
inn Schiedam.89 "Al s massamens, als agitator en als practisch medewerker heb 
jee aan Hoogcarspel niets," aldus De Groot90, die hem verder verweet vast te 
houdenn aan zijn werk als leraar. "Het lijk t ons noodzakelijk om mensen in de 
Tweedee Kamer te hebben die meer met de partij en de arbeidersklasse ver-
bondenn zijn." Als vervanger stelde De Groot "Joop van Santen voor, die in 
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dee Eerste Kamer zijn paarlen voor de zwijnen staat uit te strooien - niet dat 
inn de Tweede Kamer minder zwijnen zitten, maar daar spreek je meer tot de 
bevolking.""  De Groot wist een zaal aan het lachen te krijgen, vooral een die 
graagg wilde lachen. "Als we Hoogcarspel afvoeren, zal dat geen verzwakking 
zijn.. Ik betwijfel of hij onder de havenarbeiders bekend is. Is hij werkelijk in 
dee illegaliteit zo'n grote figuur geweest?" Hoogcarspel en De Groot hadden 
elkaarr al voor de oorlog weinig te vertellen; het werd er niet beter op. Ook 
Bennoo Stokvis moest het ontgelden. De vermaarde jurist nam het in de oor-
logg niet alleen illegaal maar ook 'legaal' op tegen de bezetter. De Groot ver-
langdee maatregelen, want Stokvis had zich in de Kamer onttrokken aan het 
zingenn van de Internationale bij de discussie over de grondwetswijziging, die 
uitzendingg van dienstplichtigen mogelijk maakte. "Hij is naar de koffiekamer 
gegaan,""  zo legde De Groot het partijbestuur uit. "Persoonlijk heb ik de in-
drukk dat hij nog nooit De Internationale heeft gezongen... Het is best moge-
lijkk dat hij dit niet opzettelijk gedaan heeft, maar dat hij eenvoudig te bleu 
was.. Voor iemand van zijn 'standing' zal zoiets moeilijk vallen."91 Stokvis 
vondd dat hij zijn levenswijze niet hoefde aan te passen.92 Hij hield het nog en-
kelee jaren in de partij uit, in 1952 bedankte hij met een eenregelig briefje. 

Tekenendd voor het overspannen optimisme was De Groots prognose dat 
"binnenn een halfjaar, eenjaar, anderhalfjaar op zijn hoogst", de crisis zou 
verscherpenn "met gevolg dat de grote massa op drift zal komen". "Eer tien 
jaarr verlopen zijn, zal in Nederland de arbeidersklasse aan de macht komen 
mett aan de spits de Communistische Partij."93 In het Louis de Visserhuis in 
Larenn keek men elkaar triomfantelijk aan toen De Groot zijn profetie nog stel-
ligerr maakte: "tien jaar, ik geloof dat zelfs tien jaar nog aan de royale kant is." 
"Misschienn op dezelfde elegante wijze als in Tsjechoslowakije, misschien op 
eenn minder elegante manier." "Het is zoals de moffen zeiden: 'Alles ist da'. 
Hett hangt uitsluitend van de arbeidersklasse af. Door alle vooroordelen opzij 
tee schuiven zou ik kunnen zeggen: Hier de CPN, eer tien jaar verstreken zijn, 
dann is zij de baas." "Socialisme op ooghoogte," placht De Groot te zeggen. 
Eenn even gevleugeld als overspannen perspectief dat bijdroeg aan een klimaat 
waarinn De Groots tegenstanders gemakkelijk werden uitgeschakeld. 

Dee Groot verscheen als de verpersoonlijking van een ideaal, dat tot voor-
beeldd strekte en aan wie dankbaarheid verschuldigd was. Zijn inzichten en 
bandenn met prominente buitenlandse kameraden schiepen een onwrikbaar 
vertrouwenn in de eindoverwinning. Minutenlang werd er voor hem geapplau-
disseerd.. Op het eerste naoorlogse congres bewierookte een afgevaardigde 
hemm als "de man die ons naar het beloofde land brengt". Zijn rede werd beur-
telingss "briljant" en "meesterlijk" genoemd. Zo sterk was de vereenzelvi-
gingg dat menigeen hem imiteerde. 
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Datt het communistische machtssysteem op afhankelijkheid berustte, had De 
Groott zich in de twintig jaar van vooroorlogse activiteit meer dan eigen ge-
maakt.. Jaap Voogd, de Philips-natuurkundige uit Eindhoven, schreef aan 
Knuttell  kort na de bevrijding: "Ik heb de indruk dat P. [P. de Groot] deksels 
goedd weet welke opposanten hem feitelijk helpen en welke gevaarlijk voor 
hemm zijn. De gevaarlijken poogt hij m.i. onschadelijk te maken door ze spe-
ciaall  werk te geven."94 

Voogdd zag tot zijn schrik hoe Van Exter, de oprichter van de partij ten zui-
denn van de grote rivieren, door zijn onbekookte optreden "de goede elemen-
ten""  in de armen van De Groot dreef, die dezen tezelfdertijd met allerlei 
baantjess paaide: "dat heeft hij met Polak gedaan, met Eldering en met mij ge-
probeerd.""  En met Koejemans - voegen we eraan toe. De hoofdredacteur van 
DeDe Waarheid kwam als enige van de juli-opposanten in de partijraad. Voogd 
konn niet bevroeden dat dit slechts van korte duur was; binnen enkele jaren 
bleekk ook Koejemans' rol uitgespeeld. In november 1947 werd hij buitenspel 
gezet.. "Bukken voor Amerikaanse druk," luidde de beschuldiging.95 Koeje-
manss was te rekkelijk jegens personen als ds. Buskes en H.M. van Randwijk 
enn journalistiek te veel non-conformist. Hij wilde de krant van zijn strenge 
imagoo ontdoen en er een leesbaar blad van maken. Zijn medewerkers waren 
jongg en enthousiast, maar lang niet altijd partijlid. 

Dee eigenzinnigheid van Koejemans was voor De Groot onverteerbaar. Hij 
vondd Schoonenberg bereid met hem af te rekenen. "Er gonst een bericht 
langss de telegraaf," luidde de openingszin waarmee de aanklacht begon. 
Koejemanss werd in de pan gehakt. Zich te weer stellen deed hij niet. Hij put-
tee zich uit in zelfkritiek96 en in aanhankelijkheidsbetuigingen aan De Groot. 
Hijj  gooide het laatste restje zelfrespect te grabbel, toen hij bekende: "Ruim 
eenjaarr geleden schreef ik u in een neerslachtige stemming dat ik wilde gaan 
"studeren".. Ik heb sindsdien de partij vele teleurstellingen en schade berok-
kend.. Maar met uw hulp heb ik althans "gestudeerd". Vooral de laatste 
maandenn zijn voor mij een tijd van ernstige zelfkritiek geweest en ik kan nog 
slechtss met schaamte terugdenken aan hetgeen er voordien is voorgevallen. 
Hett feit is dat ik in die tijd de vormen voor het wezen nam, een persoonlijke 
strijdd voerde om woorden, persoonlijke handelingen, ondergeschikte tekort-
komingen;; de politiek van de partij wel toestemde, maar haar niet begreep en 
mijj  in feite vastklampte aan de politieke lijn van een voorafgaande en voor-
bijee periode. Ik had mij met hart en ziel voor deze politiek ingezet, was erin 
verdwaaldd en kon haar niet kwijt raken. Ik kan thans slechts toestemmen in 
hetgeenn pg. Jan Haken op de partijbestuurszitting van januari 1948 zeide, nl. 
datt kleinburgerlijke invloeden mij op deze fatale weg hebben gedrongen. Als 
ikk naar de oorzaak daarvan zoek, kan ik geen andere vinden dan deze, dat ik 

286 6 



TERUGG IN HET ZADEL I946-I95O 

bijj  mijn werk op de krant de verbinding met de arbeidersklasse had verloren 
enn die is nu eenmaal zo nodig als brood."97 

Ondankss de zelfverloochening werden Koejemans, partijlid sinds 1920, 
stukk voor stuk zijn werkzaamheden ontnomen tot hij zelfs geen uitnodiging 
voorr ledenvergaderingen meer ontving. Midden jaren vijfti g beëindigde hij 
zijnn lidmaatschap98, maar bleef altijd solidair met de Sovjet-Unie. 

Inn het conflict beoogde De Groot niet alleen zijn greep op De Waarheid te 
verstevigen.. Ook op Koejemans* politieke fatsoen jegens de PVDA had De 
Groott het gemunt, CPN en PVDA stonden elkaar nietsontziend naar het leven. 
Naa de militaire actie in Indonesië in het najaar van 1947, zette de PVDA zich 
inn alle toonaarden tegen de CPN af. De stagnerende wederopbouw, de oplo-
pendee prijzen en de financiële molensteen die de Indonesische kwestie óók 
was,, speelden de CPN in de kaart. Vorrink greep de coup in Praag in februari 
19488 aan om tot een boycot van de communisten op te roepen. Bij de Ka-
merverkiezingenn die zomer liet hij zich als lijsttrekker in Amsterdam inzet-
tenn om zich speciaal op de bestrijding van de CPN te concentreren. In de ove-
rigee districten voerde Drees de lijst aan. 

DeDe Waarheid nam de handschoen op en publiceerde een maand voor de 
verkiezingenn op de voorpagina een door De Groot geschreven serie artikelen 
onderr de veelzeggende kop "De Grote Samenzwering". Vorrink werd ge-
brandmerktt als "de lafaard'*, die in de meidagen van 1940 probeerde naar 
Engelandd te ontkomen (wat waar was) en werd een "verrader" genoemd, die 
doorr de nazi's "als nieuwe leider uitverkoren was" (wat onwaar was). 

Dee Groots insinuatie over Vorrinks rol in de illegaliteit deed tegenstanders 
vann de CPN op wraak zinnen." De Linie, een rooms-katholiek blad, dat open-
lij kk fascisten beschermde, suggereerde dat in het openbare leven mensen 
"rondscharrelen""  die door hun relatie met de Russische geheime dienst, de 
GPOe,, er niet thuishoren, waartoe ook gerekend moest worden iemand die 
"thanss directeur ener bekende uitgeverij in Amsterdam is".100 Iedereen be-
greepp dat op Goulooze gedoeld werd. Uit kringen van de Inlichtingendienst 
kreegg de CPN de tip dat de PVDA als vergelding voor de laster over Vorrink 
eenn "stunt" tegen Goulooze wilde uithalen.101 

Dee Groot greep de gelegenheid aan om met hem af te rekenen. Uit vrees 
voorr onthullingen werd besloten hem te schorsen.102 Van Verheij kreeg Gou-
loozee te horen dat er een plan bestond hem vlak voor de verkiezingen te ar-
resterenn om via een persschandaal de CPN in diskrediet te brengen. Verheij 
raaddee hem aan een tijdje onder te duiken. Na de verkiezingen zou de zaak 
opnieuww bekeken worden. Goulooze zegde toe niet op provocaties te reage-
ren,, maar peinsde er niet over onder te duiken. Een dag na het gesprek bleek 
watt "de grote stunt" behelsde: een sensationeel artikel in Het Parool - naar 
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Gouloozee vermoedde van de hand van Frans Goedhart - waarin hij, gety-
peerdd als "Daantje Gepeoe", beschuldigd werd "een Russland-Spiel ge-
speeldd te hebben".'03 Als bron dienden enkele leugenachtige verklaringen 
vann een Gestapo-officier. De volgende dag reageerde De Groot in De Waar-
heidheid met een commentaar getiteld "Vorrink's Kartoffel-salade". Hij sprak 
overr een "zekere D. Goulooze", waarmee "het illegale partijbestuur tijdens 
dee bezetting niets te maken had". "Na de oorlog," aldus De Groot, "is het ge-
dragg van Goulooze tijdens de bezetting grondig onderzocht en daar geen 
klaarheidd kon worden bereikt, werd hem geen enkele functie in de CPN meer 
toevertrouwd.""  Als klap op de vuurpijl verklaarde hij dat Goulooze uit de 
CPNN verwijderd was "ofschoon geen steekhoudend bewijs van misdragingen 
tegenn hem is aangevoerd".104 Het laatste was kennelijk bedoeld om van een 
klachtt wegens smaad verschoond te blijven. 

Dee driedubbele aanval - De Linie, Het Parool en De Waarheid - heeft Gou-
looze,, wiens rol politiek al was uitgespeeld, in zijn persoonlijke leven diep ge-
troffen.. Pas na de verkiezingen protesteerde hij tegen zijn schorsing, verlang-
dee een schriftelijke opgave van de reden en deed zijn beklag over het Waar-
/ïeiVZ-artikel.1055 Goulooze kreeg nimmer antwoord. De campagne tegen Gou-
loozee richtte zich ook tegen zijn vrienden. Geleidelijk werden allen uit de partij 
verwijderd.. Co Dankaart had, zo luidde De Groots aantijging, de partijleiding 
inn handen willen krijgen.106 Dick van der Meer, lid sinds 1934 en eveneens een 
medewerkerr van het eerste uur, werd op een zijspoor gerangeerd.107 Datzelfde 
overkwamm Ben Polak. Toen deze in 1953 aan de schandpaal werd genageld 
omdatomdat hij twijfelde aan de berichtgeving over de misdaden van "joodse sluip-
moordenaarss in doktersjas", onderwierp Gerrit Blom hem aan een verhoor van 
ruimm vier uur, voornamelijk over zijn contact met Goulooze.108 

Dee analogie met zuiveringen die tezelfdertijd in Oost-Europa plaatsvon-
den,, dringt zich op. Talloze communisten stonden er op grond van de meest 
absurdee beschuldigingen terecht. In Hongarije woedde in de herfst van 1949 
hett proces tegen "de verrader" Lazlo Rajk, in Bulgarije tegen Kostov, tegen 
watt De Groot de "Tito-kliek" noemde, "de kliek van fascisten, spionnen en 
lakeienn van het Amerikaanse Wapenkapitaal".109 Velen eindigden aan de 
stropp voor hun in de ogen van de Sovj et-heersers onaanvaardbare streven naar 
zelfstandigheid. . 

Dee Groot ontwaarde het Tito-gevaar ook in eigen land. Ger Harmsen her-
innertt zich: "We waren net aan het colporteren met Joegoslavië, hoeksteen 
derder democratie; met de film over Tito alss partizanenleider gingen we het land 
door;; communistische jongeren die aan de jeugd-spoorweg in Joegoslavië 
haddenn gewerkt, keerden juist laaiend van geestdrift terug, toen we plotsklap 
tee horen kregen dat Tito niet meer een van de beste en beproefde communis-
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tenn was maar een gevaarlijke fascist."110 Niet alle jongeren waren bereid dat 
tee geloven. Dreigend hield De Groot de aanhang voor "dat verdere onder-
schattingg van het gevaar onze partij en onze partijgenoten zeer duur te staan 
zall  kunnen komen"."1 Partijbestuurder Geelhoed was het volledig met hem 
eenss en klaagde dat de zaak tegen Lazlo Rajk, de Hongaarse partijleider die 
mett de "Tito-bende heulde", door De Waarheid als tweederangs nieuws werd 
gebracht.. Hij achtte het "zeer gewenst te onderzoeken wie de uitvoerige be-
handelingg van de zaak trachtten te ontgaan". Zelf wilde hij er op korte ter-
mijnn wel een brochure aan wijden."1 

Driejaarr na de bevrijding had De Groot afgerekend met de juli-oppositie. 
Eenn huzarenstukje dat hem des te gemakkelijker afging omdat zijn rivalen 
geenn eensgezind alternatief voor ogen stond. De groep-Van Exter en de vrien-
denn van Goulooze, de met De Groot in onmin geraakte Gerrit Roorda en zijn 
vann trotskisme beschuldigde geestverwanten en dissidente Indonesiërs als 
Roestamm Effendi, vereenzelvigden zich even sterk met de Sovjet-Unie als De 
Groot.. De kans was al niet groot dat de kritiek zich buiten de perken van het 
communistischee idioom bewoog en invloed uitoefende op de rest van de ar-
beidersbeweging,, maar die kans verdween geheel toen door de voortschrij-
dendee stalinisering de werelden van communisten en van andersdenkenden 
hermetischh voor elkaar gesloten werden. 

NIEUWW TALENT 
Inn het secretariaat en het voor de partijpolitiek verantwoordelijke politiek bu-
reauu verkeerde De Groot in gezelschap van functionarissen die hij politiek en 
intellectueell  gemakkelijk de baas kon."3 De leiding die tot 1948 in functie 
bleef,, bestond naast De Groot uit Gerben Wagenaar en Jan Schalken Van het 
bureauu maakten voorts deel uit Annie Averink, Jaap Brandenburg en Anton 
Koejemans,, partijkader van voor de oorlog, dat een straffe, gedisciplineerde 
organisatiee mogelijk maakte. Naast de toegewijde Brandenburg was De 
Groott de enige overlevende van het laatste vooroorlogse politiek bureau en 
dee enige die de veertig gepasseerd was. Alleen al daarom ging er van De 
Groott gezag uit. De dertien jaar jongere Wagenaar, die de partijpolitiek nooit 
ambieerde,, en de eenendertigjarige Schalker, die sinds de oorlog met ernstige 
lichamelijkee en psychische klachten kampte, voegden zich gemakkelijk. Met 
Anniee Averink, Gerben Wagenaar en Jaap Brandenburg werd De Groot bo-
vendienn omringd door personen die beschikten over wat hij niet bezat: een 
onberispelijkee verzetsreputatie. De Groot zag er zorgvuldig op toe dat ook 
anderee belangrijke posten, bij de krant, de EVC, het Algemeen Nederlands 
Jeugdverbondd (ANJV) en in de districten bezet werden met loyale, aan hem 
toegewijdee personen. In hun selectie leek Annie Averink, meer dan wie ook, 
dee hand te hebben. 
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Harryy Verheij, opgegroeid in een SDAP-milieu en tijdens de bezetting tot 
dee CPN toegetreden, ontmoette De Groot voor het eerst in juni 1945. Annie 
Averink,, wier koerierster Nora (Lizzy Scheeres) met Verheij een verhouding 
kreeg,, had hem voorgesteld als de man die vrijwel alleen en met grote moed 
hett door arrestaties zwaar gehavende district Rotterdam herstelde. Eerder 
kwamm al ter sprake dat De Groot in de zomer van 1945 enige tijd bij Verheij's 
schoonmoederr logeerde. Verheij kwam zo onder de indruk van zijn leidsman 
datt hij zijn in 1946 geboren zoon Paul noemde. In 1950 ging Verheij deel uit-
makenn van de dagelijkse leiding. Hij was ruimdenkend, geestig, zo niet spot-
lustigg en een voortreffelijk organisator, maar miste de moed als het het erom ging 
eigenn kritische inzichten door te zetten. 

Anderee ontdekkingen van Averink waren Ton van Stralen en de jonge, 
strijdlustigee gebroeders Wolff, die begin 1943 in Haarlem partijlid werden. 
Mett Marcus Bakker en Tin Koomen uit de Zaanstreek stonden ze aan de wieg 
vann het ANJV."4 Ton van Stralen en Joop Wolff, die de illegaliteit moeilijk 
kondenn afschudden, werden door Averink ingeschakeld bij de strijd voor de 
Indonesischee onafhankelijkheid. Van Stralen monsterde aan als zeeman en in 
dee zomer van 1950 vertrok Joop Wolff onder de naam Jacob Goldstein in het 
diepstee geheim naar China om te werken ten behoeve van de PKI. In Peking 
hingenn op zijn kamer de portretten van De Groot en Moesso broederlijk naast 
elkaar. . 

Naa een jaar loste Joop Morriën, een ander door Averink geworven talent, 
Wolfff  af. Morriën verbleef van 1948 tot 1950 als dienstplichtige in Indone-
sië,, leerde Maleis en werd na terugkomst contactman tussen de CPN en de il-
legalee PKI, waar hij in de laatste fase van zijn verblijf mee in conctact was 
gekomen."55 Ook zijn verblijf in Peking was diep geheim. Onder de naam 
Lacroixx verbleef hij er acht maanden, van juli 1952 tot maart 1953."6 Ook 
Jaapp Wolff was begin jaren vijfti g betrokken bij het Indonesië-werk. In het 
najaarr van 1954 werd hij, dertig jaar oud, door Annie Averink gevraagd se-
cretariss van De Groot te worden."7 

Dee meeste tijd bracht De Groot door op het partijbureau dat al enkele ja-
renn gehuisvest was in een statig pand in de Roemer Visscherstraat. Hij had er 
evenalss de andere leden van het dagelijks bestuur een kamer op de bovenste 
verdieping.. De enige versiering vormden de fel gekleurde binnen- en buiten-
landsee communistische affiches. In een piepklein kamertje op de derde ver-
dieping,, naast dat van Ab Veltman, zat Sonja Prins, dichteres en schrijfster, 
diee in 1947 door Jan Schalker gevraagd werd om particulier secretaresse van 
Dee Groot te worden. Zeventien was ze toen ze lid werd van de CJB. Van huis 
uitt was ze met politiek vertrouwd. Api Prins, haar reislustige vader, was voor 
dee oorlog een van de coryfeeën van de Vereniging Nederland-USSR (VERNU) 
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enn haar moeder, de juriste Ina Prins-Willekes Macdonald was vertaalster en 
gaff  Engels aan Russische diplomaten. Voor iedereen in bezoldigde dienst van 
dee CPN, van portier tot secretaresse, gold in de allereerste plaats dat hij of zij 
doorr en door betrouwbaar moest zijn, en liefst ook beproefd in de strijd. Be-
proefdd was Sonja Prins zeker. In 1941 werd ze als communiste gearresteerd 
enn naar Ravensbrück gedeporteerd. 

"Hijj  was een gezellige, vriendelijke man. Ik had hem voor de oorlog zien 
optredenn en had de voorstelling van iemand die alles wist en alles kon, maar 
daarr was geen sprake van.""8 Uit het beeld dat Sonja Prins van De Groot 
geeft,, spreekt allerminst dat van een bazige, zelfingenomen man. Opdrach-
tenn gaf hij zelden - net als de andere secretaresses genoot Prins een grote 
matee van zelfstandigheid. Alleen op Gerben Wagenaar kwam hij een paar 
keerr terug. Hij wilde hem veel meer naar voren halen, ook als spreker. Hij 
vroegg of Sonja Prins daar wat aan kon doen; speeches schrijven. Ze heeft het 
afgewimpeld.. Ze zou het niet hebben gekund. 

Datt De Groot behoefte had aan een betrouwbare partner, een man uit het 
volk,, een verzetsheld, die de kiezers op massavergaderingen wist aan te spre-
ken,, was begrijpelijk. Buiten de kring van het partijkader genoot De Groot 
weinigg gezag. Bovendien meende hij zich als jood op de achtergrond te moe-
tenn houden. In de openbaarheid vreesde hij antisemitische vooroordelen. Wa-
genaarr zou daar met zijn blonde kuifje en dito wenkbrauwen boven licht-
blauwee ogen geen last van hebben. De Groot vond hem geknipt voor de rol. 

Sonjaa Prins weet het niet aan onverschilligheid dat De Groot nooit vertel-
dee wat van haar verwacht werd. "We hebben heel veel gepraat." Na een half-
jaarr werd besloten dat het secretaresseschap niets voor haar was. De Groot 
zorgdee ervoor dat ze bij Politiek en Cultuur kwam. "Dat was echt zijn idee. 
Hijj  was de enige die een vrouw zonder aarzeling een belangrijke functie kon 
geven.. Kwam daar maar eens om in de afdelingen of de cellen. Daar bracht 
ikk het nooit verder dan penningmeester, typisch zo'n vrouwenfunctie." On-
opvallendd en stil ging Prins als redactiesecretaresse haar gang, eenieder het 
artikell  of tijdschrift aanreikend dat in haar ogen voor de persoon van belang 
was.. Kunst en literatuur deed ze zelf, de rest van de redactie interesseerde 
zichh daar niet voor. 

Onopvallendd en stil ging ook De Groot zijn gang. Tegenover partijgenoten 
diee hij niet kende, hield hij zich gesloten. "Hij was verlegen, op het schuwe 
af",, herinnert Ger Harmsen zich. De toen vijfentwintigjarige veelbelovende 
landelijkk scholingsleider gaf in de Roemer Visscherstraat iedere maandag-
morgenn scholing aan de bezoldigde bestuurders van de EVC, op zichzelf geen 
redenn om met De Groot in contact te komen. "Eigenlijk zag je hem alleen 
toevalligg bij het komen en gaan, want dan kon hij het trappenhuis niet ver-
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mijden.. Hij groette niet en maakte ook verder een wat norse indruk.""9 

Korzeligg en kortaf, wie zou niet die onhebbelijkheden accepteren? De 
Groott was het beste waar de partij over beschikte. "Waar kom ji j vandaan?" 
kreegg Joop Geerligs toegesnauwd toen hij De Groot in 1947 voor het eerst na 
dee oorlog weer ontmoette. Twee jaar lang was Geerligs, partijinstructeur in 
Midden-- en Oost-Nederland en verbindingsman van Jan Dieters, voor pleuri-
tiss verpleegd in sanatorium Hoog Laren. "Chris Smit kwam achter me aan-
hollen,, dacht dat ik gekwetst was."lï 0 Harmsen liep op de trap Verheij tegen 
hett lijf , toen hij van een bespreking met De Groot terugkwam. Witheet siste 
hijj  Harmsen toe: "Watje van je vader niet neemt, pikken we van die vent! " ,21 

Geduldigg legde Henk Gortzak zijn vrouw uit: "De Groot is te groot voor Ne-
derland!"122 2 

Inn zijn manier van doen was De Groot een man van uitersten, zowel in zijn 
persoonlijkee relaties en de attente of grove manier waarmee hij met mensen 
omging,, als in zijn politieke optreden. Hij kon onbenaderbaar zijn maar toch 
uiterlijkee rust uitstralen; onscrupuleus zijn, maar ook streng vaderlijk. Nuk-
kigg en hooghartig tegenover de een, liefdevol en zorgzaam voor de ander. Het 
maaktee hem in een tijd dat men vóór of tegen de communisten was, vóór of 
tegenn de CPN, tot een figuur, waarover het oordeel geen nuance toeliet. Men 
wass vóór of tegen De Groot, zoals men vóór of tegen de partij was. Van zo'n 
vereenzelvigingg van mens en ideaal, van subject en object, ging discipline-
ringring uit. De partij bereikte in de onderwerping aan De Groot een samenhang; 
eenn dienstbaarheid, die kritieklozer werd naarmate de leiderschapcultus zich 
eindd jaren veertig verder ontplooide. Geen belangrijk moment in het leven 
vann de partij of De Groot presenteerde "de" communistische visie en onder-
scheiddee goed van kwaad, ondersteund door adhesiebetuigingen van het ka-
derr en luide toejuichingen op vergaderingen. 

Omm zijn optreden meer gewicht te geven, herschreef hij de geschiedenis zó 
datt het beeld postvatte dat de algemeen secretaris al vanaf 1930 en zelfs voor-
dienn de meest vooraanstaande figuur was in de partij. Brochures als De Waar-
heidheid marcheert, In Dienst van het Volk en vooral de door hemzelf geschreven 
derdee aflevering van het Leerboekje van de Arbeidersbeweging dat in 1951 
verscheen,, bevestigden het beeld; artikelen in De Waarheid en Politiek en 
CultuurCultuur populariseerden het. Tevergeefs protesteerde Joosje Wijnkoop, wel-
willendd gesteund door Knuttel, Koejemans en Hoogcarspel, tegen de smaad 
diee haar man in deze geschiedschrijving ten deel viel.123 

Bijj  de vijftigste verjaardag van De Groot in 1949 schreef Jaap Branden-
burg,, die tot het einde van de bezetting uit handen van de SD bleef en na de 
arrestatiee van Postma in 1943 een nieuwe partijleiding formeerde, een man 
diee allesbehalve een van werkelijkheidszin gespeende dweper was: "Vanaf 

292 2 



TERUGG IN HET ZADEL I946-I95O 

hett moment dat Paul zijn intrede deed in de strijd van de Nederlandse arbei-
dersklassee begon er een nieuwe gezonde wind in de partij te waaien. De par-
tijj  was door de samenstelling van haar leiding in de beginjaren tot machte-
loosheidd gedoemd en slechts tot inwendig gekrakeel in staat. Hij was het die 
doorr zijn uitstekend inzicht en zijn grote internationale ervaring daar de strijd 
tegenn aanbond. [...] Direct na de bevrijding kwam hij weer naar Amsterdam. 
Ikk herinner me nog als de dag van gisteren de grote ontroering die zich van 
mijj  meester maakte toen ik hem na de kortstondige [sic] scheiding weer per-
soonlijkk de hand kon drukken. Ik weet nog goed dat bij mij en andere leden 
vann het partijbestuur de gedachte levend werd: NU is het ergste geweest. Ze-
ker,, wij zullen nog vele moeilijkheden hebben te overwinnen, maar we zul-
lenn deze overwinnen want Paul, Paul is weer in ons midden en onder zijn be-
zielendee en bekwame leiding zullen wij aan deze moeilijkheden het hoofd 
biedenn en overwinnen. Zo groot was het vertrouwen in zijn theoretische po-
litiekee en organisatorische kennis op het gebied van de Marxistische en Le-
ninistischee wetenschap. En deze gedachte was volkomen gerechtvaardigd. 
Hett is immers aan hem te danken dat de CPN en haar leiding door tijdige 
maatregelenn aan de vele verrassende wendingen en nieuwe vraagstukken van 
dee na-oorlogse tijd het hoofd kon bieden. [...] Kortom als men zegt Commu-
nistischee Partij Nederland dan zegt men tegelijkertijd Paul de Groot. Zijn 
naamm en werken zijn daarmede onafscheidelijk verbonden.'"24 Een ver-
bluffendd artikel waarvan in het midden gelaten moet worden of Brandenburg 
zelfdee auteur was. Zo sprak deze bescheiden arbeider niet en zo schreef hij 
evenmin!!  Niettemin leende hij zijn naam aan dit naar beste kunnen gecom-
poneerdee staaltje van taalacrobatiek. 

Inn De Waarheid van 9 februari 1952 werden de kinderen aan het puzzelen 
gezet.. Uitkomst van de puzzel: de vijf belangrijkste leiders van het commu-
nismee in Europa, Stalin, Rakosi, Anna Pauker, De Groot en Thorez, in die 
volgorde.. Bij de jeugd bereikte De Groot de status van idool, getuige een ver-
slagg van het ANJV-congres in januari 1953. "Zaterdag had de mededeling dat 
kameraadd De Groot zondag het congres zou bezoeken, reeds grote geestdrift 
gewekt.. Toen hij zondagmorgen de zaal betrad, rezen de jeugdige afgevaar-
digdenn van hun stoelen en haalden de algemeen secretaris van de CPN met 
eenn ware ovatie binnen."125 In dezelfde tijd scandeerde Henk Gortzak op de 
slotavondd van zijn vakantie aan het Hongaarse Balatonmeer met zijn interna-
tionalee vrienden als uiting van dankbaarheid de namen van Stalin, van de 
Hongaarsee partijleider Rakosi en de naam van de eigen partijleider. Dat werd 
duss "Stalin - Rakosi - De Groot!"126 Enige tijd later veegde de jonge, ambi-
tieuzee Ger Verrips de vloer aan met Sonja Prins, die het gewaagd had te spre-
kenn van "het belangrijke theoretische werk van Gorter, Pannekoek en Hen-
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nettee Roland Holst".127 Volgens Verrips speelden deze figuren geen rol van 
betekeniss meer. Prins had er beter aan gedaan "als er sprake is van theoreti-
schee verdieping in het Nederlandse communisme de naam van P. de Groot te 
noemen".1288 In diezelfde maand schonk Theun de Vries hem een exemplaar 
vann zijn juist verschenen roman Het meisje met het rode haar, op het schut-
blad:: "Voor Paul de Groot - Vertegenwoordiger van de 'wakenden en on-
zichtbaren'' in deze roman. - Met kameraadschappelijke hoogachting, Theun 
dee Vries."*29 

Nogg dozijnen citaten zijn te geven. Naast de ontelbare portretten en het 
overmatigee applaus aan het begin en aan het einde van zijn redevoeringen, de 
tallozee blijken van respect en eerbied voor de hem toegedichte genialiteit 
schiepenn ze de cultus van de onfeilbare: profeet, rechter en verlosser tegelijk. 
Dee Groot liet zich de persoonsverheerlijking niet aanleunen, hij gaf er zelf 
medee vorm aan. Niet in de laatste plaats door zich te omringen met mede-
standers,, tien of twintig jaar jonger dan hij, die hem nimmer een gelijkwaar-
digg tegenwicht konden bieden. Zijn schouders staken altijd net boven die van 
dee anderen uit. Het voorkwam dat hij vaker dan incidenteel ongelijk moest 
bekennenn of van een ander scherper inzicht of grotere kennis moest dulden. 
Hett droeg bij aan de stabiliteit van het systeem. 

VERJAARDAGEN N 

Aann De Groots vijftigste verjaardag werd ruim aandacht geschonken.130 Dat 
wass in de communistische beweging nu eenmaal gebruikelijk, sinds Stalin in 
19399 zich voor het eerst in het openbaar had laten bejubelen. In het toenma-
ligee Volksdagblad prijkte boven een commentaar van De Groot de kop "Nog 
velee jaren, geliefde en grote kameraad Stalin". Tien jaar later liet, zoals ge-
zegd,, ook De Groot zich feliciteren; Jaap Brandenburg besloot zijn homma-
ge:: "Paul, en ik weet dat ik zulks doe namens honderdduizenden in den lan-
de,, wij feliciteren je van harte met je vijftigste verjaardag, wij wensen je ge-
lukk met je rijk en vruchtbaar leven en spreken de wens uit datje nog vele en 
velee jaren in het belang van de partij en de Nederlandse arbeidersklasse je ze-
genrijkk werk mag voortzetten."'31 Honderden CPN-Ieden stuurden De Groot 
eenn persoonlijke groet en tientallen afdelingen en districten hun felicitaties. 
Eenn twintigtal bloemstukken sierden zijn werkkamer; op het rode lint van een 
derr boeketten stond te lezen: "Zien wij terug dan is uw voorbeeld Eervol en 
Stimulerendd voor ons allen." Partijbestuurder Piet Clerkx wenste De Groot 
"veell  jaren van stevige gezondheid en physieke kracht, opdat je in staat zult 
zijnn in deze beslissende historische tijden onze partij en ons volk met je gro-
tee wijsheid en onverschrokkenheid naar de uiteindelijke overwinning te lei-
den".'32 2 
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Nett als Stalin en net als Thorez kreeg ook De Groot zijn biografie.'33 Niet 
zoo uitgebreid, bescheidener, maar toch! De Groot verschafte er zelfde aante-
keningenn voor. In de marge noteerde Marcus Bakker: "Ik zou het biografisch 
stukk schrijven, maar uiteindelijk werd mijn stuk geheel herschreven en ver-
anderdd door Fred Schoonenberg.'"34 Zijn voortreffelijkheid en genialiteit 
werdenn geprezen maar bovenal zijn onbaatzuchtigheid en opoffering, in de 
woordenn van de auteur: "Als Paul de Groot geworden is tot de man in wiens 
inzichtt de partij en honderdduizenden Nederlanders een onwrikbaar vertrou-
wenn stellen - dan is het niet het minst omdat het leven De Groot zijn erva-
ringenringen niet heeft gespaard." 

Dee CPN poogde gewetensvol de mores van de internationale communisti-
schee beweging te volgen. Vandaar de ceremoniële viering van De Groots ver-
jaardag.. In huiselijke kring was daar minder van terug te vinden. De Groot 
hieldd niet van feestvieren en verjaardagen. In 1949 kwamen in de Gaaspstraat 
eenn paar mensen eten, een bescheiden feestje van enkele leden van het dage-
lijkss bestuur. Het partijbestuur deed hem een grammofoon en het eerste 
pianoconcertt van Tsjaikovski cadeau. Het had zijn goedkeuring, omdat het 
niett uit de partijkas was betaald. 

Eenn bijzondere materiële behandeling kende hij buiten het verblijf in Oost-
Europaa en de Sovj et-Unie niet. Sterallures waren hem vreemd en dat gold 
ookk voor Huib en diens moeder. Eke bleef de contributie ophalen in de Ri-
vierenbuurtt en Huib liep met blaadjes van de Organisatie van Progressieve 
Studerendee Jeugd (OPSJ). Ze voelden zich er niet te goed voor. De mytholo-
giseringg van De Groot als "de leider van het Nederlandse proletariaat" bleef 
beperkt. . 

Dee Groot had het klein menselijk ongeluk zijn vijftigste verjaardag te 
moetenn vieren juist in het jaar dat Josef Stalin, de man aan wie hij alle eer 
verschuldigdd was, zeventig jaar werd. De gebeurtenis in december 1949 
groeidee overal in de internationale communistische beweging uit tot een 
hoogtepuntt in de vergoddelijking van "de eerste vredesstrijder van de we-
reld",, "de grote leidsman, kameraad Stalin", zoals Theun de Vries in Poli-
tiektiek en Cultuur dichtte. De voorbereiding nam maanden in beslag en in het 
welslagenn van de campagne werd de grootste eer gelegd, ook door De Groot. 
All  in augustus werd afgesproken dat Stalin een beeld ten geschenke zou krij-
gen,, kosten zesduizend gulden. De opdracht ging naar de beeldhouwer Huub 
vann Lith.'35 Wie wist dat Van Lith in zijn atelier in de Galerij op het Frede-
rikspleinriksplein tezelfdertijd werkte aan een monument voor Philips dat op het sta-
tionspleinn in Eindhoven een plaats zou krijgen?'36 

"Omm in brede kring belangstelling te organiseren (cadeaux)" werd een 
commissiee onder leiding van Tom Kruisman, afkomstig uit het Haarlemse 
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verzett en oud-wethouder van Velsen, aangewezen.'37 Niet iedereen was over 
zijnn werk te spreken. Met de intekenlijsten voor het cadeau werd slecht ge-
werktt en de ontwerpoproep ten behoeve van de festiviteiten werd in het da-
gelijkss bestuur afgekeurd. Schoonenberg en Wagenaar vonden het "te stun-
telig.. [...] Er wordt niets in gezegd, er gaat niets van uit. Het is een aaneenrij-
gingg van partijtermen." Besloten werd ontwerpen te laten maken door de 
schrijverr Theun de Vries, de dichteres Sonja Prins, journalist Anton Koeje-
manss en hoofdredacteur Fred Schoonenberg, en de beste te gebruiken.'38 

Eenn verre van gerustgestelde Harry Verheij meende in de moeizame gang 
vann zaken ernstige politieke tekortkomingen te zien en Gerard Geelhoed deel-
dee mee dat zelfs "top-fïguren" zich tegen de verjaardagscampagne verzet-
ten.'399 De tekst van Sonja Prins kwam als de beste uit de bus en werd als op-
roepp van het Landelijk Aanbevelingscomité gepubliceerd: "Op 21 december 
a.s.. wordt de grote denker, revolutionairen leider van de Communistische Par-
tijj  van de Sovjet-Unie, Josef Wissarionowitsj Stalin zeventig jaar. Voor ons die 
inn dezelfde tijd leven als hij, is Stalin de gids naar de overwinning, de meest 
beproefdee en beste leider van het wereldproletariaat. [...] Wij zullen onze lief-
dee voor Stalin uitdrukken in een stroom van geschenken en felicitaties [...] aan 
hemm die zoveel gaf aan de werkers, de vrouwen, de jeugd, aan hem de gids in 
dee strijd voor het socialisme [...] de man van de overwinning en de vrede!"'40 

Dee opgeschroefde zinnen ten spijt, van een almaar rijzende 'stroom* was 
geenn sprake. De Groot waarschuwde tegen "lauwheid". "Hoe kon in De 
VoorwaartsVoorwaarts een artikel komen waarin Stalin werd vergeleken met de wiel-
rennerr Gerrit Schulte?" In Italië hing weliswaar het portret van de renner 
Faustoo Coppi altijd naast dat van Palmiro Togliatti. Maar Schulte, dat was 
kleinn bier. Hem op een lijn stellen met de grote Stalin gaf geen pas. De Groot 
weess ook met een beschuldigende vinger naar De Vrije Katheder, het blad dat 
wass ontstaan als verzetsorgaan van studenten en na de oorlog ontmoetings-
plaatss werd voor linkse kunstenaars en intellectuelen.'4' "Al s de partijge-
notenn in de redactie zo doorgaan, moeten we hen uit de partij royeren!'"42 

Zonderr weerwoord lieten ze toe dat de Stalin-verheerlijking op de korrel 
werdd genomen, het scherpst in een artikel van H. Ritsema (pseudoniem van 
mr.. Sem Davids). Deze vooroorlogse medewerker van Politiek en Cultuur en 
redacteurr van De Groene Amsterdammer bekroop - zo schreef hij in De Vrije 
KathederKatheder - "een zekere gedeprimeerdheid als hij anderen - maar al te vaak 
gelovendd op gezag - zulke grote factoren in onze tijd als de volkerenge-
meenschapp Sovjet-Unie en de man Stalin beaat en mateloos ziet toekirren 
mett een byzantinisme, dat elke ware liefde alleen maar van haar waardigheid 
berovenn kan. Wie de betekenis van de Sovjet-Unie en van Stalin voor onze 
tijdd en voor latere tijden werkelijk hoog aanslaat, kan zich over zoveel goed-
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kopee stroopsmeerderij alleen maar bedroeven." '43 

Ritt se ma's opmerking maakte in CPN-kring verontwaardiging los, en niet 
alleenn bij de partijtop. Door de leden werd niet in termen van 'verheerlijking' 
off  'bewieroking' gedacht. Men beeldde zich in slechts de verjaardag van een 
gerespecteerdd leidsman, de oorlogsheld Stalin voor te bereiden. In de Zaan-
streekk en vooral in Purmerend voelden de partijgenoten onder leiding van Jan 
Muusses,, een trouwe communist, die als uitgever nog steeds op het roomse 
schoolboekenfondss van zijn vader teerde, weinig voor kadaverdiscipline of 
hielenlikkerij.. De Stalin-campagne kwam er nauwelijks van de grond. Al even 
tekenendd was dat de populaire, op krantenpapier gedrukte Stalin-biografie 
diee door de partij in massaoplaag werd uitgegeven, door een speciale com-
missiee met onder anderen Ger Harmsen en Bob Gilliéron gekuist werd van al 
tee zalvende en heroïserende adjectiva. Van de vier of vijf voortreffelijkheden 
diee Stalin per alinea werden toegemeten bleven er hooguit een of twee 
staan.1444 Wel bleef Theun de Vries' ode op Stalin, waarmee de biografie open-
de,, onaangeroerd. '45 

Dee oproep om liefst zelfgemaakte geschenken voor Stalin in te zamelen 
vondd pas na veel aarzeling enige weerklank. Een klompenmaker kwam op het 
partijgebouww een paar klompen afleveren, waarin hij de beeltenis van Stalin 
enn Lenin had uitgesneden. In Ulft vervaardigde een kameraad een lichtge-
vendd modelhaardje. Een zestigjarige kunstenaar schilderde een duinland-
schap,, "een van de mooiste stukken die hij ooit had gemaakt".'46 De ge-
schenkenn werden tentoongesteld in de 'kolommenzaaF van het pas door de 
CPNN in gebruik genomen Felix Mentis. 

Dee Groot greep Rit se ma's artikel aan om te waarschuwen tegen trotskisten 
enn titoïsten: "We zijn verplicht hier achter een georganiseerde actie van de 
vijandd te zoeken," sprak hij onheilspellend.'47 Wat hem betreft was de maat 
vol.. Wagenaar en Baruch kregen opdracht om de communistische redacteu-
renn in het gareel te brengen,'48 ook zelf sprak hij met de partijgenoten-redac-
tieleden.. Tevergeefs drong hij er bij Petra (Pim) Eldering, Bertus Willebrands 
enn Leo Mok op aan "de niet-communisten eruit te gooien".'49 Over redactri-
cee Annie Romein-Verschoor, de kwade genius volgens De Groot, liet hij zich 
ontvallen:: "De Romeins - Intelligence Service! "IS° De gesprekken luidden 
hett einde van het blad in. Petra Eldering, die de vrijheid van de redactie het 
scherpstt verdedigde, werd uiteindelijk geroyeerd.'5' 

Dee maand december stond geheel in het teken van Stalins zeventigste ver-
jaardag.. Het partijsecretariaat besloot de campagne een extra impuls te geven 
doorr de advertenties met persoonlijke gelukwensen goedkoper te maken en 
DeDe Waarheid op te dragen deze vanaf drie december te publiceren. Kosten per 
advertentie,, niet groter dan vier regels, minimaal één gulden. De namen van 
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dee leden van het dagelijks bestuur ontbraken. De manifestatie van aanhanke-
lijkheidd was vooral bedoeld voor de gewone leden. Op de grote dag, 21 de-
cemberr 1949, bleken tien pagina's advertenties met meer dan drieduizend ge-
lukwensenn aan "generalissimus Stalin" te kunnen worden aangeboden. 

Dee dag daarvoor had De Groot op een feestelijke bijeenkomst in beide za-
lenn van Bellevue in een door "applaus", "geestdriftig applaus", "langdurig 
applaus""  en "staande ovatie" onderbroken rede Stalins lof bezongen:152 een 
enn al jubel over "de beste zoon van de arbeidersklasse", "de grote leider die 
reedss meer dan eenvierde van de aardbol uit de duisternis naar het licht had 
geleid".. Met kracht wierp hij de beschuldiging een Stalin-cultus in ere te 
houdenn achter zich. "Men tracht door zulk een verwijt de hooggestemde ge-
voelenss van de arbeidersklasse te krenken. Maar communisten doen niet aan 
persoonsverheerlijking." " 

Tochh scheen de stralenkrans waarmee Stalin omgeven werd zo helder dat 
zelfss zijn discipelen, De Groot in de eerste plaats, erdoor verlicht werden. 
"Stalinss leven was een leven van waakzaamheid," aldus een bewogen De 
Groot.. "Hij waakte voor de zuiverheid van de partij en voor de betrouwbaar-
heidd van haar leiders. [...] Wij voelen ons gesterkt door het persoonlijk woord 
vann Stalin, dat ons zondag ter gelegenheid van de overdracht van de ge-
schenkenn gewerd. Stalin heeft ons door deze persoonlijke groet de hand toe-
gestoken.. Wij grijpen die hand. [Langdurig applaus, de aanwezigen brengen 
staandee een ovatie aan Paul de Groot.]" 

Dee laaiende geestdrift ging over in vervoering toen het zangkoor Morgen-
roodd onder leiding van dirigent Kees Smulders "met heerlijke frisheid" de 
Stalin-cantatee inzette. Zo indringend klonken de strofen: 'Zij zingen van Sta-
lin// hun held en hun herder/ de volken een stralend/ en weergaloos lied' dat 
naa het wegsterven van de klanken een minutenlang applaus koor, orkest en 
dirigentt ten deel viel. Paul de Groot sloot, hevig ontroerd, Smulders in de ar-
men.. Het was het hoogtepunt in het feest ter ere van Stalin, "een mens", een 
"gewoonn mens". 
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