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VII II  Het instinct van de partij 

ANGSTT VOOR EEN PARTIJVERBOD 

Inn juli 1949 overleed in Moskou na een slepende ziekte Georgi Dimitrov, de 
oud-secretariss van de Comintern, die ook buiten communistische kring naam 
hadd gemaakt door zijn onwrikbare houding in het door de nazi's opgezette 
process naar aanleiding van de Rijksdagbrand in Berlijn. 

Mett de persoon van Dimitrov was de koerswijziging naar het volksfront 
middenn jaren dertig verbonden, een politiek die De Groot aan "de verfris-
sende,, zelfstandige denkwijze" van de Bulgaar toeschreef: "Alsof hij met een 
voorhamerr om zich heen zwaaide ging Dimitrov de verstarring en verdorring, 
diee in de communistische beweging in de afgelopen jaren had bestaan, te 
lijf." 11 Op Dimitrov had De Groot de indruk gewekt een lastig man in de 
omgangg te zijn. Dat vertrouwde hij Bart Riezouw toe, de belangrijkste ver-
bindingsmann van Daan Goulooze.2 De Groot bleef zich echter graag een 
bewonderaarr noemen van de man onder wiens gezag hij naar de top van de 
partijj  was geklommen. Op 10 juli 1949 woonde hij in Sofia zijn begrafenis 
bij. . 

Inn augustus van dat jaar bracht De Groot de vakantie door in Frankrijk. In een 
Ford,, een stevige die een stootje kon hebben en met als chauffeur de vrien-
delijkee en zachtaardige Arie Blaauw, reed het gezin naar Parijs. Geen enkele 
vrijgesteldee in de partij bezat een auto, afspraak was dat vooraanstaande par-
tijgenotenn werden gereden. Terwijl de jonge Huib met Arie Blaauw in een ho-
tell  werd ondergebracht, verbleven Paul en Eke op het adres Rue St.-Denis 97, 
aann de rand van het toenmalige Hallencomplex.3 

Hett appartement behoorde toe aan de kleermaker Maurice Rok, die op de 
beganee grond een atelier dreef. De Groot verkoos het logeeradres boven een 
hotell  uit vrees zijn identiteit en aanwezigheid aan de Franse autoriteiten prijs 
tee geven.4 Rok was van Pools-joodse origine, een communist die - moe van 
hett antisemitisme - in 1929 zijn geboorteland verliet en zich via België be-
ginn jaren dertig illegaal in Amsterdam vestigde. Hij raakte betrokken bij de 
clandestienee opvang van uit Polen, Roemenië en Rusland verdreven joodse 
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communisten.. Hier ontmoette hij zijn vrouw, evenals hij uit Polen afkomstig. 
Toenn hij in 1936 bij toeval werd gearresteerd, verwachtte ze een kind van 
hem. . 

Alss zoveel Oost-Europese vluchtelingen die in Amsterdam aankwamen, 
woondee Rok een tijd in de Manegestraat; een nauwe straat met hoge huizen 
diee bekendstond als het Russenstraatje; vroeger een open terrein, waar de 
paardenn van theater Carré werden gestald. Hier had hij Max en Mali Freibrun 
lerenn kennen. Ze waren aangesloten bij Sch An Ski, de Jiddische politiek-cul-
turelee vereniging van Oost-Europese joden. Mali Freibrun attendeerde het 
joodss vluchtelingencomité op het lot van Rok en door tussenkomst van het 
comitéé werden Rok en zijn vrouw niet naar het voor hen onveilige Polen uit-
gewezenn maar naar Frankrijk. In Parijs overleefden ze de bezetting. 

Hett huis in de Rue St.-Denis herbergde in de eerste jaren na de bevrijding 
vakerr Nederlandse communisten; Annie Averink en Chris Smit kwamen er; 
ookk Eep van Ommeren verbleef er. Hij wilde gaan varen om Annie Averink, 
diee nog formeel getrouwd was met Cor Fels, de ruimte te geven over haar toe-
komstt na te denken. Van varen kwam echter niets. Hij zag geen kans op een 
schipp aan te monsteren. Door Mali Freibrun kwam Van Ommeren in 1946 bij 
Rokk in Parijs terecht. Rok hielp hem werk te vinden als woninginrichter, 
voornamelijkk bij joodse bazen, sommigen net terug uit Auschwitz. Thuis had-
denn ze portretten van Stalin en Ehrenburg aan de muur. Eep schreef Annie: 
"Wi ll  je wel geloven dat ik me een beetje thuis voel!"5 

Doorr Mali Freibrun kwamen ook Paul en Eke bij Maurice en Beppie Rok. 
Eenn maand lang bood het echtpaar hun gastvrijheid, bereidde de maaltijden, 
nodigdee hen uit voor theater en bioscoop en nam hen de zondagen mee uit 
wandelen.. Vier weken sliepen de Roks in hun atelier, het echtelijk bed aan de 
gastenn latend. Aan het bezoek van De Groot bewaarden ze weinig hartelijke 
herinneringen.. De Groot zette alles naar zijn hand en was bits en onbehou-
wen.. Rok en zijn vrouw voelden zich gekwetst. 

Getuigee een bewaard gebleven foto van Marcel Cachin met de opdracht 
"Enn toute sympathie pour mon ami et frère de combat Paul de Groot", 
schuwdee hij in Parijs de politiek niet. Tijdens zijn verblijf zocht hij ook fa-
miliee van Sally op; een achterneef, de oude communist Markowitsj, die met 
zijnn joods-Russische vrouw, afkomstig uit St.-Petersburg, en twee kinderen 
aann de buitenkant van de stad woonde. Met Romain, de zoon van Markowitsj, 
diee leraar Engels was, hetgeen hem niet belette een bestuurspost te bekleden 
inn de ius, heeft De Groot tot op hoge leeftijd gecorrespondeerd.6 In de jaren 
vijfti gg woonde Romain een tijdlang in Praag en Moskou. Toen Huib in Mos-
kouu studeerde, heeft hij Romain enkele keren thuis opgezocht.7 
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Terugg in Nederland vroeg de koloniale kwestie de volle aandacht. Op i ok-
toberr 1949 behaalden de Chinese revolutionairen de overwinning. De zege 
stijfdee de Indonesische onafhankeüjkheidstrijders in hun optimisme. De ko-
lonialee oorlog van het kabinet Drees liep op een mislukking uit, niet alleen 
politiekk maar ook militair. Vanaf augustus 1949 werd er over de soevereini-
teitsoverdrachtt onderhandeld, in december volgde een akkoord. Menigeen 
wass verrast toen de communistische Kamerfracties als enige naast de antire-
volutionairenn (ARP) en de kleinere gereformeerde partijen tegenstemden. Bij 
dee Kamerbehandeling hield De Groot zijn gehoor voor dat het akkoord "geen 
afschaffingg van de koloniale overheersing betekende, zelfs niet voor de 
helft".. De Groot beloofde de strijd tegen de "fantoom-staat der Republiek, 
dezee nieuwe camouflage van het Amerikaans-Nederlandse koloniale be-
wind""  voort te zetten.8 

Ditt verwondering en onbegrip wekkende standpunt diende vooral het be-
langg van de Sovjet-Unie, die van de soevereiniteitoverdracht aan de Repu-
bliekk van Soekarno en Hatta een versterking vreesde van de Amerikaanse po-
sitiee in Zuidoost-Azië. Dat moest tegengegaan worden. 

Mett de afwijzende houding bruuskeerde De Groot willens en wetens zijn 
achterbann die de overdracht als een overwinning van de Indonesische revolu-
tiee zag. Het was niet de eerste keer dat de leden overdonderd werden. Dat ge-
beurdee ook toen De Groot onverhoeds een koerswending doorvoerde inzake 
dienstweigeringg en desertie. Korte tijd moedigde de CPN van hoog tot laag 
desertiee aan.9 De Nederlandse Bond van Militairen, in juli 1945 door com-
munistenn opgericht, hield demonstraties tegen de troepentransporten en ver-
schaftee met steun van plaatselijke afdelingen van de CPN, de EVC, het ANJV 

enn de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB) onderduikadressen, was be-
hulpzaamm bij het zoeken van werk en hielp zo nodig naar het buitenland te 
vluchten,, in eerste instantie naar België, soms direct of na enige tijd verder, 
naarr de DDR of Tsjecho-Slowakije.10 

Velenn waren geschokt toen de koers omging en communisten werd opge-
dragenn zich voor dienst te melden. In de Roemer Visscherstraat werd ge-
fluisterdd dat De Groot op de Russische ambassade was geroepen. Hem was 
tee verstaan gegeven dat de partij haar legale bestaan alleen in de waagschaal 
mochtt stellen om de Sovjet-Unie te hulp te schieten bij het uitbreken van een 
derdee wereldoorlog." Daarop distantieerde De Groot zich zonder omhaal van 
dee 'weiger-koers'; een even abrupte als beschamende stap, omdat hij de Ne-
derlandsee Bond van Militairen liet vallen vanwege een beleid dat hij zelf had 
opgedragen.. Niettemin bleven communisten, ook bestuurders van nevenor-
ganisatiess als de EVC, weigeraars aan onderdak en werk helpen. Nog eind 
19500 werd het Limburgse Tweede-Kamerlid Huub Hermans, een oud-mijn-
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werker,, gearresteerd omdat hij een soldaat geholpen had naar België te vluch-
ten.. Na drie maanden celstraf te hebben uitgezeten, werd hij door zijn mak-
kerss in Vaals uitbundig ontvangen. Gerben Wagenaar verweet de kameraden 
dee discipline te hebben geschonden. '2 Voor De Groot woog de solidariteit met 
dee Sovjet-Unie, zoals Thorez zei: 'de toetssteen van het proletarisch interna-
tionalisme',, het zwaarst. Verwarring onder de leden nam hij voor lief. 

Datt deed hij ook toen hij in 1946 op het laatste moment voor de akkoor-
denn van Linggadjati en het jaar daarop van Renville stemde. Ook in deze be-
sluitenn speelden, zoals eerder opgemerkt, Sovjet-functionarissen een rol. Te-
vergeefss hielden sommige partijgenoten hem voor dat het een knieval was 
voorr de verdedigers van het kolonialisme, die tijd wilden winnen om zich op 
oorlogg voor te bereiden. Het was aan dovemansoren gericht; De Groot volg-
dee 'zonder mitsen en maren' de missive van Moskou, die met het verwerpen 
vann de gemenebestgedachte een verstoring van de internationale orde vrees-
de.. In Linggadjati was, zo wierp De Groot tegen, een de facto-erkenning van 
dee Indonesische soevereiniteit vastgelegd. Dat verdiende communistische in-
stemming. . 

Tweee jaar later, in december 1949, speelde die overweging geen rol meer. 
Datt het toen niet om een zogenaamde de facto-erkenning ging, maar om een 
formele,, grondwettelijke soevereiniteitsoverdracht, maakte voor De Groot 
geenn verschil. Hij liet wederom de huik naar de wind hangen: in de context 
vann de Koude Oorlog vroeg het Sovjet-belang om verwerping en hij voegde 
zich. . 

Inn communistische kring werd erop gerekend dat de PKI de guerrillastrijd 
zouu voortzetten, een militaire koers die communisten ook elders op het Azia-
tischetische subcontinent, in Birma, Maleisië, India, China en Vietnam, waren in-
geslagen.'33 Tan Ling Djie had de leiding over de in de illegaliteit gedreven 
communisten,, die zich in de bergen van Merapi Merbau verschanst hadden. 
Dee Groot werd op de hoogte gehouden, onder andere door berichten van de 
inn Bandung op West-Java als dienstplichtige verblijvende Joop Morriën.'4 De 
koerss van Tan Ling Djie bleek niet onomstreden. In Jakarta trad een groep in 
dee openbaarheid die een herstel bepleitte van de legaliteit van de PKI. Ze ver-
wierpenn Tan Ling Djies concept van een illegale kaderpartij en zetten Moes-
so'ss poging de communisten te verenigen in één zogenaamde massapartij 
voort.. Van gewapende, illegale strijd moesten ze niets hebben, het liefst wil-
denn ze de wapens zo niet inleveren, dan toch verbergen of begraven. Tot de 
groepp behoorde Dipa Nusantara Aidit,'5 die midden 1950 uit China naar Java 
teruggekeerdee en weldra in botsing kwam met Tan Ling Djie. Slechts schoor-
voetendd zou de CPN de zesentwintigjarige Aidit gaan steunen. Voorlopig 
bleeff  de strijd voor economische rechten in de steden, zoals Annie Averink 
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hett cPN-congres in februari 1950 voorhield, nog ondergeschikt aan - wat ze 
noemdee - "de overwinning van de nationale bevrijdingsbeweging".16 Pas 
naa tussenkomst van de Sovjet-Unie werd de partij op andere gedachten ge-
bracht. . 

Nauwelijkss twee weken terug uit Frankrijk reisde De Groot via Tsjecho-Slo-
wakijee en Polen naar de Sovjet-Unie om een bijeenkomst bij te wonen, ge-
wijdd aan de spectaculaire gebeurtenissen in Azië. Omdat hij enige weken weg 
zouu blijven, werden zijn taken overgenomen door Gerben Wagenaar.'7 

Dee Groot vloog vanaf Zaventem nabij Brussel, waar hij op de Russische 
ambassadee een visum, reisgeld en zijn van tevoren bestelde reisbiljet ontving. 
Doorr bemoeienis met Nederlandse en Belgische autoriteiten te vermijden, 
hooptee hij zijn vertrek onopgemerkt te houden. In Praag ontmoette hij Annie 
Averink,, die zich reeds enige dagen in Tsjecho-Slowakije ophield ter voorbe-
reidingg van een reis naar Peking waar ze een internationale vrouwenconfe-
rentiee zou bijwonen.18 Op dinsdag 27 september 1949 vermeldde haar agen-
da:: "Vertrokken om 17.45. Goed weer. 2 passagiers."19 Met Averink, die 
meerr dan wie ook betrokken was bij het legale en illegale Indonesiëwerk, 
vloogg hij door naar Moskou. Na een enkele dagen durend verblijf in het im-
posantee hotel Moskva naast het Bolsjoi-theater, ontmoetingen, bezoek aan 
hett huis der pionieren in de Kirovstraat, opera, ballet en circus*0 reisde het 
tweetall  op 9 oktober per vliegtuig door naar Abchazië, naar de badplaats 
Gagri,, in de buurt van Sotsji aan de Zwarte Zee. Daar namen ze hun intrek in 
hett sanatorium Zeventiende Partijcongres. Vier uur had de vliegtocht ge-
duurd.. Moskou had een levendige, warme indruk op het tweetal achtergela-
ten,, al kondigde de natte sneeuw de naderende winter aan. Averink, die de 
Sovjet-Uniee voor het eerst na de oorlog terugzag, schreef opgetogen naar 
huis:: "Stel je voor het eten. Drie maal per dag vlees of vis. Ze schudden hier 
hunn hoofd als je zegt datje bij ons twee honderd gram per week krijgt!!" 21 

Bijj  alle euforie over de successen in Azië bestond onder Sovjet-leiders ver-
ontrustingg over het ontstaan van een Aziatisch titoïsme, een ketterij die Mos-
kouu nog gevaarlijker voorkwam dan het titoïsme op de Balkan. In Moskou en 
gedurendee de tien dagen in het zonovergoten Gagri aan de Zwarte Zee wer-
denn beiden vertrouwd gemaakt met Stalins visie op de Aziatische gebeurte-
nissen. . 

Dee op 1 oktober 1949 totstandgekomen Volksrepubliek China was niet in 
dee laatste plaats de beloning voor Mao's durf zijn onafhankelijkheid tegen-
overr het Kremlin te bewaren. Zijn streven naar een communistisch China was 
moeilijkk te verzoenen met Stalins hoop op een overeenkomst met de Ameri-
kanenn over een verdeling van invloedssferen in Europa en Azië. Zelfs in de 
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meestt optimistische visie was zo'n verdeling alleen mogelijk met een regiem 
waarbijj  de communisten aan de leiband liepen van de nationalisten onder 
Tsjangg Kai-tsjek. Stalin rekende erop dat zo'n compromis mogelijk was." 
Eenn revolutie deed hij af als kansloos. 

Dee krachtverhoudingen ontwikkelden zich voor de communisten echter zo 
gunstigg dat het regiem van Tsjang ondanks intensieve Amerikaanse steun in-
eenstortte.. Het volksleger bereikte in januari 1949 Peking en had aan het eind 
vann het jaar het gehele vasteland onder controle. Mao toonde geen illusies te 
hebbenn over een compromis met de Kwomintang en kwam als winnaar uit de 
burgeroorlogg te voorschijn. 

Nett als die van Tito in Joegoslavië, baarde Mao's overwinning Stalin zor-
gen.. Voor het eerst greep een grote communistische partij de macht die in 
mentaliteit,, ideologie en organisatie aanzienlijk verschilde van de Sovjet-par-
tij .. De term maoïsme raakte in zwang en zijn kracht en originaliteit vormden 
eenn uitdaging aan de stalinistische orthodoxie. 

Inn de loop van 1949 verschenen er Sovjet-publicaties waarin de maoïsti-
schee aanspraak op een "eigen ontwikkeling van de revolutie in de koloniale 
enn semi-koloniale landen" werd verworpen en waarin de aansporing om Chi-
naa tot voorbeeld te nemen werd bekritiseerd. In Gagri werden De Groot en 
Averinkk tussen de zonnebaden, de zwempartijen en het "waterkuren" er in-
dringendd over aangesproken. 

Mett Mao zelf ging Stalin overigens behoedzamer om.23 Hij waakte ervoor 
mett hem in eenzelfde dispuut te geraken als met Tito. Daar kleefde een te 
groott risico aan, gezien Mao's prestige in de internationale communistische 
beweging.. Van de geestdrift over de Aziatische gebeurtenissen maakte de 
Sovjet-Uniee gebruik door de overwinning voor te stellen als de vrucht van 
Stalinss visie en gedurfde leiderschap. De revolutie werd gepopulariseerd in 
dee Sovjet-versie: Stalin was de inspirator en de Chinezen hadden zijn in-
structiess en ideeën gewetensvol gevolgd. 

Opp zijn beurt ging ook Mao de sluimerende tegenstelling uit de weg; af-
hankelijkk als hij was van economische en technische hulp prees hij de CPSU 

alss "onze beste leermeester" en sprak tegen dat China als model kon gelden 
voorr andere Aziatische landen.24 In februari 1950 sloten Chinezen en Russen 
eenn verdrag van wederzijdse vriendschap en bijstand. Prettige bijkomstig-
heid:: het verdrag bevestigde de Cominform-visie op het Sovjet-Joegoslavi-
schee conflict. Want anders dan de judas Tito, was Mao wel een loyale inter-
nationalistt gebleken, trouw aan de Sovjet-Unie: hèt bewijs dat niet Stalin 
maarr Tito de kwade genius was. 

Beginn november vlogen De Groot en Averink terug naar Moskou. Terwijl 
Dee Groot de herdenking van de Oktoberrevolutie bijwoonde, vertrok Averink 
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mett de Transsiberië Express naar Peking waar ze na een reis van elf dagen -
etend,, slapend, pratend en dominospelend met een Azerbeidzjaanse reisgeno-
te,255 - op donderdag 24 november 1949 arriveerde.26 Als gedelegeerde van de 
Nederlandsee vrouwenbeweging zou ze in de eerste week van december 1949 
dee Aziatische vrouwenconferentie bijwonen.27 

Tezelfdertijdd deed De Groot, teruggekeerd in Amsterdam, verslag van zijn 
reiss naar de Sovjet-Unie, zonder de naam van de badplaats 'Gagri' ook maar 
eenn keer te noemen. Terwijl hij de zege van de Chinese communisten toe-
juichte,, voorspelde hij het kapitalisme nog maar een korte tijd van leven; het 
konn kiezen "tussen de pijn van korte en van lange duur".28 "De strijd tegen 
dee inwendige vijanden en afwijkingen" werd daarmee des te belangrijker, al-
duss De Groot. De partij moest aan de basis zo georganiseerd worden dat "ze 
niett was uit te roeien" en zich voorbereiden op een nieuwe periode van ille-
galiteit.. In Gagri was hem wellicht te verstaan gegeven dat het verwerpen van 
dee Haagse ronde-tafelconferentie over de Indonesische soevereiniteit wel de 
bestee steun betekende aan de PKI, maar dat er risico's aan kleefden. De kans 
opp een repressief optreden van de overheid was niet alleen denkbeeldig.29 De 
Groott verordonneerde dat De Waarheid niets over Indonesië mocht publice-
renn zonder toestemming van het partijsecretariaat. Voorts beval hij te stoppen 
mett het aanhouden van een centrale ledenadministratie en de financiële ad-
ministratiee zo veel mogelijk te vereenvoudigen.30 De Groot speelde zelfs met 
dee gedachte een illegale romporganisatie op te zetten. Jaap Wolff herinnert 
zichh dat De Groot hem afraadde zich kandidaat te stellen voor het nieuwe par-
tijbestuur.. De Groot wilde hem liever in reserve houden.3' Het idee van een 
'schaduworganisatie'' liet De Groot al snel varen, wel spraken de leidende be-
stuurderss af onderduikadressen voor zichzelf te zoeken.32 Geen overbodige 
voorzorg,, gelet op de door de geheime dienst opgestelde lijst van te arreste-
renn communisten. Op de lijst, "het allernoodzakelijkste minimum" volgens 
dee dienst, prijkten zo'n 1.750 namen.33 

Terwijll  De Groot de partij vertrouwd maakte met de gedachte van een 
nieuww illegaal bestaan, bevond Averink zich in China. In brieven aan huis 
schreeff  ze lyrisch over het land van Mao; het bezoek aan de universiteit 
noemdee ze onvergetelijk: "de poorten van de wetenschap staan wijd open 
voorr de kinderen van arbeiders en boeren."34 Natuurlijk sprak het haar aan. 
Alss kind was ze leergierig, maar mocht niet verder leren. 

Inn het theater van Peking woonde ze een dansvoorstelling bij, waarin het 
Nederlandsee kolonialisme werd gehekeld. "Zo is er geen stad of dorp, waar 
ookk ter wereld, of er wonen vrienden die solidair zijn met de strijd voor de 
zelfstandigheidd der onderdrukte naties," noteerde ze in een brochure over 
haarr reis.35 Eep schreef ze hoe een Chinese vrouw haar zoontje mee wilde ge-
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venn naar Nederland. "Ik ben er toe in staat Eep, maar ik weet niet hoe ji j er-
overr denkt en er zit heel wat aan vast voor het kind. Maar het zijn schatjes en 
velenn zonder ouders."36 

Averinkk was in deze weken niet de enige Nederlander in Peking. Ook EVC-
voorzitterr Berend Blokzijl was er. Als een van de vice-voorzitters van het We-
reldvakverbondd (wvv) was hij met zijn secretaresse naar Peking gevlogen 
voorr het bijwonen van de Aziatische vakbondsconferentie van het wvv.37 Hij 
hoordee er hoge Chinese functionarissen met hartstocht pleiten voor de gewa-
pendee strijd en voor de maoïstische weg naar de revolutie: "The way taken 
byy the Chinese people in defeating imperialism and its lackeys and in foun-
dingg the People's Republic of China is the way that should be taken by the 
peopless of many colonial and semi-colonial countries in their fight for na-
tionall  independence and people's democracy..... This way is the way of Mao 
Tse-tung."388 De Sovjet-vertegenwoordigers, gesteund door wvv-voorzitter 
Louiss Saillant laakten de ketterij en zouden oproepen of toespelingen om het 
Chinesee voorbeeld te volgen en te breken met het zogenaamde brede anti-im-
perialistischee nationale eenheidsfront buiten het verslag houden dat het wvv 
vann de bijeenkomst publiceerde.39 Van Averink, die uitvoerig met staatspresi-
dentt Lioe Sjao-sji over Indonesië had gesproken, kreeg Blokzijl te horen wel-
kee onderhuidse conflicten een rol speelden. Conflicten die zich trouwens ook 
manifesteerdenn binnen de Indonesische delegatie, die pas na veel oponthoud 
inn Peking arriveerde. In het uit drie personen bestaande gezelschap bevond 
zichh een boodschapper van de PKi-leider Tan Ling Djie, maar ook een afge-
vaardigdee die door de Russen geprotegeerd werd en uit Praag kwam. Het 
dwongg de Chinezen te kiezen wie als vertegenwoordiger van de PKI te be-
schouwen.. De keus viel op de man die door Moskou gesteund werd en de lijn 
Aiditt verdedigde, gericht op de opbouw van een legale massapartij en sa-
menwerkingg met wat genoemd werd "de nationale bourgeoisie". De Chine-
zenn toonden hun bereidheid te streven naar een leefbare verhouding met. de 
Sovjets. . 

Inn het gesprek met Lioe Sjao-sji werd door Averink de wenselijkheid ge-
opperdd een Nederlander in Peking te stationeren om de ontwikkeling in In-
donesiëë goed te kunnen volgen. Een verzoek dat vermoedelijk met de Sovjet-
functionarissenn was overlegd, die al sinds de jaren dertig een grote waarde-
ringring hadden voor de Nederlandse kennis van Indonesië en bij hun werk be-
treffendee de archipel de CPN wisten te vinden. Het plan viel blijkbaar in 
goedee aarde, want in de winter van 1950 vertrok Joop Wolff voor een jaar 
naarr Peking. 

Beginn december voegden Rie Lips en Loeti Soesilo, die namens de Indo-
nesischee vrouwen was afgevaardigd, zich bij Averink.40 Ze deelden gezamen-
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lij kk een vertrek, eenvoudig gemeubileerd, met bad, maar zonder gemakkelij-
kee stoelen. Daar wachtten ze in het winterse Peking het begin van de confe-
rentiee af. De bijeenkomst was uitgesteld, omdat veel gedelegeerden niet op 
tijdd aanwezig konden zijn.41 Nog niet alle provincies waren bevrijd. 

Inn Amsterdam teruggekeerd liet Blokzijl Eep van Ommeren weten dat het 
Averinkk niet lukte voor de jaarwisseling terug te zijn. Pas op 15 januari 1950 
landdee ze na een afwezigheid van meer dan drie maanden op Schiphol. 

Eepp had al die tijd alleen per brief contact met haar. Af en toe kreeg hij 
langss andere weg een teken van leven. Toen Paul, Eke en Huib op bezoek 
kwamen,, wist Eep dit te waarderen. Paul had van alles uit Moskou meege-
bracht,, zoals een mutsje en schoentjes voor hun anderhalfjaar oude kind. 
"Ergg aardig vind je niet?" schreef hij Annie. "Aan invoerrechten had het Paul 
nauwelijkss iets gekost."42 

CENSUURR EN ZELFCENSUUR 

Eindd februari 1950 vond in de Rivièrahallen en in gebouw Odeon in Rotter-
damm het vijftiende partijcongres, het derde na de oorlog, plaats. Het congres 
stondd in het teken van pogingen om Amerikaanse wapenleveranties aan de 
West-Europesee NAVO-landen via de Rotterdamse haven tegen te gaan. Begin 
19499 kwam de NAVO tot stand en de ene na de andere communistische par-
tijleiderr verklaarde dat bij een conflict tussen Oost en West, de communisten 
aann de zijde van de Sovjet-Unie zouden staan. 

Dee Groot constateerde in zijn inleiding dat "de voorbereiding tot oorlog 
eenn steeds groter omvang aannam". De wapenleveranties waren, aldus De 
Groot,, "een frontaanval op onze strijd voor de vrede". Hij begroette dan ook 
geestdriftigg het besluit van de havenarbeiders om geen Amerikaanse wapens 
tee lossen en stelde met vreugde vast dat dit in steeds bredere kring van de be-
volkingg werd ondersteund".43 De Groots woorden waren niet alleen voorba-
rig,, ze bleken bovenal een slag in de lucht. 

All  vanaf januari prijkte de campagne tegen de Amerikaanse wapentrans-
portenn boven aan de agenda. Jan Schalker was er speciaal voor vrijgemaakt. 
Eenn tijdlang keek iedereen naar iedereen, zonder dat er wat gebeurde.44 Geër-
gerdd doorbrak De Groot de impasse: "Een korte proteststaking is onvoldoen-
de,""  liet hij weten. "De schepen mogen niet gelost worden." "Men moet zeg-
genn hier begint de Derde Wereldoorlog."45 

Onderr Rotterdamse en Amsterdamse havenarbeiders was van een noe-
menswaardigee reactie geen sprake. Toch werden De Groots parolen ongedul-
digerr en radicaler: "Niet steeds vergaderen! Niet aarzelen!" "Niet steeds de 
arbeiderss voor een keus stellen!" hield hij zijn medebestuurders voor. "De 
partijj  moet zorgen dat er iets gebeurt! Vastbesloten mensen moeten op elk 
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bedrijff  bereid zijn vooraan te gaan. [...] Als er boten komen, zullen we moe-
tenn antwoorden met het neerleggen van het werk. [...] Wie werkt zal als on-
derkruiperr beschouwd worden."46 

Mett zijn houding ging De Groot willens en wetens voorbij aan de risico's 
diee stakers liepen. Zelfs de bij het NVV aangesloten Internationale Transport-
arbeiderss Federatie (ITF) besloot zich met hand en tand tegen communisti-
schee acties te verzetten. Dat De Groot Oldenbroek en andere bestuursleden 
vann de ITF - niet ten onrechte overigens - voor agenten van de Amerikaanse 
geheimee dienst hield, deed aan de dreiging niets af.47 

Naa maandenlange vergeefse inspanning om "het havenproletariaat" in be-
wegingg te krijgen, moest Frits Reuter, verantwoordelijk voor het vakbonds-
werk,, toegeven dat de campagne een fiasco was. Zelfs partijgenoten spraken 
zichh tegen staken uit. Bakker noemde het "een schandaal!" Verheij sprak van 
"capitulatie!"488 Feit bleef dat op alle schepen de wapens ongestoord gelost 
werden.. Jan Schalker werd tot zondebok gemaakt. Na een degradatie van 
landelijkk organisatiesecretaris tot districtssecretaris in Rotterdam werd hij in 
19522 ook daar weggewerkt.49 De Groot vond dat hij niet meer voor het werk 
deugde.500 Met de vriendschap was het ook meteen gedaan. Van 'camaraderie' 
moestt De Groot niets weten. 

Dee gebeurtenissen toonden dat de communisten vijfjaar na de bevrijding 
dee aansluiting bij andersdenkenden grotendeels kwijt waren. Slechts een en-
kelingg had er oog voor. Reuter viel op dat er niet eens meer gediscussieerd 
werd.. Gortzak vreesde voor het communistische imago: "veel vrouwen zou-
denn bang zijn voor de 'Russen'".51 Het waren echo's van een kritiek die par-
tijbestuurderr Nico Mourer eerder had laten horen. 

Aann de vooravond van het congres had Mourer, een gedisciplineerd oud-
Spanjestrijderr en dapper verzetsman tot in het concentratiekamp toe, be-
toogdd dat de partij zich liet isoleren van de massa en datt de invloed "die onze 
partijj  zich na de oorlog verzekerd had, verdwenen was".52 Hij verweet de par-
tijj  sektarisch te werk te gaan - "niet alle activiteit van andersdenkenden is 
burgerlijkee rotzooi!" - en hekelde de routine om mislukkingen aan tekort-
schietendee leden en lagere bestuurders te wijten. Hij beklaagde hun weinig 
benijdenswaardigee lot, want een partijfunctionaris had veel weg van een we-
reldvreemdee samenzweerder: "Hij komt thuis als alle mensen al lang in bed 
liggen;; hij is nooit aanwezig op een buurtvergadering of een sportgebeurte-
nis;; men ziet hem nooit met zijn vrouw of kinderen en hij gaat niet naar voet-
ball  (de grote massaorganisatie van onze tijd). Maar waarschijnlijk is hij com-
munist,, want bij verkiezingen is er een bord van de CPN." De onverstoorba-
ree Mourer, die direct na de oorlog Waarheid-redacteur werd in het Noorden, 
maarr allengs minder moest gaan werken wegens een door mishandeling in 
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Sachsenhausenn geknakte gezondheid,53 zag zijn rapport onder in een la ver-
dwijnen.. Zo er een probleem was, dan lag de oorzaak niet bij de partij, doch 
inn het titoïsme, "de splijtzwam in het kamp van de vrede", zo herhaalde De 
Groott keer op keer.54 

Mourerr kon zich in die gedachte overigens wel vinden. Vooral intellectuelen 
haddenn het bij hem verbruid. Ze hadden te veel kritiek op de Sovjet-Unie, vol-
genss Mourer typisch voor het titoïsme. Voorzover er van kritiek op de Sovjet-
Uniee sprake was, werd die inderdaad op een voorzichtige wijze geuit door aca-
demicii  in de partij. Wat in de CPN intellectueel opportunisme werd genoemd, 
wass in werkelijkheid het openstaan voor feiten en argumenten die andersden-
kendenn aandroegen. Dat werd niet erg op prijs gesteld. Respectloos werden 
mensenn met een grote staat van dienst, die alleen af en toe wat uit de pas lie-
pen,, terechtgewezen. Dat overkwam Bertus Willebrands, de biochemicus die 
inn De Vrije Katheder in december 1948 voorzichtige kritiek liet horen op de 
opvattingenn van de Sovjet-geneticus Lysenko.55 Nico Rost, Ben Polak, Jan Ro-
mein,, Willem van Iependaal, Coen en Magda van Emde Boas, Henriette Ro-
landd Holst en Gerrit Kouwenaar viel een even onbillijke behandeling ten deel. 
Gerr Harmsen, sinds 1946 partijlid en aangesteld voor het scholingswerk, was 
eenn van de nog jonge leden die fel van leer trokken tegen het verderfelijke, al-
tijdd twijfelende en individualistisch getinte "intellectuelen socialisme". 

Hett geloof van de uit een arbeidersgezin afkomstige Harmsen was nog on-
geschokt;; onbewogen hoorde hij aan hoe Wim van Exter, rondkiiierend in de 
achtertuinn van het sigarenwinkeltje van zijn zuster in Amsterdam-Oost, die 
toevalligg grensde aan die van Harmsen, hem weerwerk gaf: "Geen oude koei-
enn uit de sloot halen? Jij vergist je; ji j denkt dat de geschiedenis geen rol speelt, 
maarr over tien jaar dan ben je net als ik; dan loop je ook zo in je tuintje heen 
enn weer en dan wil ji j over het verleden beginnen en dan zijn er een paar 
ANJvv 'ers, die zeggen: daar hebben we geen boodschap aan. We moeten voor-
uit!" 56 6 

Juless de Leeuwe, Friedl Baruch, Marcus Bakker en Joop van Santen57 de-
denn wat scherpslijperij betreft niet voor Harmsen onder. Politieke immuniteit 
leverdee het overigens niet op; Ger Harmsen en Joop van Santen vielen begin 
jarenn vijfti g in ongenade. Het kader werd vertrouwd gemaakt met de ge-
dachtee dat men waakzaam moest zijn tegen "de intellectuele vijand in eigen 
kring",, want aldus opnieuw Mourer: "hun passiviteit kan een even klassevij-
andigee daad vormen als de aktieve uitlatingen in De Vrije Katheder."s& 

Dee waakzaamheid ontaardde bij sommigen gemakkelijk in begluren en 
verklikken.. Hoe ver dat ging laat een brief zien die De Groot in oktober 1951 
vann de nog jonge Marcus Bakker ontving, toentertijd voorzitter van het 
ANJV. . 
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M.. BAKKER aan P. de Groot, 
288 oktober 1951 

"Paul,, Zaterdag j.1. vertelde ik dat ik van Mieke Stotijn gehoord had dat Ger 
Harmsenn studeerde op kosten van Tilly Visser. M.i. heeft hij wanneer hij met 
zijnn vrouw studeert en wanneer zij bovendien hun gezin willen onderhouden 
daarvoorr zeker 3500 gulden per jaar nodig. 
Ditt gesprek met Mieke Stotijn vond plaats nadat ik een paar weken geleden 
uitvoerigg met hen had gesproken over Bart Riezouw. Ik had ze gewaarschuwd 
enn hun gevraagd eens goed te luisteren naar wat hij zei. 

Klaarblijkelijkk waren ze daarna, en nadat Kees van de Kraan met hen had 
gesprokenn over dezelfde kwestie, erg argwanend geworden en waren ze nog-
all  aan het denken geraakt. Ze vertelde me daarbij de volgende zaken die mis-
schienn van belang kunnen zijn: 

Till yy Visser heeft hun meegedeeld haar vacantie te hebben doorgebracht in 
Zuidd Frankrijk, waar Co Dankaart een pension heeft. Ik meen bijna zeker te 
wetenn dat ze in dat pension was. Ze is samen met Ed Hoornik en Mies Bou-
huyss naar Frankrijk vertrokken. De laatsten hebben mij daarbij meegedeeld 
datt ze de pest aan Tilly hebben, maar dat ze van de gratis reisgelegenheid naar 
Parijss gebruik willen maken die Tilly's wagen hen bood. Later hebben ze mij 
verteldd dat ze in Parijs waren gebleven. 

Till yy Visser echter vertelde aan Haakon en Mieke dat ze veel met de Hoor-
nikss was geweest, in Zuid Frankrijk klaarblijkelijk! Desgevraagd vertelde ze 
datt ze in Zuid Frankrijk niets uitgevoerd had nadat ze daar heen gegaan was, 
niett had rondgereisd, geen trips gemaakt etc. Dit houdt dus in dat ze met haar 
autoo ruim 2000 km had afgelegd. 

Laterr reden Haakon en Mieke met haar mee, en zat ze in haar wagen een 
beetjee op te scheppen over haar auto. 'Ja', zei ze op een gegeven moment, 'hij 
heeftt er deze vacantie 5000 km opzitten.' Toen ze dat gezegd had, aldus 
Haakonn en Mieke verstrakte ze achter haar stuur en maakte ze bijna een aan-
rijding,rijding, hoewel ze langzaam reed. Ze ging er niet verder op in. 
Datt betekent dat ze buiten haar reis naar Zuid Frankrijk nog 3000 km extra 
heeftt afgelegd! Dit kan de afstandd zijn geweest van Zuid Frankrijk naar Bel-
grado! ! 

Tegelijkerijdd ongeveer is Bart Riezouw eveneens in Zuid Frankrijk ge-
weest,, en wel enkele maanden lang (2 of 3 maanden). Hij was in het pension 
vann Co Dankaart. Anderen die daar min of meer geregeld komen zijn ene Ra-
fael,, ene Blaaser en een fotograaf Sem Presser. 

Zoalss bekend heeft Stotijn een zeilboot samen met Riezouw. Ik heb al eens 
nagedachtt wat daar precies achter kon zitten, maar het lijkt me dat ik door dit 
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laatstee gesprek iets wijzer ben geworden. Riezouw heeft destijds het voorstel 
aann Stotijn gedaan samen een boot te kopen. Stotijn die een zeümaniak is, is 
hierr op ingegaan. Hij zou de boot geheel afkopen. 

Nuu schijnen er in het gezin Stotijn de laatste tijd moeilijkheden te komen 
rondomm deze kwestie, omdat eigenlijk de centen voor de koop er niet zijn. 
Daarr komen dan wel eens woordenwisselingen over, en ik kreeg uit de woor-
denn van Mieke de stellige indruk dat Riezouw dit vuurtje aan het aanwakke-
renn is. Zij althans beschouwde het zo na zijn vorige gesprek met hen. Met de 
eenn spreekt hij over de centen van de boot, met de ander knoopt hij gesprek-
kenn aan als "Zo, hebben julli e weer ruzie gehad? 

Hett lijkt me dat door dit alles de mogelijkheden dat Riezouw op chantage-
middelenn uit is wel iets duidelijker zijn geworden."59 

Bakkerr was niet de enige die zijn neus in andermans zaken stak. De Groot 
ontvingg vaker brieven van informanten die in het belang van de "partijvei-
ligheid""  hun fantasie en nieuwsgierigheid de vrije loop lieten.60 Sommigen 
kendenn werkelijk geen maat; tijdens verblijf in Oost-Europa werden onbe-
trouwbaarr geachte ingezetenen zonder pardon bij de plaatselijke autoriteiten 
aangegeven.6'' Het laat zien dat de zogenaamde waakzaamheid ontaardde in 
eenn stemming waarin verdacht maken, bespieden en verklikken nauwelijks 
aansporingg behoefden. Voor moeilijker te traceren vijanden beschikte De 
Groott over een eigen veiligheidsdienst. Deze bestond uit trouwe, hem per-
soonlijkk toegedane medewerkers als Annie Averink, Gerrit van Aalderen, 
Gerritt Blom en Ab Veltman. Veltman en Blom waren beiden al voor de oor-
logg Ud, namen deel aan het verzet en betaalden voor hun moed met gevan-
genschap.. De Groot stelde een onvoorwaardelijk vertrouwen in hen. 

Dee geheime, door de top georganiseerde, controle verstevigde de greep op 
dee partijleden. Doorslaggevender was echter de 'vrijwillige' , maar niet min-
derr fanatieke zelfcontrole, de 'zelfgekozen' onderwerping aan een leiding die 
zichh tijdens de in alle hevigheid woedende Koude Oorlog vast aaneensloot. 
Eeniederr van wie men te weinig afwist of die besmet leek met eigen gedach-
tenn en contacten buiten de partij, werd buitengesloten of slechts op het laag-
stee niveau geduld. Wie in de partij wilde blijven, schikte zich, de slachtoffers 
incluis.. Treffend beschrijft Ger Harmsen in zijn levensverhaal hoe hij begrip 
trachttee op te brengen voor zijn ontslag als landelijk scholingsleider. Toen 
Brandenburgg hem in het openbaar bekritiseerde, spookte hem door het hoofd 
dat,, al waren de feitelijke beschuldigingen onzinnig, de strekking van de kri-
tiekk juist kon zijn. "Al piekerend ontdekte ik een toenemend aantal tekorten 
inn mijn werk en in mijn hoofd ontstond een sterk vertekend beeld van mezelf. 
Voorr alles wilde ik geen op zijn tenen getrapte kleinburger zijn. [...] Op een 
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ledenvergaderingg oefende ik - zonder te weten dat dit van me verwacht werd 
enn dat dit tot de partijcultuur behoorde - zelfkritiek uit, maar ik zei niets dat 
ikk niet meende."62 

Ookk andere vooraanstaande intellectuelen brachten zichzelf in zo'n situ-
atie;; Anton Koejemans, Joop van Santen, Ben Polak, Johan Knuttel, Ina Prins 
enn Magda van Emde Boas accepteerden allen de kritiek en zagen desondanks 
eenn beklemmend en ongrijpbaar roddelcircuit ontstaan, waarin lustig gespe-
culeerdd werd over politieke fouten, een dubieus verleden, karaktergebreken 
enn misschien wel verkeerde contacten. Wie zich in de partij ongeschonden 
wildee handhaven of, nog sterker, wie wat meer in de partij wilde gaan bete-
kenen,, meed onnodige omgang met hen. 

Tochh gaf de verkillende atmosfeer nog geen aanleiding met de CPN te bre-
ken.. In de Koude Oorlog, waarin de CPN op de rand van de illegaliteit ba-
lanceerde,, ging het door stalinistische traditie toch al aangetaste vermogen 
omm inzichten aan de werkelijkheid te toetsen, verloren. In het overheersende 
zwart-witdenkenn was niet alleen de rede in het geding maar ook het gevoels-
leven,, de verbondenheid en trouw aan de levende en vooral ook de dode ka-
meraden.. Bovendien was voor menigeen bij alle weerzin tegen de stalinisti-
schee praktijken de balans niet negatief. Communisten inspireerden het arbei-
dersverzett en organiseerden solidariteit met de Indonesische vrijheidsstrijd. 
Bovendienn nam de partij het op tegen de atoombewapening en de herbewa-
peningg van Duitsland. In de jaren vijfti g hield het breken met het stalinisme 
niett alleen een breuk met de Sovjet-Unie en een dictatoriale partij in, het be-
tekendee ook het loslaten van de emancipatiestrijd. In veler ogen bestond er 
geenn alternatief voor de CPN. De PVDA en het N W lieten het afweten en de 
groeperingenn die een antikapitalistisch en antistalinistisch verzet combineer-
den,, waren te klein om als toevluchtsoord te dienen. Wie ieder moment een 
uitbrekenn van de derde wereldoorlog vreesde, leek een strijd alleen met de 
penn en het juiste politieke inzicht niet te winnen. Dat die oorlog dreigde, werd 
doorr De Groot voortdurend naar voren gebracht. Bij de eerste schermutse-
lingenn in Korea verklaarde hij in de zomer van 1950: "We moeten er reke-
ningg mee houden dat Amerika de oorlog ontketent."63 Hij gaf het sein een 
"ordeorganisatiee van mannelijke en vrouwelijke partijgenoten" in het leven 
tee roepen om in verband met te verwachten provocaties gebouwen en verga-
deringenn te bewaken.64 De hele zomer bleef de partijleiding op haar hoede. 

INN HET HUWELIJK 

Inn de lente deelde De Groot mee dat hij het op doktersadvies kalmer aan 
moestt doen.65 Al eerder liet Gerben Wagenaar weten een halfjaar rust te moe-
tenn nemen.66 Van het vier man sterke partij secretariaat waren alleen Harry 
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Verheijj  en Jaap Brandenburg nog in functie. De Groot trok zich niet - zoals 
Wagenaarr - volledig terug; hij bleef naar vergaderingen komen, maar droeg 
praktischee taken over aan Annie Averink die toetrad tot het partij secretariaat. 
Hett kreupele secretariaat moest leiding geven aan een partij die bij de Pro-
vinciale-Statenverkiezingenn in april 1950 bijna gehalveerd was, van 11,4 
procentt naar 6,8 procent en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verder te-
rugging. . 

Err ontstond een paniekerige sfeer, die er niet beter op werd toen een acuut 
faillissementt van De Waarheid dreigde; gevolg van een gestaag teruglopend 
aantall  abonnees, maar vooral van de verbouwing van Felix Meritis, het stati-
gee achttiende-eeuwse cultuurpaleis aan de Keizersgracht. De Waarheid was 
tott dan gevestigd in een tweetal tussen de Handelsblad-k&ntoren ingeklemde 
pandenn aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Voor het zetten en drukken van de 
krantt was men aangewezen op de technische faciliteiten van het Handels-
blad.blad.66''''  Een op den duur onhoudbare situatie, want wat te doen als de politie-
kee situatie zich verscherpte en de directie van het Handelsblad weigerde De 
WaarheidWaarheid te drukken? Het noopte de CPN naarstig naar een nieuw onderko-
menn en eigen persen om te zien. Voor een kwart miljoen wist Nico van der 
Drif tt kort na de oorlog de hand te leggen op Felix Meritis, dat echter on-
voorzienn nog voor een aanzienlijk bedrag verbouwd moest worden voor de 
huisvestingg van het technisch bedrijf. Een wanhopige situatie, die zorgvuldig 
geheimm werd gehouden, ook voor het partijbestuur.68 

Verheijj  nam de organisatie van de verbouwing op zich en Felix Meritis 
werdd naar vermogen en met veel vrijwillig e inspanning hersteld. De architect 
Jaapp Bot werkte mee, evenals de beeldhouwer Frits Sieger die de plafond-
versieringg in oude luister herstelde. Annie Averink sprokkelde de ontbreken-
dee gelden bijeen. De EVC leende 30.000 gulden; ze werden nooit terugbe-
taald.. "Ben ji j partijgenoot?" kreeg Bertus Brandsen van Averink te horen 
toenn hij later naar het geld vroeg.69 

Terwijll  de oorlog in Korea losbarstte, vertrok De Groot met Eke en Huib 
opp 17 juli 1950 vanaf Schiphol naar Oost-Berlijn om er het derde congres 
vann de Sozialistische Einheitspartei Deutschland (SED) bij te wonen. Aan-
sluitendd zouden ze voor een vakantie naar de Sovjet-Unie reizen. Pas twee 
maandenn later, eind september, keerde het gezin in Amsterdam terug. In de 
hoofdstadd van de DDR logeerde men in het riante Gastehaus der Regierung 
inn het centrum van de stad, waar De Groot in de avonduren ontmoetingen had 
mett Duitse en andere buitenlandse functionarissen. Hij sprak er onder ande-
ree met Walter Ulbricht en met Michael Soeslov, die sinds 1949 verantwoor-
delijkk was voor de relatie met de communistische partijen. De Groot voelde 
zichh verplicht de herinnering aan een niet zo lang voorbij verleden, waarin 
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hett anti-Duitse sentiment in de CPN de boventoon voerde, te doen vergeten. 
Vanuitt Berlijn vroeg hij Verheij overdrukken uit de illegale Waarheid ten be-
hoevee van de brochure In Dienst van het Volk (december 1950) van de aante-
keningg te voorzien dat het woord 'mof' in de bezetting een synoniem was 
voorr 'nazi' en niet voor 'het Duitse volk'.70 

Pass eind 1949 was er een verandering opgetreden in De Groots houding 
tenn opzichte van Duitsland. De verandering vloeide voort uit de erkenning 
vann de DDR door de Sovj et-Unie, een van de moedigste daden uit de ge-
schiedenis,, aldus De Groot.71 Zijn medebestuursleden hield hij voor dat de 
SEDD de vriendschap van de CPN verdiende.72 "Wij begroeten hen met grote 
geestdriftt en zien uit naar de dag dat een verenigd, democratisch en vredelie-
vendd Duitsland aan onze Oostgrens zal staan."73 

Dee Groot werd in Berlijn benoemd tot lid van het congrespresidium, een 
erebaann die hem ruimschoots de kans bood in de wandelgangen oude beken-
denn te ontmoeten. Hij sprak met Franz Dahlem en Wilhelm Pieck, de oud-
partijvoorzitterr die in 1935 Ernst Thalmann was opgevolgd en nu de eerste 
presidentt was van de jonge DDR-staat. Pieck had hem naar het lot van Sally 
gevraagdd en naar dat van andere kameraden die hij tijdens de Eerste Wereld-
oorlogg had leren kennen, toen hij op de vlucht voor inlijving in het keizerlijk 
legerr met zijn zoon Arthur enkele maanden als meubelmaker in Amsterdam 
verbleeff  en actief was in kringen van de SDP. Terug in Nederland liet De 
Groott via Henk van Welzen, een oude Leidse communist, uitzoeken of er nog 
sporenn te vinden waren van het verblijf van Pieck in Nederland en zijn be-
trokkenheidd bij Der Kampf, een blad dat Duitse deserteurs toen lieten ver-
schijnen.744 Zelf had hij een volledige collectie bezeten. Deze was in de oor-
logg verloren gegaan.75 Van Welzens naspeuringen leverden niets op. 

Opmerkelijkk was ook de ontmoeting met Jozef Frank, de Tsjech die in 
19488 als begeleider van De Groot en Wagenaar tijdens hun vakantie in Stare 
Splavyy aan het Machovo Jezero was opgetreden. Frank maakte deel uit van 
dee Tsjecho-Slowaakse delegatie en gaf de Nederlanders het gevoel dat ze 
luchtt voor hem waren. Huib hoorde Eke tegen Paul zeggen: "wat verbeeldt 
diee man zich wel zo met zijn neus omhoog te lopen."76 Een jaar later werd 
Frankk gearresteerd, veroordeeld en geëxecuteerd. Hij zou betrokken zijn ge-
weestt bij het Slansky-complot. 

Volgenss plan vloog het drietal na afloop van het congres door naar Mos-
kou.. Het gezin werd met een partijauto, een zwarte limousine, van het vlieg-
veldd gehaald en ondergebracht in een ruim appartement aan de Koetoesovski 
prospect.. Het was een buurt waar veel hoge Sovj et-functionarissen woonden, 
dee meesten in een goed beveiligd gebouw van het centraal comité. Het ont-
brakk hen aan niets. Een huishoudster en kokkin namen de dagelijkse beslom-
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meringenn uit handen en de auto met chauffeur bleef permanent ter beschik-
king.. In het appartement was volop fruit en vers voedsel aanwezig. 

Bijj  aankomst ontving Paul, zoals gebruikelijk, een enveloppe met geld. 
Bovendienn kon hij beschikken over honorarium voor de artikelen die hij voor 
Russischee kranten schreef. Alles bij elkaar zoveel dat hij moeite had het uit 
tee geven. Zelfs in de speciale winkel op het Rode Plein, onder het majestu-
euzee Goem, waar gasten alleen toegang toe kregen als ze tevoren hun komst 
aankondigden.. Het gezin kon er kopen wat het wilde: kleding, schoenen, 
grammofoonplaten,, scheerapparaten enzovoort. Als men iets wenste wat niet 
voorradigg was, werd een medewerker op pad gestuurd om het elders in de 
Goemm te halen. 

Alvorenss door te reizen naar het zuiden, bezocht men weer de polikliniek 
inn de buurt van de Arbat. In de partij ging de grap dat als je er al niet ziek 
heenn ging, je er wel ziek van terugkwam. In dit geval bleek het ernst, want de 
artsenn ontdekten bij Eke een gezwel in de baarmoeder, waar ze onmiddellijk 
aann geopereerd moest worden. Ze werd opgenomen in het Kremlinzieken-
huis,, gevestigd in het centrum van de stad tegenover de beroemde Lenin-
bibliotheek,, waar uitsluitend vooraanstaande Russen en topfunctionarissen 
vann staat en partij behandeld werden. Na de operatie werd ze overgebracht 
naarr Barwicha, het grote, door een immens park omgeven sanatorium-hospi-
taall  in Koentsevo, even buiten Moskou.77 De patiënten lagen niet op een ka-
mer,, laat staan op zaal, zoals in Nederland nog gebruikelijk was, maar kon-
denn beschikken over een geriefelijk verblijf, een appartement met een vesti-
bule,, gemeubileerde slaap- en werkkamer, badkamer en balkon. Paul werd 
toegestaann zich voor de duur van de behandeling bij Eke te voegen. Ze ble-
kenn niet de enige buitenlanders. Paul ontmoette onder andere Henry Winston, 
dee zwarte secretaris van de Amerikaanse partij. Hij had nog samen met Annie 
Averinkk op de Leninschool gezeten. Winston was aan beide ogen blind ge-
wordenn en zocht in Moskou genezing. Ook in Barwicha konden ze hem niet 
helpen. . 

Voorr de vijftienjarige Huib werd hals over kop een plaats vrijgemaakt in 
eenn kinderinternaat in Ivanovo, een textielstad ten noordoosten van Moskou. 
Inn gezelschap van een lid van de Komsomol reisde hij er per trein heen; "het 
wass een nogal geprivilegeerde omgeving," herinnert hij zich. "Er zaten veel 
buitenlandsee kinderen, vooral Spaanse en Griekse jongens en meisjes, wier 
ouderss in de illegaliteit of in ballingschap leefden.*'78 

Eenjaarr later, in 1951, trouwde De Groot met Eke de Jong, de vrouw die 
hemm tijdens de bezetting aan een schuilplaats hielp en met wie hij vanaf 1945 
samenleefde.. Eke was een zorgzame vrouw en ofschoon tussen beiden vaak 
spanningenn bestonden, wilde De Groot haar zorgzaamheid beantwoorden 
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mett een huwelijk zodat ze recht had op een pensioen wanneer hem iets over-
kwam.. Na de moord, in augustus 1950, op Julien Lahaut, de voorzitter van de 
Belgischee communistische partij, hield De Groot, niet ten onrechte, met alles 
rekening.. Ook hij was met de dood bedreigd.79 Het huwelijk werd in stilte 
voltrokken.. Zelfs de familie was niet uitgenodigd. Toch lukte het maar ten 
delee de gebeurtenis geheim te houden. Hun getuigen, twee jonge partijgeno-
tenn die op dezelfde dag (6 november) trouwden, hadden wat vrienden uitge-
nodigd.. Tot hun verbazing bleek ook de leider van de CPN in het huwelijk te 
treden.. Na de plechtigheid begaf het gezelschap zich naar een oud Amster-
damss café in de buurt van het stadhuis waar op kosten van De Groot een bor-
rell  werd gedronken. Op de getuigen, Gepke en Arie van der Laan, maakte de 
gebeurteniss zo'n indruk dat ze hun eerste kind Paul noemden. De Groot was 
zoo verguld dat hij de baby een speelgoedbeertje schonk.80 

ANTI-AMERIKANISME E 

Inn het najaar van 1950 trad er een verandering op in De Groots oordeel over 
dee internationale situatie.81 weliswaar bleef hij waarschuwen voor de Ver-
enigdee Staten, maar hij beschouwde een oorlog niet meer als onvermijdelijk. 
Dee vredeskrachten groeiden en hij wees daarbij voor het eerst op Indonesië. 
Opp het februaricongres in 1950 noemde hij de Republiek nog een marionet 
vann de Verenigde Staten.82 In Moskou had onverschilligheid, zo niet vijand-
schapp jegens Indonesië plaatsgemaakt voor toenadering toen de eerste teke-
nenn zichtbaar werden van Soekarno's streven naar een ongebonden politiek 
tegenoverr de Verenigde Staten. De PKI werd niet langer vervolgd.83 Moskou 
liett de Indonesische kameraden horen dat aan de gewapende strijd een einde 
moestt komen om elke gelegenheid tot legale activiteit te kunnen benutten. 
Tann Ling Djie moest in juni 1950 het veld ruimen. Het duurde vervolgens 
nogg zeven maanden voordat, in januari 1951, een nieuw politiek bureau was 
gevormd.. Aidit en Lukman vormden het secretariaat. Blijkbaar stuitte de 
machtswisselingg op verzet en nam het enige tijd voor de guerrilla's uit de ber-
genn van Midden- en Oost-Java terugkeerden. Tan Ling Djie werd in oktober 
19533 uit het centraal comité van de PKI verwijderd.84 Dat de CPN bij de 
machtswisselingg een rol speelde, lijk t waarschijnlijk. 

Inn juli 1950 was Joop Morriën als dienstplichtige gerepatrieerd uit Indo-
nesië.. Hij bleef- als geheim partijlid - actief, correspondeerde met Indone-
siëë en stelde persoverzichten samen ten behoeve van Joop Wolff, die in 1950 
naarr Peking vertrok om de Indonesische communisten te begeleiden. Wolff 
wass bij de Chinese kameraden geïntroduceerd door Annie Averink, die hem 
hadd leren kennen in het Haarlemse verzet. Kort na de oorlog kwam Wolff bij 
DeDe Waarheid, waar hij als parlementair redacteur de kamerdebatten over In-
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donesiëë en de ronde-tafelconferentie had behandeld. Averink hielp hem zijn 
Azië-missiee voor te bereiden. Het was de eerste grote internationale ervaring 
vann de drieëntwintigjarige Wolff en ook zijn eerste contact met de Russische 
communistischee partij. Voor hij per Aeroflot-toestel naar Peking vloog, werd 
hijj  in Moskou ontvangen door de internationale afdeling van het centraal 
comité.. Er werd erg geheimzinnig gedaan, herinnert Wolff zich. Hij moest in 
zijnn hotel blijven in afwachting van een per telefoon te maken afspraak. Toen 
dee ontmoeting eenmaal gearrangeerd was, maakte hij uit het gesprek op dat 
dee Russen noch de aanwezige Indonesiërs veel wisten van wat zich in de ar-
chipell  afspeelde. WolfF kreeg de opdracht vanuit Peking bij te dragen aan de 
ontplooiingg van een op de legaliteit gerichte koers van de PKI en erop toe te 
zienn dat de Indonesische communisten zich bewust werden van het burgerlijk 
nationalistischee karakter van de revolutie, gericht tegen de buitenlandse over-
heersing.. Voorkomen moest worden dat in Indonesië hetzelfde gebeurde als 
inn China. Het titoïstische spookbeeld waarde overal rond, ook op de archipel: 
niett de verovering van de macht stond centraal maar de samenwerking met de 
nationalee bourgeoisie. 

Wolfff  arriveerde in de zomer van 1950 in Peking als journalist onder de 
schuilnaamm Jacob Goldstein. Hij kon zich vrij in Peking bewegen en was ge-
tuigee van executies van aanhangers van Tsjang Kai-tsjek die schuldig waren 
bevondenn aan de moord op in de Soyjet-Unie opgeleide straaljagerpiloten.85 

Naa enige tijd kwam Wolff in aanraking met naar Peking uitgeweken Indone-
siërs,, onder wie vermoedelijk ook Lukman en Aidit, die na in Noord-Vietnam 
bijj  de troepen van Ho Chi Minh te hebben gebivakkeerd naar Peking waren 
gereisd.866 Omdat in de groep uiteenlopende opvattingen leefden over de In-
donesischee revolutie - één stroming baseerde zich op de 'Chinese' weg -
duurdee het een poos aleer Wolff toestemming kreeg zich in het pand bij de In-
donesiërss te vestigen. Zijn kamer werd opgefleurd met foto's van Moesso en 
Dee Groot. Om veiligheidsredenen mocht Wolff zich nu niet langer vrij bewe-
genn en stond hij onder de hoede van een of twee lijfwachten. In het om-
muurdee pand dat in het oude gedeelte van de stad lag zorgden Chinezen voor 
etenn en onderhoud. Een inkomen had hij niet, wel ontving hij wat zakgeld.87 

Toenn Wolff zich bij de Indonesiërs voegde, heerste er grote verwarring. 
Niemandd wist hoe de vlag er in Indonesië bij hing: wie in de PKI de leiding 
had,, waar Tan Ling Dj ie zich bevond en wat Aidit deed. Wolff herinnert zich 
mett stafkaarten in de hand de situatie te hebben bestudeerd. Regelmatig wa-
renn er briefings met verantwoordelijke Chinese kameraden en vonden er dis-
cussiess plaats. Geleidelijk werd de lijn van revolutie en gewapende strijd ver-
latenn ten gunste van een rustiger koers, mikkend op het opbouwen van lega-
lee posities. Vooraanstaande Chinese functionarissen als generaal Lin Piao, 
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Tsjouu En-lai en Tsjou Teh, de legendarische veldheer, gaven in het pand van 
dee Indonesiërs lezingen. Met het advies niet onbekookt te werk te gaan en de 
ervaringenn te laten bezinken, toonden ze net als Moskou de op legaliteit ge-
richtee Aidit-koers te steunen. Via gecodeerde brieven wisselden Wolff en 
Averinkk op gezette tijden instructies en indrukken uit. Daarbij geholpen door 
Wolffss broer Jaap, die in november 1950 in Peking een congres van de We-
reldjeugdfederatiee bijwoonde.88 In Moskou ontving Jaap op 4 november89 in-
structiess van Annie Averink90, die in een sanatorium in de omgeving verbleef. 
Averinkk beschikte over een door De Groot opgestelde brief, waarin om een 
gesprekk werd verzocht "with the Central Comittee of your [Chinese] party 
aboutt the present situation in Indonesia".91 Ze sprak met Jaap af dat hij haar 
opp de terugweg opnieuw zou bezoeken om zijn bevindingen en indrukken 
meee te delen. De rapportage vond inderdaad eind november plaats; op haar 
beurtt lichtte Averink de Russen in. Terug in Nederland had Jaap ook een ge-
sprekk met De Groot. Opgetogen was De Groot bij het vernemen van het be-
richtricht dat Tan Ling Dj ie nog in leven was; de band met het verleden bleek in-
tact.. Op 28 november 1950 keerde Averink via Praag op Schiphol terug.92 In 
haarr bagage trof de BVD buiten "een Russisch woordenboek en een Russisch 
leesboek""  geen vermeldenswaardige contrabande aan.93 

Hett verblijf van Joop Wolff verliep niet zonder problemen. Lange tijd was 
hijj  ziek vanwege een ernstige aanval van reumatiek. Na ruim een jaar werd 
hijj  door Joop Morriën afgelost. Deze arriveerde in juli 1952 en zou acht 
maandenn in Peking blijven, een periode waarin de leiding van Aidit zich con-
solideerdee en de PKI sterk groeide. Ook Morriën kreeg zijn instructies van 
Anniee Averink. In maart 1953 keerde hij in Nederland terug. Op den duur 
speeldee de CPN steeds minder een rol. Toen de PKI met de Chinese en met 
dee Sovj et-partij directe contacten aanknoopte, was een aanwezigheid in Pe-
kingg niet langer nodig. Dat de PKI zich overeenkomstig Sovjet-wensen ont-
wikkelde,, bleek uit een vraaggesprek van Aidit met The New York Times. Aidit 
vertrouwdee de krant toe: "I am of the opinion that there is as yet no urgency 
too discuss the question of a communist system for Indonesia and South East 
Asiaa at the present time. What is urgent for Indonesia and for the whole of 
Southh East Asia is full national independence and peace."94 

Weliswaarr noemde De Groot een derde wereldoorlog niet langer onvermijde-
lijk ,, hij bleef de toestand in Nederland en Europa in de somberste kleuren 
schetsen.. Hij ontwaarde een Amerikaanse bezetting van Nederland, zo geen 
militairee dan toch een politieke en culturele. In geharnaste retoriek wees hij 
opp de NAVO, de wapenzendingen via Rotterdam en op het kabinet-Drees, het 
"filiaall  van Wallstreet".95 Fanatiek sprak hij zich uit tegen de Amerikaanse 
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cultuur.. Hollywoodfilms, boeken, strips, beeldende kunst en zwoele dansmu-
ziekk beschouwde hij als strijdig met het goede en vitale in de Nederlandse 
cultuur.. Ook Marcus Bakker waarschuwde tegen kitsch en morele verwilde-
ring:ring: "we moeten vooral de Amerikaanse propaganda onder de jeugd niet on-
derschatten.. Reeksen bladen als Tom Poes [sic] en dat soort dingen, bladen 
alss De Lach doen gezamenlijk naast de film en naast de radio een buitenge-
woonn sterke poging om de jeugd te beïnvloeden in een regelrecht Ameri-
kaansee zin."96 

ïnn 1953 werd het zogenaamde Intellectuelenbureau ingesteld dat mede 
"hett opsporen van Amerikaanse invloeden in onze cultuur en het organiseren 
vann de strijd daartegen" diende.97 Ook op bijeenkomsten in Het Gouden 
Hooftt op het Rembrandtplein, waar een groep kunstenaars en intellectuelen 
eindd 1951 wekelijks bijeenkwam, ging de aandacht uit naar 'het Amerikanis-
me*.. Discussies laaiden er hoog op. Tegen de afwijzing van de non-figuratie-
vee kunst werd door kunstenaars als Harry van Kruiningen, Gerrit Kouwenaar, 
Magdaa van Emde Boas en de kunsthistoricus Hans Jaffé ernstig bezwaar ge-
maakt.. Met een Mevensblij' socialistisch realisme hadden ze weinig op; hun 
aandachtt ging uit naar het experiment, naar de Cobra-beweging en de expe-
rimentelerimentele dichters. Ze voelden zich aangevallen door partijgenoten als Mar-
cuss Bakker die de grote Cobra-tentoonstelling in het Stedelijk Museum in no-
vemberr 1949 afdeed als "voor de arbeidersklasse onbegrijpelijke experimen-
telee kunstenmakerij [...] een van de meest gevaarlijke uitingen van onze door 
enn door zieke maatschappij, een volkomen nihilistische avontuur".98 

Bakkerr misprees het experiment omdat het niets bijdroeg aan de strijd te-
genn de Amerikaanse "fascisering". Hij zag meer in wat - de minder om zijn 
beeldenn dan om zijn vakbondsactiviteit bewonderde - Jan Havermans 'natio-
nalee kunst' noemde. Dat was pas een 'gezonde' bijdrage aan de strijd tegen 
Amerikanismee en kosmopolitisme; niet de abstracte kunst die overal gemaakt 
hadd kunnen worden - "we weten dat dit een verlaging van het cultuurpeil is" 
-- maar kunst die "de nationale waarden" uitdrukt en een "nationale vorm" 
aanneemt.. Volgens Havermans moest de kunst een "directe verhouding heb-
benn tot de werkelijkheid".99 Met zo'n conservatief realisme hadden Cobra en 
dee Vijftigers, weinig van doen. Ook voor De Groot telde alleen de politieke 
overweging.. Voor de artistieke en culturele avant-garde had hij net als de 
meestee Nederlanders in de jaren vijfti g niet de minste belangstelling. 

DEE OORLOG OPNIEUW BEKEKEN 

Toenn begin jaren vijfti g de verliezen en politieke nederlagen zich opstapel-
den,, ging de CPN steeds fanatieker op zoek naar vijanden. In trotskisme, ti-
toïsme,, amerikanisme, maar het sterkst in wat zich als het "herlevend Duits 
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fascisme""  aftekende, werd "het sluipende gif" gevonden. Het laatste hielp de 
partijj  haar isolement te verklaren en een strijddoel te formuleren dat appel-
leerdee aan een zelfbewustzijn dat wortelde in het roemrijke antifascistische 
verzetsverleden. . 

OpOp oudejaarsdag 1948 bevatte De Waarheid een beschouwing van De 
Groot,, waarin hij ervoor waarschuwde dat "het westen" erop rekende "in 
Duitslandd opnieuw de mannen, de wapens en de bruutheid te vinden om de 
opstandigee arbeidersmassa in de Westeuropese landen eronder te houden en 
dee beraamde aanval op de Sovjet-Unie en de volksdemocratieën te wagen." '00 

"West-Duitslandd tot een opmarsgebied voor de Oeral"10' - De Groot wist 
feillooss de toon uit de bezettingstijd te vinden in een poging de lezer angst 
aann te jagen voor West-Duits revanchisme.'02 Alleen "het andere" Duitsland, 
dee DDR, maar ook de antifascisten in het westelijk deel, behielden zijn ver-
trouwen.'033 Toen de KPD in 1956 werd verboden, hielp de CPN de Duitse 
communistenn aan deze zijde van de grens te vergaderen en adressen te vin-
denn om mensen onder te brengen.'04 

Dee angst voor een "herlevend fascisme" spookte voornamelijk in de hoof-
denn van functionarissen, aan de voet van de partij en zeker daarbuiten merk-
tee niemand er iets van. Integendeel, de belangstelling voor de oorlog ebde 
weg,, niemand leek eraan herinnerd te willen worden. Het isolement werd 
doorr de campagne dan ook allerminst doorbroken. Zeker niet zolang deze de 
vormm aannam van een absurde hetze tegen Duitse toeristen, die De Groot be-
schouwdee als voorpost van de Duitse veroveringszucht waarvoor de grenzen 
geslotenn dienden te blijven: "iedereen weet dat Duitse toeristen gemakkelijk 
vann pakje kunnen veranderen. We weten dat in 1940 Rotterdam door Duitse 
toeristenn is ingenomen die nog een tweede costuum, een feldgrau costuum in 
hunn koffertje hadden."'05 

Evenn ongeloofwaardig was het gemak waarmee de CPN terwille van het 
boekstavenn van het heldhaftige verleden mythe en legendevorming over het 
verzett tijdens de bezetting op gang bracht. Tot ongeveer een jaar na de be-
vrijdingg had er geen enkele controverse bestaan over het verloop van de Fe-
bruaristaking.. De rollen van Jansen en Brandenburg waren onomstreden; dat 
goldd ook voor die van Piet Nak en Dirk van Nimwegen; de Amsterdamse 
communistenn hadden hun plaats, zo ook het driemanschap. En De Groot? 
Aann hem werd geen bijzondere rol toegedicht; sterker: hij eiste deze ook niet 
op.106 6 

Dee CPN was trots op haar aandeel in het doen ontbranden van het verzet, 
maarr had evenzeer oog voor de spontane agitatie onder de bevolking als ge-
volgg van de pogroms. De partijleiding had uiteraard contact met de Amster-
damsee leiding, maar het was in partijkring onbetwist dat het initiatief uitging 
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vann de Amsterdamse kaderleden. En wat op dat moment evenmin ter discus-
siee stond, was het auteurschap van het manifest 'Staakt, staakt, staakt!' Het 
werdd toegeschreven aan Lou Jansen. Ruim eenjaar na de bevrijding werd het 
vizierr steeds scherper gericht op de rol van de CPN en in het bijzonder op de 
landelijkee leiding. Het liep uit op de conclusie dat de staking georganiseerd 
wass door de partij en door de partij alleen, met aan haar hoofd een moedige 
enn bekwame leiding.107 Het manifest 'Staakt, staakt, staakt!' was niet van de 
handd van Lou Jansen maar van De Groot, geschreven op zijn onderduikadres 
inn Den Bosch. Aan dit beeld zou decennialang vastgehouden worden. 

Terwijll  in de eerste jaren de betrekkingen tussen de CPN en het Bureau 
voorr Oorlogsdocumentatie zakelijk waren, begon dat te veranderen toen de 
Koudee Oorlog zich aankondigde. Op een verzoek van het Bureau voor Oor-
logsdocumentatiee om inlichtingen ten behoeve van een publicatie over de Fe-
bruaristakingg werd geantwoord dat "men niet wenste mee te werken aan een 
Bureauu dat ten dienste stond van een collaborateurs regering".108 Een her-
nieuwdd verzoek, ditmaal van het directorium, werd door De Groot even per-
tinentt afgewezen: "De geschiedenis van de Februaristaking zal in volle om-
vangg te zijner tijd geschreven worden maar niet door u.'"09 Het verbod tot 
medewerkingg gold de hele partij. 

Enigee tijd later werd Brandenburg door Ben Sijes, die een publicatie over 
dee staking voorbereidde, uitgenodigd kennis te nemen van stukken die be-
trekkingg hadden op het SD-verhoor van Jan Dieters en Lou Jansen. De docu-
mentenn onthulden dat beiden de Duitsers weinig van hun kennis onthouden 
hadden.. Sijes zinspeelde erop dat verdere inzage mogelijk was in ruil voor 
medewerkingg van de CPN aan het onderzoek. De afloop van het gesprek wek-
tee bij Sijes de indruk dat Brandenburg er niet onwelwillend tegenover stond, 
ofschoonn deze opwierp niet zelf te kunnen beslissen maar overleg te behoe-
venn met partijgenoten."0 

Wee mogen aannemen dat Brandenburg De Groot op de hoogte bracht van 
zijnn bevindingen. Het demasqué van Jan Dieters zal niet verrast hebben, dat 
vann Lou Jansen des te meer. Jansen werd beschouwd als een van de verzets-
heldenn in de partij, de tweede man achter De Groot, die mede opdracht gaf 
tott de Februaristaking. Zijn portret sierde congreszalen en de brigades ten be-
hoevee van de wervingscampagnes voor De Waarheid waren naar hem ver-
noemd.. Hoe geschokt men ook was, besloten werd niet op de lokroep van Sij-
ess te reageren en het onderzoek te blijven boycotten. Met klem werd in het 
vervolgg De Groot en niet Lou Jansen als de auteur van het manifest "Staakt, 
staakt,, staakt!" voorgesteld. Na het verhaal over zijn inreserveplaatsing in 
19433 schiep De Groot nu ten tweeden male een mythe omtrent zijn persoon 
omm aandacht af te leiden van wat hij als verraad van medebestuurders be-
schouwde. . 
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Dee heroïek van het driemanschap werd instandgehouden door serieus on-
derzoekk tegen te gaan. Vrees had De Groot misschien nog het minst voor ei-
genn blazoen, des te meer voor dat van de CPN, waar alles om centralisme en 
leiderschapp draaide. Dat hier 'doorgeslagen' was of zelfs verraad was ge-
pleegdd mocht niet blootgelegd worden. Het heldhaftige imago moest in stand 
blijven.. Het dagelijks bestuur besloot zelfs een gedenksteen te plaatsen in het 
Deventerr huis waar het driemanschap het sein gaf tot de staking.1" De steen 
werdd nooit geplaatst. Blijkbaar had men over het hoofd gezien dat het huis 
toebehoordee aan de zuster van Dirkje Mandemaker, de vriendin van Jan Die-
ters,, die na het conflict met De Groot geen enkele reden had de partij ter wil-
lee te zijn. 

Toenn het boek van B.A. Sijes, De Februaristaking, 25-26 februari 1941, 
verscheen,, reageerde de CPN, zoals verwacht, met verdachtmakingen. Dat 
Sijess onomwonden aantoonde dat de Februaristaking door de CPN was geor-
ganiseerd,, stemde De Groot niet milder. Hij noemde Sijes' werk "een als we-
tenschappelijkee geschiedschrijving gecamoufleerd anticommunistisch schot-
schrift"."22 Volgens De Groot beoogde Sijes tweedracht te zaaien door het zo 
voorr te stellen dat de staking niet het werk was van de CPN onder leiding van 
hett driemanschap, maar van enkele individuele, los van de partijleiding ope-
rerendee communistische arbeiders. Het was in de ogen van De Groot pure 
"ophitserij".. Daar dacht de beeldhouwer Mari Andriessen anders over. Uit 
respectt schonk hij Sijes het gipsen voorontwerp van De Dokwerker, zinne-
beeldd van de onweerstaanbare Amsterdamse stakers."3 

Dee visie van De Groot vormde de leidraad voor de als antwoord op Sijes' 
boekk bedoelde brochure De Waarheid over de Februaristaking. B.A. Sijes 
vervalstvervalst de geschiedenis"* De auteur bleef aanvankelijk onbekend, maar 
bleek,, zoals Ger Harmsen onthulde, W&tfr/re/d-redacteur Jaap Wolff te zijn. 
Kortt na het voltooien van de publicatie werd hij door Annie Averink aange-
zochtt persoonlijk secretaris van De Groot te worden.' '5 Ook Theun de Vries 
kwamm in aanraking met De Groots kruistocht. Hij werd gewezen op materiaal 
voorr een roman en op de mogelijkheid ook een aantal vermoedens te ver-
werken... . 

Inn de campagne tegen de 'geschiedvervalser' mocht vooral de verzetsrol 
vann De Groot niet vergeten worden."6 De toekenning door Otto Grotewohl, 
minister-presidentt van de DDR, van de medaille met oorkonde "Kampfer ge-
genn den Faschismus 1933-1945" in 1959 kwam als geroepen. Ook zijn ver-
heffingg als eigentijds politicus bereikte in die tijd grote hoogten. Lofprijzin-
genn stapelden zich op: "hetgeen Paul ons voorlegt, is van enorme betekenis" 
(Siepp Geugjes); "Het referaat van Paul is ons uit het hart gegrepen" (Chris 
Smit);; "Paul's analyse is zo uitstekend datje hem niet in enkele minuten kan 
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verwerken""  (Rie Kogenhop).' '7 Bakker, Wagenaar en Gortzak prezen hem als 
"dee leider die van onze partij een partij heeft gemaakt met een leninistisch-
stalinistischee politiek". Het kon niet genoeg benadrukt worden, zo betoogde 
Henkk Gortzak: "Het was Paul die de weg wees.""* 

Bakkerr en De Groot konden het in de jaren vijfti g goed met elkaar vinden. 
Zestienn jaar was Bakker toen de oorlog uitbrak. Hij kwam uit een SD A p-nest, 
zijnn vader was boekhouder op het Zaanse slachthuis en een actief bestuurder 
vann de vakbond. Marcus kon wel wat vleesbonnen regelen en liep daarmee 
naarr mensen van wie hij wist dat ze communist waren. Van het een kwam het 
ander.. Hij ging De Waarheid rondbrengen en sloot zich in 1943 bij de CPN 
aan.. Na de oorlog schoot een studie Nederlands, zijn grote ambitie tijdens de 
bezettingsjaren,, erbij in. De HBS'er die twee jaar Grieks en Latijn studeerde 
voorr het staatsexamen A stortte zich in de politiek en volgde in 1947 Fred 
Schoonenbergg op als voorzitter van het ANJV. Bakker raakte verknocht aan 
dee partij en was volledig toegewijd aan De Groot, wiens venijnigheid hij, 
naarr eigen zeggen, graag tot de zijne maakte."9 

Inn 1952 vergezelden Bakker, op dat ogenblik de belangrijkste man in de 
Nederlandsee Vredesraad, en zijn vrouw het gezin De Groot naar de Krim aan 
dee Zwarte Zee. Het gezelschap logeerde, alvorens naar het zuiden af te rei-
zen,, enige tijd in Moskou in een appartement aan de Gorkistraat, de brede, 
imposantee boulevard waar de snelle gemotoriseerde konvooien met rege-
rings-- en partijfunctionarissen heen en weer flitsten, en die uitliep op het 
Rodee Plein. Negenentwintig jaar al regeerde Stalin met ijzeren vuist. Rond 
19522 waren er bijna geen vreemdelingen en die die er waren wisselden bui-
tenn officiële kring vrijwel nooit een woord met een Rus, behalve dan met de 
kok,, de chauffeur of het kamermeisje. 

Dess te verwonderlijker dat Huib, zeventien jaar oud en een fanatiek volley-
balspeler,, een passe-partout kreeg, waarmee hij zonder begeleiding de Euro-
pesee kampioenschappen volleybal kon bijwonen. Op het hoogtepunt van de 
Koudee Oorlog met de taxi naar het Dynamostadion, het loochende elk ge-
ruchtt over de beperkte bewegingsvrijheid die buitenlanders zou zijn toege-
staan.. Het was het tweede achtereenvolgende jaar dat Huib in de Sovj et-Unie 
vakantiee vierde. Eenjaar eerder had hij Artek bezocht, een vakantiekamp ge-
noemdd naar YM. Molotov en gebouwd in 1925 aan de kust van de Zwarte 
Zee,, niet ver van Sebastopol. Huib reisde alleen. Toen hij in Berlijn aan-
kwam,, was er tot zijn verrassing niemand op het perron om hem welkom te 
hetenn en te begeleiden. In arren moede was hij een politiebureau binnenge-
glipt,, had zijn ongemak uitgelegd en zag hoe alles in een mum geregeld werd. 
Inn Artek trok hij veel op met Pierre Guyot, wiens vader Raymond Guyot in 
meii  1940 als secretaris van de KJI via Amsterdam naar de Sovjet-Unie had 
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wetenn te ontkomen. Huib keerde met een speciaal vliegtuig via Praag terug 
naarr Amsterdam. In het toestel vlogen ook Jeannette Vermeersch, de vrouw 
vann Maurice Thorez, en haar kinderen mee. Huib stond perplex toen op 
Schipholl  uit het vrachtruim honderden boeken, de verzamelde werken van 
Marx,, Engels, Stalin en Lenin, te voorschijn kwamen. Hij wist zich tegenover 
dee douane geen raad met zoveel onvermoede persoonlijke bagage. 

Nu,, een jaar later, was Huib terug in de paradijselijke omgeving van de 
Krim.. Met zijn krijtrotsen, de stranden, de baaien en de naar tijm en lavendel 
geurendegeurende heuvels deed het schiereiland denken aan de kusten van de Mid-
dellandsee Zee. Het gezelschap bracht op de gebruikelijke wijze de tijd door 
inn het sanatorium met kuren en ontspanning. Met Marcus las Huib, die van 
klass drie naar klas vier met een taak voor Latijn was overgegaan, een rede-
voeringg van Cicero. 

Wederomm verplaatste men zich per vliegtuig en officiële auto's, zonder dat 
daarr geld voor nodig was. De gezinnen genoten een vanzelfsprekende luxe, 
zonderr een idee te (willen) hebben van wat de luxe kostte. In de ogen van de 
mannenn was het misschien genoegdoening voor de opoffering die ze zich ja-
ren,, en wat Paul betreft al tientallen jaren, hadden getroost. De armoede was 
weliswaarr dichtbij, maar gemakkelijk vatte de overtuiging post dat deze 
dankzijj  de economische ontwikkeling en dankzij het communistisch geweten 
overr niet al te lange tijd nog slechts een kwade herinnering zou zijn. Onder 
hethet ancien régime hadden bovendien alleen aristocraten en bourgeois toegang 
tott de Krim om er te wedijveren in luxe en decadent vertoon. Vandaag de dag 
wandeldenn arbeidsters en arbeiders voorbij. De Nederlanders voelden zich in 
hunn eenvoud niet ver van hen vandaan. 

Voorzoverr de partijfunctionarissen het gevoel hadden uitverkoren te zijn, 
tott een elite te behoren, dan toch tot een die een actieve rol te spelen had. Ze 
beelddenn zich in dagelijks te werken aan de verheffing van hen die achterge-
steldd waren. En dat leek geen abstracte ijdeltuiterij, want vooral De Groot 
maaktee deel uit van een overzichtelijk netwerk van functionarissen: Duitsers, 
Fransen,, Tsjechen, Russen, Chinezen en Indonesiërs, een kleine familie die 
hijj  vaak al voor de oorlog van nabij had leren kennen en die nu geschiedenis 
maakte.. Het verbeteren van de wereld leek voor De Groot niet alleen denk-
beeldig.. Het moet de verschillen die hij in Oost-Europa of Rusland waarnam 
zoo niet aanvaardbaar, dan toch overkomelijk gemaakt hebben. 

REINIGINGG EN ZALVING 

Dee strijd die de CPN in 1952 aanbond tegen 'het herlevend fascisme', was 
ookk een strijd gericht tegen de sociaal-democratie. Er werden pogingen ge-
daann het oorlogsverleden van prominente figuren als Koos Vorrink en Willem 
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Dreess te belasteren. Zo werd tegen de laatste een strafklacht wegens 'land-
verraad'' overwogen omdat hij in april 1945 met de bezetter onderhandelde 
overr een wapenstilstand "zonder onvoorwaardelijke overgave te eisen". Het 
zouu "de bevrijding van Nederland met een maand vertraagd hebben". Van ju-
ridischeridische stappen werd op aanraden van de partijadvocate mr. Clara Enthoven 
afgezien.. De kans op resultaat was te gering.120 Ondanks het kleineren van het 
verzetsverledenn van sociaal-democraten en de campagne tegen het 'herlevend 
fascisme'' slaagde de CPN er dat jaar opnieuw niet in om de verkiezingen met 
winstt af te sluiten. Ten tweeden male liep het aantal kiezers terug; van 10,6 
procentt in 1946, via 7,7 procent in 1948, naar 6,2 procent in 1952; van acht 
naarr zes zetels. De terugslag was het grootst in de steden in het westen van 
hett land.12' Het ledental en het aantal abonnees op De Waarheid liep terug.1" 
Dee CPN verloor langzaam invloed, en dat gold ook voor de EVC. De Neder-
landsee Vredesraad, die zich inzette voor het verbod van kernwapens, bleef 
eenn voornamelijk uit communisten bestaande organisatie; het ANJV en de 
NVBB schrompelden ineen tot uitgesproken communistische organisaties. Een 
teleurstellendee teruggang, maar gelet op het feit dat de partij al zeven jaar te 
lijdenn had van vervolging, hetzes, blunders en interne conflicten nog ver-
bluffendd bescheiden. De EVC bleef tot diep in de jaren vijfti g de grootste vak-
organisatiee in Amsterdam. Bolwerken als de haven, het bouwvak en de ge-
meente,, daar kwam niemand tussen. 

Opp de leden en de aanhang van de CPN had de negatieve ontwikkeling 
nietteminn een ontmoedigend effect. Twijfel maakte zich hier en daar zo sterk 
datt De Groot van "ondergronds gewroet" en "fluistercentrales" sprak,'23 een 
voorwendsell  om critici met harde hand tot zwijgen te brengen en de kaders, 
inn de woorden van De Groot, "op te frissen". Deze begrepen volgens hem 
onvoldoendee dat niet meer de Sovjet-éénpartijstaat, maar de zogeheten 
'volksdemocratie'' gepropageerd moest worden. Het ging nu om de strijd voor 
vredee en onafhankelijkheid, niet om het socialisme. Gescherm met dikke 
woordenn moest afgelopen zijn, aldus De Groot: "al onze huisbezoekers krij-
genn hetzelfde te horen: 'ons binnenlandsprogram -Akkoord! - onze sociale 
eisenn - Akkoord!, maar wat heb ik eraan wanneer julli e woningen bouwen en 
ikk een schot in mijn nek krijg'." Uitgelegd moest worden dat het er in Ne-
derlandd anders aan toe zou gaan dan in de Sovjet-Unie.124 

Dee gedachten over een "eigen, Nederlandse weg naar het socialisme" wa-
renn voor het eerst ontvouwd in een ontwerp-beginselprogramma dat in maart 
19522 was opgesteld door een commissie onder leiding van De Groot. Het 
programm van de Britse communistische partij, in 1950 geschreven door Har-
ryy Pollitt in overleg met Stalin, stond model. 

Hett "opfrissen" van de kaders had niet ieders wrijvingsloze instemming. 
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Inn Rotterdam ging het nog makkelijk, waar Jan Schaiker, die volgens De 
Groott aan "algemene verslapping" leed, als districtssecretaris zonder plicht-
plegingg buiten spel werd gezet. Anders lag het bij Berend Blokzijl , die na de 
bevrijdingg tot voorzitter van de EVC was benoemd. Een intelligent, maar ei-
gengereidd man, zo van zichzelf overtuigd dat hij sommigen gemakkelijk te-
genn zich in het harnas joeg. "Blokzijl, " zo sneerde De Groot, "heeft alleen 
belangstellingg voor stakingen, voor het kleine vakverenigingswerk trekt hij 
zijnn neus op."125 Blokzijl werd vervangen door Frits Reuter, die sinds 1944 
deell  uitmaakte van de partijleiding en belast was met vakbondszaken. De 
Groott waakte ervoor de indruk te wekken dat de aanval op Blokzijl ook een 
aanvall  op de EVC betekende. Deze bleef volgens hem onmisbaar voor de Ne-
derlandsee arbeidersklasse.126 

Dee Groot omringde zich met nieuw, jong en toegewijd talent, dat in of kort 
naa de oorlog lid werd. Joop en Jaap Wolff, Marcus Bakker, Harry Verheij, Ri-
nuss Haks en Henk Hoekstra werden met zwaardere taken belast. Zo konden ze 
hunn loyaliteit en bruikbaarheid laten zien, een test die Harmsen en Blokzijl niet 
mett succes doorstonden. Voor Harmsen gold dat hij te eigenzinnig was, te veel 
invloedd en te veel contacten had buiten de partij,127 voor Blokzijl dat hij De 
Groott door zijn charismatisch optreden belette greep op de EVC te krijgen.128 

Dee Groot meende al in 1949 dat Nederland op de drempel van een econo-
mischee crisis stond - een stelling die hij op het congres van 1950 herhaalde. 
Dee realiteit zag er anders uit. Toen de econoom Joop van Santen wees op de 
dalingg van de werkloosheid en de opleving van handel en productie, ant-
woorddee De Groot laconiek dat men niet dezelfde maatstaf kan aanleggen als 
honderdd jaar geleden: "We moeten aantonen dat er crisis is en de gestegen ra-
dicalisatiee omzetten in actie."129 

Inn november 1952 deed De Groot het in de Amsterdamse Diamantbeurs 
voorkomenn alsof zijn voorspelling van twee jaar eerder bevestigd was. "De 
stellingnamee van onze partij ging toen dwars in tegen het officiële optimis-
mee van de kapitalisten, de regering, de leiders van de Unie-bonden en van de 
PVDA,, van de burgerlijke economen in het algemeen en zelfs van enkele van 
onzee partijgenoten. Het is gebleken dat zij ongelijk hadden en dat onze par-
tijj  verder kon zien dan de gehele bovenlaag van onze huidige maatschappij 
enn ook als enkele twijfelaars in onze rijen." '3° 

Dee twijfelaars mochten volgens De Groot ongelijk hebben, hun dwarse 
ideeënn waren ze niet kwijt.13' Joop van Santen - tot veler verbazing132 niet in 
dee Eerste Kamer herkozen'33 - protesteerde tegen de roddelcampagne die 
overr hem op gang kwam, tegen het "gemompel dat hij fout zou zijn" en "niet 
helemaall  deugde". Hij hekelde de Waarheid-redactie die hem als "super-
idioott op economisch gebied" te kijk zette.'34 
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Naarr de smaak van De Groot ging Van Santen te veel met buitenstaanders 
om.. In 1930 werd hij, tweeëntwintig jaar oud, partijlid in zijn geboorteplaats 
Rotterdam.. In de oorlog trok hij naar Amsterdam, waar hij met zijn vrouw, 
diee huisarts was, een woning betrok op de Herengracht. Ze boden velen een 
onderduikplaats,, onder anderen twee jaar lang Meik en Hennie de Swaan-
Roos,, en lieten er De Vrije Katheder drukken. Uit die tijd kende Van Santen 
H.J.. Pos, hoogleraar en filosoof, die te kennen gaf tot de CPN te willen toe-
treden,, indien Jacques Presser en Wim Wertheim hem zouden volgen. Net als 
Poss woonden beide historici als speciale genodigden het congres van novem-
berr 1952 bij. Ze betreurden het isolement van de partij en stelden de oprich-
tingg van een nieuw onafhankelijk tijdschrift voor.'35 Verheij liet Van Santen, 
diee over het initiatief met hen in gesprek was, zonder commentaar weten dat 
hett secretariaat geen behoefte had aan een nieuwe Vrije Katheder.'36 

Inn de lente van 1953 schreef Van Santen het secretariaat dat de verkie-
zingsresultatenn duiden op ernstige fouten en dat De Groots crisisvoorspelling 
gelogenstraftt werd door de feiten. De analyse waarop de voorspelling stoel-
de,, gaf, volgens Van Santen, blijk van een primitieve onderconsumptie-theo-
rierie die door alle klassieken van het Marxisme-Leninisme als burgerlijk en on-
dialectischh was afgewezen.137 Een maand later bood hij het maandblad Po-
litieklitiek en Cultuur een uitvoerig rapport aan, waarin hij de gehanteerde con-
junctuurdiagnosee gedetailleerd op de korrel nam.'38 

Hett rapport werd nooit gepubliceerd, wel een reactie van de hand van 
Friedll  Baruch. Deze betichtte Van Santen ervan Stalin en Malenkow te ver-
valsenn door hun de gedachte toe te schrijven dat het kapitalisme in een pe-
rioderiode van relatieve stabiliteit was terechtgekomen.'39 In oktober 1952 had Sta-
linn tijdens het negentiende cpsu-congres betoogd dat een vreedzaam naast 
elkaarr bestaan van Oost en West mogelijk was. Maar ook dat zo'n vreedza-
mee coëxistentie niet gold voor kapitalistische staten onderling: in zijn analy-
se,, dit "schitterende voorbeeld van een levend en scheppend marxisme", be-
toogdee ook De Groot, "kwam Stalin juist tot de slotsom dat de kapitalistische 
crisiss zich verdiepte en de kans op oorlog toenam, vooral tussen Duitsland en 
Amerika.. Uiteindelijk moest dat uitlopen op een tweede Duitse overheersing 
vann Nederland".'-'0 Het prediken van stabiliteit a la Van Santen stond wat De 
Groott betreft niet alleen haaks op "de onweerlegbare stellingen van Stalin", 
maarr ook op de campagne van de CPN tegen "het herlevend Duits fascisme". 

Eindd november, drie maanden na het aanbieden van het rapport,'41 ontving 
Vann Santen een brief van De Groot, waarin deze meedeelde dat de kritiek niet 
inn de partijpers gepubliceerd mocht worden: "Politiek en Cultuur is geen 
VrijeVrije Katheder waarin reactionaire en progressieve opvattingen broederlijk 
naastt elkaar kunnen verschijnen."'42 De partij rekende het tot haar plicht zijn 
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ideeënn te bestrijden en De Groot gaf hem in overweging deze zelfkritisch te 
herzien:: "U zult dan merken hoe diep u in het moeras van de burgerlijk-eco-
nomischee pseudo-wetenschappelijke zwendel geraakt bent en hoe u zich ob-
jectieff  gebruiken laat als kanaal voor de door de Amerikaanse grootkapitalis-
tenn en onder andere door minister Zijlstra gevoerde propaganda tot verdoe-
zelingg van de economische crisis." 

Doorr de krenkende toon van het epistel was Van Santen volledig uit het 
veldd geslagen.'43 Daar kwam bij dat Sebald Rutgers, op wie Van Santen erg 
gesteldd was, hem opzocht, naar bleek niet om steun te betuigen, maar met een 
brieff  waarin Van Santen een door Rutgers geformuleerde zogeheten zelf-
kritiekk uitsprak. "Er staat toch dat ze je de gelegenheid geven je fouten te 
overwinnen.""  Van Santen kon zijn oren niet geloven: "Ben je besodemieterd, 
daarr begin ik niet aan." 

Vann Santen was drieëntwintig jaar lid, een te lange tijd om onmiddellijk 
mett de partij te breken. Hij geraakte in geestelijke nood. Pas twee jaar later 
namm hij afscheid van de CPN en zijn vrienden, want dat scheen er onvermij-
delijkk bij te horen. In zijn afscheidsbrief schreef hij dat "de waarheidswaan 
vann het marxisme-leninisme voor hem niet langer aanvaarbaar was".'44 Rut-
gerss liet zijn vriend weten: "een kameraad gesneuveld in de frontlijn. Dat 
doett altijd pijn en in dit geval komen er nog persoonlijke teleurstellingen bij. 
Hett instinct van de Partij blijkt ook hier weer juister van beoordeling, dan 
mijnn persoonlijke, te optimistische mensverwachtingen.'"45 "Het instinct van 
dee partij"! Fanatisme maakte zich toentertijd wel erg breed. De ontgoochel-
dee Van Santen heeft Rutgers nooit meer ontmoet. 

Evenn droevig was het afscheid van Theun de Vries, die zich - ondanks zijn 
nauwelijkss verholen sympathie voor Van Santen - toch door De Groot loya-
liteitt liet afdwingen. Bewogen vroeg hij Van Santen zijn wrijving met de par-
tijj  niet te doen uitmonden in een breuk met het communisme. "Dat Oosteu-
ropaa van de feodaliteit bevrijd is, Azië zich wakker schudt, dat de imperialis-
tenn in toom gehouden worden, dat er een historisch plan verwerkelijkt wordt 
voorr een universele menselijke cultuur - j e weet net zo goed als ik, dat dit al-
less te danken is aan het communisme. Misschien niet zo direct en evident aan 
dee CPN, maar dan toch aan de gezamenlijke inspanning van alle communis-
tenn in de wereld." '46 De Vries ging morele druk niet uit de weg toen hij Van 
Santenn inprentte: "Joop, je weet waar ze terechtkomen, die met ons 'breken' 
-- om welke hoge of uit welke lage motieven ook. Zij kwamen bij het gespuis 
terecht,terecht, of zij verzonken in de meest stupide, afzichtelijke anonimiteit van de 
menss die zonder vrucht, zonder levenszin, zonder hoop, kortom die het be-
staann van de animale indifferentie leidt. Beide vormen van ontaarding zijn 
jouu en je gaven onwaardig." 
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"Jij,, Joop van Santen, ik doe een beroep op je mens zijn, je gedachte-
kracht,, je diepste inzicht, om je stap ongedaan te maken. [...] Ga naar een van 
dee oude kapiteins, naar Jaap Brandenburg of naar Paul, vertel hun alles, spaar 
jezelff  noch anderen, vertoon je zoals je bent en zeg hun, hoe je ons anderen 
ziet.. Reinig je zelf grondig, laatje geestelijk kuren, maar laat niet los, watje 
alleenn behouden kan: het communisme, Marx, Engels, de leermeesters voor 
wiee jij het diepste respect hebt en die niet voor niets hebben gesproken. 

Komm met jezelf snel in het reine en ik weet datje - zelfs na een moeilijke 
tijdd - blij zult zijn dat je niet over de streep bent gegaan, die in het rijk van 
dee volledige ondergang leidt." Reiniging en zalving, bijbelse beeldspraak 
brachtt Van Santen niet tot inkeer. Het was de periode van kritiek en zelfkri-
tiekk en Van Santen begreep als geen ander dat dit niet voldoende was om De 
Groott tot bedaren te brengen. Aan karakterloze zelfkastijding, waarin het 
laatstee restje zelfbewustzijn verloren ging, had hij geen behoefte. 

DEE DIJKEN DOORGEBROKEN 

Hett verlaten van de partij betekende het handreiken aan de vijand en de vij-
andd was in het begin van de jaren vijfti g alom aanwezig, tenminste in de per-
ceptiee van De Groot. Nooit kwam dat indringender aan het licht dan op zon-
dagg i februari 1953 toen Zeeland en delen van Brabant en Zuid-Holland 
overspoeldd werden door het water. De ramp kostte aan bijna tweeduizend 
mensenn het leven. 

Nederlandd telde 176.000 werklozen en de EVC organiseerde die zondag 
eenn landelijkee demonstratie. De storm gierde door de straten, die bezaaid wa-
renn met afgewaaide dakpannen en boomtakken. Ijskoude hagel- en regenbui-
enn wisselden elkaar af. De demonstranten die 's ochtends per bus en trein naar 
Denn Haag vertrokken, waren zich nog onbewust van het drama dat zich vol-
trok. . 

Inn Den Haag was dat anders. Daar wist Evc-bestuurder Frits Reuter zelfs 
all  de oorzaak van de ramp: "De regering heeft nagelaten voldoende geld voor 
versterkingg van de dijken uit te geven om de erfvijand van ons volk, het wa-
terr te weerstaan." De toon was gezet. Het bleef niet bij woorden alleen; vijf 
bussenn met tweehonderd demonstranten vertrokken naar Dordrecht om hulp 
tee bieden.147 Ze werden door de autoriteiten teruggestuurd met de mededeling 
datt er hulp genoeg was. De Waarheid berichtte de volgende dag dat "de be-
kwaamstee waterbestrijders die Nederland heeft, polderjongens die groot zijn 
gebrachtt in de strijd tegen de elementen onverrichterzake huiswaarts zijn ge-
stuurd".1*8 8 

Terugg in Amsterdam werden De Groot en het dagelijks bestuur het die zon-
dagavondd in Felix Meritis eens over de te volgen koers. De naoorlogse rege-
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ringen-Dreesringen-Drees werden ten volle verantwoordelijk gehouden voor de ramp. "Zi j 
hebbenn lij f en goed van de burgerij in de waagschaal gesteld door geen acht 
tee slaan op de waarschuwingen [...] en door de bescherming van het land te-
genn het water ten achter te stellen bij de alles verslindende militarisatie." 
Waaromm zou uit de watersnoodramp geen politieke munt geslagen mogen 
worden?? "In een rotte staat staan rotte dijken," sneerde De Groot. Terwijl tal-
lozen,, ook partijgenoten, zich naar de ramp spoedden, stelde De Groot de 
schuldvraag,, viel de regering aan en besloot zich niet aan te sluiten bij de na-
tionalee hulpverlening, maar aparte volkscomités te stichten die een eigen in-
zamelingsactiee op touw zetten. Als we De Groot moeten geloven, dan joeg de 
"medee door de CPN begonnen hulpaktie" de regering zoveel schrik aan dat 
"hunn eerste daad was niet het inzetten van redders, maar het inzetten van 
troepenn in volle bewapening, niet om dijken te repareren maar om "orde en 
rusf'tehandhaven".1-'9 9 

Voorr De Groot stond de strijd tegen de watersnood gelijk aan een strijd 
voorr nationale onafhankelijkheid, een strijd tegen de Amerikanen en vooral 
dee Duitsers. "Met de schop in de ene hand en het zwaard in de andere" moest 
dee poging van Amerika en West-Duitsland om onder het voorwendsel van 
hulpp de "strategisch zo belangrijke Scheldemond te bezetten verhinderd wor-
den".. Niets was te gortig, wanneer het erom ging de aartsvijand verdacht te 
maken.. Amerikaanse genietroepen en helikopters - een "Donald Duck"-
compagniee zoals De Groot smaalde - waren in de eerste uren te hulp ge-
schoten.. Het Vrije Volk reageerde razend en maakte de communisten uit voor 
'bisamrattenV50 0 

Binnenn de partij, vooral in Amsterdam, waren de reacties allesbehalve jui-
chend;; de kritiek richtte zich op het sektarisme van de eigen comités en het 
verdachtt maken van de regering en de Amerikaanse hulp. Partijgenoten had-
denn op de bedrijven overgewerkt, zelfs het initiatief daartoe genomen, terwijl 
datt in E vc-manifesten principieel werd afgewezen. De Groot hield het in een 
extra-zittingg van het partijbestuur op "his masters voice" (in zijn tekst was 
'infiltratiee van Amerikaanse agenten in de partij' doorgestreept). De Groot 
wildee het nog wel eens herhalen: "De Amerikanen zijn geen heilsoldaten, dat 
zijnn pestsoldaten, imperialistische fascistische soldaten, dat zijn geen men-
senredders,, maar mensenvernietigers, dat zijn beulen, dat zijn slachters. [...] 
Daarr is geen enkele hulp van te verwachten." Hij snauwde de vergadering 
toe:: "Al s het dagelijks bestuur stelling neemt, dan moet iedere partijgenoot 
ditt absoluut opvolgen. Het is niet mogelijk bij elke gebeurtenis het congres 
bijeenn te roepen, zelfs niet het partijbestuur. We moeten van ieder partijge-
noott een ijzeren discipline eisen. Wie dat niet doet onmiddellijk afschrijven, 
onmiddellijkk afschrijven. [...] Het zijn cellenbouwers van de echte vijand van 
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hett Nederlandse volk in de partij." '5' De Groot bereikte een staat van opwin-
dingg die aan hysterie grensde; een volkomen paranoïde reactie waar velen 
ontzett door waren. 

DeDe Waarheid verloor duizenden abonnees. Maar de partijfunctionarissen 
hieldenn de rijen gesloten; voorzover bekend hield alleen de penningmeester 
vann het district Amsterdam het voor gezien. De partij nam er geen genoegen 
meee en royeerde hem alsnog, met moeite, want aan het argument dat hij een 
Amerikaanss spion was, werd in de ledenvergadering slechts door een kleine 
meerderheidd geloof gehecht.152 

Inn de EVC was de ontstemming groter. De CPN nam de beslissingen, maar 
dee vakbondsbestuurders konden puin ruimen. Moest een EVC'er zich dan dis-
tantiëren,, wanneer besloten werd over te werken? Velen bezweken onder druk 
vann collega's, zo er al niet uit overtuiging doorgewerkt werd. Bertus Brand-
senn werd naar Wenen gezonden om met het bestuur van het wvv te onder-
handelenn over hulp. Brandsen, een van de vice-voorzitters van het wvv, 
kreegg Harry Verheij mee, die geen Evc-lid was. Verheij voerde niettemin het 
woord.. Het wvv schonk geld. De gift ging echter naar de partij, niet naar de 
EVC.. Brandsen durfde er niets van te zeggen - "Ben ji j partijlid?"; de scham-
peree reactie van Annie Averink spookte hem nog door het hoofd - hij vond 
hett niet in de haak.'53 

Hett landelijke Volkshulpcomité bleef nog ruim een jaar in stand. Het was 
naarr goed communistisch gebruik "op zeer brede grondslag" samengesteld. 
Naastt gestaalde kaders als Gortzak, Bakker, Reuter en De Vries maakten ook 
mevrouww J. Wibaut en mevrouw Charley Toorop er deel van uit. Maar op de 
Sovjj  et-Unie maakte het niet de minste indruk. Als staat was ze niet gewoon 
geldd te geven aan massabewegingen in het Westen, en zeker niet in het open-
baar.. De Soyjet-Unie achtte het verkieslijker zijn steun te verlenen aan het 
Rodee Kruis en het Nationaal Rampenfonds. Een bedrag van één miljoen gul-
denn werd op hun rekening overgemaakt.'54 

EENN SLAG OM DE ARM 

OpOp donderdag 5 maart 1953 stierf Josef Vissarionovitsj Stalin, drieënzeven-
tigg jaar oud. Al wekenlang gonsde het in Moskou van de geruchten. Achter 
dee schermen leek iets gaande. Voortekenen te over: er ging een gerucht over 
arrestatiegolvenn waarvan joden in de Oekraïne, medewerkers van het minis-
teriee van Buitenlandse Zaken en zelfs de vrouw van de minister Wjatsjelav 
M.. Molotov, het slachtoffer waren. Negen voor het merendeel joodse artsen 
vann het Kremlin werden ervan beschuldigd in een 'complot' te zitten en de 
doodd van verschillende hoge militairen en politici veroorzaakt te hebben. 
Zelfss in Nederland vielen er slachtoffers. De communistische huisarts Ben 
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Polak,, die geen geloof hechtte aan de beschuldiging, werd geroyeerd. In 
Georgiëë vonden in de geheime dienst reorganisaties plaats. Moskouse corres-
pondentenn waren ervan overtuigd dat Stalin iets in de zin had, iets dat al zijn 
vroegeree gruweldaden zou overtreffen.'55 

Opp 4 maart werd bekend dat Stalin in de nacht van een op twee maart ge-
troffenn was door een hersenbloeding. Niet in het Kremlin zoals werd meege-
deeld,, maar in zijn landhuis in Koentzevo, even buiten Moskou. Hij was be-
wusteloos,, gedeeltelijk verlamd en zijn toestand was kritiek. Hier en daar was 
opluchting.. Men was bang geweest dat de spanning iets met het zogeheten 
'dokterscomplot'' te maken had of met een nieuwe zuivering. Stalin bleek zelf 
geveld.. In de nacht van donderdag op vrijdag kwam het bericht van zijn dood. 

Inn en buiten de Sovjet-Unie, in de internationale communistische bewe-
ging,, ook in de CPN, veroorzaakte het verslagenheid en zorg om wat volgen 
zou.. Jaap Wolff luisterde de dagen voor Stalins dood intensief naar Radio 
Moskou.'566 Telefonisch hield hij De Groot op de hoogte van de vrijgegeven 
communiqués.. Toen gerept werd over een 'bloedzuigerbehandeling' raad-
pleegdee hij zijn huisarts. Deze dacht dat het naar het einde liep. De Groot 
bleeff  tot op het laatst rekening houden met een herstel. Toen Wolff hem de 
opiniee van zijn arts vertelde, hield hij een slag om de arm: "Ach ja, maar dat 
weett je toch nooit zeker." Die nacht werd Jaap Wolff wakker, zette Radio 
Moskouu aan en hoorde "Smert Stalina". Wolff die in Haarlem bij zijn 
schoonmoederr inwoonde, wekte zijn zwager, ook een partijgenoot, en nog die 
nachtt reed hij met hem achter op de brommer naar de burelen van De Waar-
heid,heid, waar Baruch al druk doende was een necrologie te schrijven.'57 Dat had 
hijj  ook een dag eerder kunnen doen, maar net als De Groot zal hij gemeend 
hebbenn dat het beter was het ziekteverloop rustig af te wachten. Stel dat 
Stalinn zou herstellen; speculeren op zijn dood zou hem niet in dank zijn af-
genomen.. Baruch wachtte tot het doodsbericht de ether vulde. 

'ss Ochtends vroeg werd De Groot door Wolff vanaf de redactie telefonisch 
opp de hoogte gebracht. Onaangedaan, volgens zijn stiefzoon, hoorde hij het 
berichtt aan.'58 De internationale communistische beweging, "vlees van het 
vlees,, bloed van het bloed en geest van de geest van Stalin", zoals De Groot 
terr ere van zijn verjaardag schreef, dompelde zich in rouw. Aan de gevel van 
Felixx Mentis hing de rode vlag halfstok. 

Inn de delegatie die de begrafenisplechtigheid bijwoonde waren alle gele-
dingenn van de communistische beweging terug te vinden: Paul de Groot, An-
niee Averink en Siem Groenendijk, de districtsecretaris van Rotterdam, na-
menss het partijbestuur; de Februaristaker Fokke John, werkend bij de Am-
sterdamsee stadsreiniging en Henk Teeuwen, metaalbewerker bij Hoogovens 
alss vertegenwoordigers voor de EVC; Catrien Bultje namens het ANJV en 
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Theunn de Vries als voorzitter van de Vereniging Nederland-ussR. Ook Eke 
gingg mee, ofschoon daar geen ruchtbaarheid aan werd gegeven. Huib logeer-
dee die dagen bij Jaap en Nel Brandenburg op het Amsterdamse Afrikaner-
plein.1» » 

Doorr een partijgenoot-kweker uit Aalsmeer werd een boeket prachtige 
rodee tulpen en een bloemstuk met rode anjers en aronskelken opgemaakt. Ze 
gingenn als handbagage mee het vliegtuig in, waarmee het gezelschap zon-
dagochtendd van Schiphol vertrok. Rijkelijk laat, want de begrafenis begon de 
volgendee dag om twaalf uur 's middags. Tot ergernis van De Groot had de 
ambassadee bij het verstrekken van de visa eindeloos getreuzeld.'60 Een recht-
streeksee verbinding tussen Amsterdam en Moskou bestond niet, zodat met de 
KLMM via Kopenhagen naar Helsinki gevlogen werd, waar een Sovjet-toestel 
gereedd stond om hen naar Leningrad te vliegen; daar werd overgestapt op een 
toestell  naar Moskou waar men om zeven uur 's ochtends arriveerde. Te laat 
voorr een défilé langs Stalins baar, zoals het gezelschap bij aankomst te horen 
kreeg. . 

Stalinn lag opgebaard in de Zuilenzaal van het Dom Sojoezov; een prachti-
gee oude zaal met witte zuilen en kristallen kroonluchters waar voor de revo-
lutiee de tsaristische adel de quadrille danste en waar Stalin de oude bolsje-
wiekenn Kamenev, Zinovjev en Boecharin liet berechten. De pronkzaal van de 
Romanovss was die nacht om twee uur gesloten en alleen Paul de Groot werd 
hett als partijsecretaris gegund haar alsnog te betreden om zich bij de laatste 
erewachtt te voegen. De rest van het gezelschap werd per auto naar het Bols-
joii  Theater gebracht en liep vandaar naar de publieke tribune terzijde van het 
mausoleumm bij de Kremlinmuur. 

Jarenn later vertelde De Groot aan een verslaggever van Panorama met wel-
kee afschuw hij zich van zijn taak gekweten had: "Ik hou niet van die pop-
penkast.. Ik heb een hekel aan doden. Ik kan het niet zien. Maar zij maken 
daarr veel poppenkast mee, die Russen, heel lelijk."16' In 1953 was uiteraard 
geenn plaats voor zulke ontboezemingen. Blijkens De Waarheid had De Groot 
dezelfdee avond nog in een telefoongesprek meegedeeld dat "de begrafenis 
vann de grote leider van de internationale arbeidersklasse volkomen in over-
eenstemmingg met de persoon van Stalin het kenmerk droeg van grote een-
voud".'62 2 

Dee Groot volgde te midden van vertegenwoordigers van buitenlandse 
communistischee partijen, onmiddellijk na de Russische partijleiders en fami-
lieleden,, maar voor de afgezanten van regeringen en ambassadeurs de stoet 
vann de Zuilenzaal naar het mausoleum. Op het mausoleum kreeg hij een 
plaatss op de onderste omloop. Slechts drie leiders van niet aan de macht zijn-
dee partijen, de Fransman Duclos, de Italiaan Togliatti en de Spaanse Dolores 
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Ibarrurii  hielden zich te midden van partij- en regeringschefs op de bovenste 
omloopp op. 

Inn Amsterdam nam Jaap Wolff het verslag van de plechtigheid die via Ra-
dioo Moskou werd uitgezonden, op bandrecorder op.'63 Dezelfde avond werd 
dee opname ten gehore gebracht op de massale Stal in-herdenking die de CPN 
inn de Apollohal organiseerde. Boven het podium omlijst door rode vlaggen 
mett hamer en sikkel hing een reusachtige beeltenis van "de geliefde leider". 
Tenn teken van rouw waren de banieren gedekt met zwarte rouwwimpels. Voor 
opp het podium stonden witte seringen. 

Nogg voor Gerben Wagenaar zijn rede kon beginnen, waanden de tallozen 
zichh aan de voet van het Kremlin. De saluutschoten daverden over het August 
Allebéplein,, de klok van het Kremlin sloeg ook in Amsterdam twaalf uur, de 
muziekkorpsenn speelden net als in Moskou de treurmars van Chopin. Ont-
roeringg maakte zich van de mensen meester; ze lieten hun tranen de vrije 
loop.. De gezichten stonden plechtig en droef toen na de pauze de tweehon-
derdvijftigg leden van het zangkoor Morgenrood met de tenor Bert Holtrop de 
Stalin-cantatee inzette. Een ontlading volgde. Het publiek applaudisseerde zo 
geestdriftigg dat koor en solist het laatste deel van de cantate bisseerden. Na 
eenn krachtige Internationale ging het publiek heen.'64 

Inn Moskou was zeker nog een Nederlander die Stalin in het Dom Sojoesov 
dee laatste eer bewees: Joop Morriën, die op 3 of 4 maart Peking verliet na een 
verblijff  van acht maanden in China, waar hij bijdroeg aan de versterking van 
dee leiding van de Indonesische communistische partij. In het vliegtuig van 
Pekingg naar Moskou, ergens boven Siberië, werden Morriën en zijn mede-
passagierss door een bemanningslid op de hoogte gebracht van Stalins over-
lijden.. In Moskou betrok hij een kamer in hotel Metropol, niet ver van het 
Bolsjoi-theater,, vlak bij het Rode Plein. De hele binnenring en de boulevards 
daaromheenn waren in handen van de veiligheidstroepen. Het hotel viel bin-
nenn de cirkel die door vrachtwagens en tanks hermetisch afgesloten was. 
Voorr het Dom Sojoezov stonden - kilometers lang - mensen te wachten om 
langss Stalins baar te defileren. Morriën mocht op vertoon van zijn op naam 
gesteldee laissez-passer zonder wachten naar binnen.'65 De zwart-rode kist 
mett het lichaam van Stalin stond open. Op het balkon musiceerde een kapel, 
eenn erewacht was opgesteld. Met tranen op het gelaat schuifelden de diep ge-
troffenn bezoekers langs. 

Hett cPN-gezelschap bleef na de plechtigheden nog enige tijd in Moskou 
enn bezocht Leningrad. Er werd wat gewinkeld, De Groot merkte op dat er dat 
jaarr meer in de winkels lag dan eenjaar eerder.'66 Voor de delegatie vertrok, 
hadd Morriën een ontmoeting met Annie Averink. Aan de Russen liet hij we-
tenn haar graag te willen ontmoeten. Buiten de andere delegatieleden om was 
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hett tot een afspraak gekomen in hotel Metropol. Averink instrueerde hem on-
opgemerktt de grens met Nederland te passeren. Uit Praag in Brussel aange-
komenn reisde hij door naar Antwerpen en bereikte vandaar met een tramme-
tjee en een bus Breda.,6? Morriën bleef op aanraden van De Groot en Averink 
nogg geruime tijd op de achtergrond. 

Wiee een fijne neus had voor koerswijzigingen in het Kremlin werd op zijn 
wenkenn bediend toen zes weken na de dood van Stalin de aanklacht werd in-
getrokkenn tegen de negen artsen die ervan beschuldigd waren hoge Sovjet-
functionarissenn te hebben vermoord. De betrokkenen, onder wie zes van 
joodsee afkomst, werden vrijgelaten en gerehabiliteerd. De Amsterdamse 
huisartss Ben Polak, partijlid sinds 1932, had nooit geloof gehecht aan de zo-
gehetenn "misdaden van de sluipmoordenaars in doktersjas, die in opdracht 
vann de Amerikaanse geheime dienst en diens vertakking, de burgerlijk jood-
see "Joint", leiders van het Sovjet-volk naar het leven stonden".'68 

Inn persoonlijke gesprekken had hij daar ruchtbaarheid aan gegeven: "na-
tuurlijkk weet ik dat politiek alles mogelijk is, maar daarmee kan ik het nog 
niett aan een collega arts uitleggen." Esther Teeboom, zijn fractiegenoot in de 
Provincialee Staten van Noord-Holland, met wie hij in zijn auto naar een ver-
gaderingg reed, reageerde: "aangezien De Volkskrant zegt dat het niet waar is, 
moett het wel waar zijn."169 Ze was zo in haar wiek geschoten dat ze direct de 
doorr haar aanbeden De Groot van Polaks twijfel in kennis stelde. Niet alleen 
Teeboomm deed een boekje open. Ook Leo Mok, oud-medewerker van De 
VrijeVrije Katheder, voelde zich hiertoe geroepen. Hij had in vertrouwen van 
H.P.L.. Wiessing, een patiënt van Polak, gehoord, met hoeveel scepsis Polak 
overr de doktersaffaire dacht.170 Omdat Polak tezelfdertijd een bijeenkomst 
hadd bezocht ten huize van "de bekende tegenstander van het communisme 
Prof.. Jan Romein,"'7' was er alle reden om de non-conformistische oud-wet-
houderr van Amsterdam terstond voor te dragen voor royement.'72 De ironie 
wildee dat Polak tijdens het gewraakte gesprek met Romein erop had geha-
merdd dat de communistische grondbeginselen antisemitisme uitsluiten. Polak 
wass een orthodoxe communist, intelligent, spits en vol spot over De Groot, 
diee hij onder vrienden het "opperrabbinaat" noemde. 

Stalinn had nog drie dagen te leven, toen Polak werd opgeroepen te ver-
schijnenn voor het inderhaast bijeengeroepen Amsterdamse districtbestuur. 
Polakk werd aan een uren durend verhoor onderworpen, dat onder leiding 
stondd van Gerrit Blom, secretaris van Amsterdam. Blom had hem, sprekend 
opp een toon alsof Polaks laatste uur had geslagen, toegevoegd toch vooral niet 
zelff  te denken maar de mening van de partij te eerbiedigen. Brandenburg 
wreeff  hem onder de neus dat zo er geen bewijs was voor een complot, dit stel-
ligg door de artsen zelf verdonkeremaand was. 
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Ookk Riezouw, net als Polak aanwezig op de bijeenkomst bij Romein, werd 
aann de tand gevoeld.173 En net als aan Polak vroeg Blom hem uitvoerig naar 
zijnn contacten met Goulooze. Ook dat verhoor eindigde met een royement.'74 

Beidenn behoorden in 1945 tot de juli-oppositie en kantten zich fel tegen de 
opheffingg van de partij. Als De Groot met zijn campagne tegen Polak hoop-
tee zijn oude rivaal tot mikpunt te maken, dan bleef dat niet zonder succes. 
Gouloozess gezondheid leed onder de al jaren durende lastercampagnes. In 
februarii  1953 schreef hij Nelly en Co Dankaart die in Menton in Zuid-Frank-
rijkk een pension dreven: "de laatste tijd wordt er van verschillende zijden ge-
modderdd tegen me. Jullie snappen dat al dat gedonder om me heen uiteinde-
lij kk iemand op zijn zenuwen gaat werken."175 Goulooze geraakte onder gees-
telijkee druk en zijn psychiater gaf hem ernstig in overweging een nieuw le-
venn te beginnen. Hij moest zich radicaal losmaken van het verleden. Zo niet, 
dann kon de spanning hoogst funest zijn.'76 Veertien dagen later kreeg Dan-
kaartt van Goulooze te horen dat er een "ontzettend lawaai was losgebarsten" 
rondd Polak. "Ben Polak is aan de schandpaal genageld en wel op een manier 
datt de honden er geen brood van lusten. [...] Hij onderhoudt vriendschappe-
lijk ee betrekkingen met mij. In wezen is hij mijn dokter en waakt over mijn 
gezondheid.. Dat is waarschijnlijk het grootste verwijt. [...] Er is een geweldi-
gee hetze en modder actie gestart."177 "Alles wordt nu op alles gezet om ons 
volkomenn te liquideren. Ik heb van al die herrie om niets zo tabak gekregen 
datdat ik er werkelijk naar snak ergens op de hei in een hut te gaan zitten.'"78 

Mett de campagne tegen Polak dacht De Groot Goulooze opnieuw een slag 
toee te brengen. De dood van Stalin en de rehabilitatie van de joodse artsen 
dwongg hem de kwestie-Polak te herzien. In november 1953 werd diens roye-
mentt opgeheven. Na door de voordeur eruit te zijn gegooid, kwam Polak door 
dee achterdeur weer binnen; het was een geruisloos eerherstel waarvoor de 
CPNN meer tijd nodig had dan het Kremlin voor de Sovjet-artsen. De rehabili-
tatiee was bovendien halfhartig.179 Over de artsenvervolging werd met geen 
woordd gerept, wel erkende "kameraad Polak ernstige politieke fouten te heb-
benn gemaakt. Hij heeft ingezien dat het ontoelaatbaar is om buiten medewe-
tenn van het bestuur politieke besprekingen te houden met tegenstanders.'"80 

Ondankss zijn getoonde moed in zijn vak als arts en tijdens de bezetting, durf-
dee Polak zich niet tegen de verklaring te verzetten. Hij voegde zich tot het ui-
terstee en verborg, zoals velen, zijn ontreddering door zich op te offeren: het 
diendee nu eenmaal de partij. Weldra werd hij lid van de Eerste Kamer. 

NIEUWEE AANPAK 

Dee veranderingen in de Sovj et-Unie na de dood van Stalin hadden ook in-
vloedd op de CPN. Aarzelend werd de nieuwe situatie van internationale ont-
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spanningg herkend. Na de zoveelste teleurstellende verkiezingsuitslag werd 
voorr het eerst een open toon tegenover de PVDA aangeslagen: het thema had 
niett moeten zijn "hoe slecht zijn zij, maar hoe goed zijn wij" . De Groot be-
nadruktee dat voortaan het zwaartepunt van het werk in het N W moest lig-
gen:'811 "De bond opbouwen, als NW-ers, en niet slechts bezig zijn met kri-
tiekk op de rechtse leiders." De EVC werd door De Groot geringschattend niet 
meerr dan een "georganiseerd steunpunt" genoemd.'82 

Dee Groot keerde zich tegen radicaal en conspiratief optreden. Opeens 
stemdee hij in met de kritiek dat bij de watersnoodramp te agressief en te fel 
wass gehandeld.'83 Het extremisme was echter niet zijn schuld. Sinds eind 
19533 had hij zich regelmatig wegens zijn zwakke gezondheid voor het dage-
lijkss bestuur moeten afmelden. Bovendien was hij belast met het uitzetten van 
dee politieke koers en de instructie aan De Waarheid, niet met de dagelijkse 
leiding. . 

Volgenss De Groot lag de oorzaak bij Gerben Wagenaar. De partijvoorzit-
terr liet zich gemakkelijk afleiden, werkte slordig en liet te veel over aan zijn 
assistentt Carel van Dillen, die het "bevelen" tot een tweede natuur was ge-
worden.. Bovendien constateerde De Groot een gebrekkige samenwerking 
tussenn Wagenaar enn Verheij, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
gevaarr liep. Ter verbetering stelde hij voor drie nieuwe, tamelijk jonge leden 
inn het dagelijks bestuur te kiezen, de Zaankanter Cor Geugjes, Siem Groe-
nendijk,, die door zijn starre optreden wel met een bulldog werd vergeleken, 
enn Joop Wolff, voorzitter van het ANJV. De Groots voorstel werd met in-
stemmingg begroet. Kon het anders? Zelfs Gerben Wagenaar bestempelde de 
uiteenzettingg van de algemeen secretaris als "buitengewoon karakteristiek 
doorr de eenvoud en de populaire en begrijpelijke wijze van redeneren".184 

Tochh wist Wagenaar zijn positie door de coöptatie van het drietal verzwakt. 
Hijj  zag zich met Cor Geugjes een assistent, maar evenzeer een pottenkijker 
toegewezen.. Fel beet Wagenaar van zich aftoen hem de les werd gelezen door 
Joopp Wolff en Rinus Haks over zijn zogeheten "verwaandheid en desinteres-
see in de jeugd". Haks klaagde er bovendien over niet te weten waar hij aan 
toee was. "Kort en goed: Mag Rinus Haks namens het ANJV nu wel of niet 
sprekenn met bedrijfsarbeiders of moet dat lopen via Bertus Brandsen en de 
EVC?""  Een oude kwestie werd weer opgerakeld. Het ging om de vraag wie 
hett in de bedrijven voor het zeggen had: de EVC of de partij? Wagenaar deed 
err verder het zwijgen toe, De Groot ook. Alleen Brandsen, secretaris van de 
EVC,, voelde zich aangesproken. Met klem protesteerde hij tegen de gewoon-
tee de EVC de wet voor te schrijven. Hij herinnerde aan de toestand bij de Am-
sterdamsee Westersuikerfabriek, waar begin 1953 op aandrang van de partij 
gestaaktt werd tegen de executie van Ethel en Julius Rosenberg, het Ameri-

337 7 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

kaans-joodsee echtpaar dat beschuldigd was van atoomspionage voor de Sov-
jet-Unie.. De Evc-bestuurders wisten van niets, aldus Brandsen. Het zoge-
naamdee actiecomité, in werkelijkheid een paar geselecteerde partijgenoten, 
vergaderdee in Felix Mentis. De EVC mocht voor de gevolgen opdraaien en 
diee waren, zo deelde Brandsen mee, desastreus: ruzie onder het personeel; 
eenn partijgenoot die met een mes achterna werd gezeten en partijgenoten die 
ontslagenn waren.'85 

Dee terechtstelling was overigens voor Huib Zegeling aanleiding zich als 
partijlidd aan te melden.'86 De avond voor de executie was Irene With in de 
Gaaspstraatt langsgekomen. "Wordt het nu niet eens tijd om lid te worden?..." 
Huib,, net achttien jaar geworden, stemde toe. 

Voorr De Groot, die als geen ander de ambitie had van de CPN de 'partij 
vann de arbeidersklasse' te maken, was een van de voornaamste zorgen na de 
bevrijding,, net als in de jaren dertig, hoe een plaats te veroveren in de mo-
dernee vakbeweging. Gezien het ontstaan van de EVC lag de prioriteit bij het 
strevenn naar een fusie tussen NVV en EVC. Toen het N W in maart 1947 het 
besluitt nam een fusie met de EVC af te wijzen, was de radicale vakbeweging 
all  op zijn retour. Werkgevers en overheid troffen maatregelen om de invloed 
vann de EVC te beperken. Van een officiële erkenning wilde men niets weten, 
alal ging het in de praktijk niet zo ver dat alle overleg werd gemeden. 

Dee CPN geraakte met de EVC in een isolement. In zekere zin herhaalde 
zichh de situatie van het NAS in de jaren twintig en de RVO in de jaren dertig. 
OokOok toen bleef de CPN buiten de hoofdstroom van de sociaal-democratische 
vakbeweging.. Zolang de Koude Oorlog in alle hevigheid woedde, zat er nu 
wederomm weinig anders op dan zich in de situatie te schikken. 

Toenn na Stalins dood een zekere ontspanning optrad, lag het voor de hand 
datt De Groot op zoek ging naar wegen om het isolement op te heffen en toe-
gangg te krijgen tot het N W . Met de vervanging van EVC-voorzitter Blokzijl 
doorr Frits Reuter en de zogenaamde "opfrissing van leidende kaders in de 
vakbeweging",, trachtte hij de controle op de EVC te versterken. Naast Reu-
ter,, partijlid sinds 1936, kwamen in de EVC vertrouwelingen naar voren als 
Fréé Meis, Wim van 't Schip, Wessel Hartog, Max Meijer, Arie Korlaar en 
Carell  van Dillen die zonder omwegen bereid waren de leiding van de partij 
inn vakbondszaken te aanvaarden. 

ZeZe wekten de indruk zich 'beter' te voelen dan de Evc-bestuurders die hun 
hartt meer bij vakbondszaken hadden liggen. Deze waren geneigd voorzichti-
gerr te zijn en situaties eerst zorgvuldig te beoordelen alvorens arbeiders tot 
actiee op te roepen. Een houding die voor de vertrouwelingen van De Groot 
gelijkstondd aan 'opportunisme'. 

Eindd 1954 maakten De Groot en zijn secretaris Jaap Wolff een tournee 
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langss de districten om een indruk te krijgen van het functioneren van de EVC. 
Uitt de reacties sprak een grote ontevredenheid met de EVC. "En De Groot," 
zoo verzekert Wolff vele jaren later, "nodigde ze daar echt niet toe uit, hoor! 
Hijj  riep alleen maar op eerlijk de mening te zeggen.'"87 

Menn klaagde dat in de EVC een sektarische, principeloze strijd werd ge-
voerdd tegen NW-bestuurders onder de aloude leus 'we laten ons niet bijzet-
tenn in de grafkelders van het N W ' ; De vakbondsfunctionarissen zouden af-
kerigg zijn van het partijwerk, omdat ze geen twee heren tegelijk konden die-
nen.. Een doodzonde, zo viel De Groot de klagers bij, omdat juist onder de le-
denn van het N W beweging gaande was. 

Geïnspireerdd door wat ze op hun tournee te horen kregen, werkten De 
Groott en Wolff een koers uit om via een toenadering tot de sociaal-democra-
tiee aan het isolement een einde te maken. De koerswending werd op voorstel 
vann Gerben Wagenaar "De Nieuwe Aanpak" genoemd.'88 

Dee toen dertigjarige Wolff schreef de ruwe schetsen. De Groot dicteerde de 
lijn.. Om negen uur 's ochtends was Wolff aan het werk op de Gaaspstraat; 
vroegerr beginnen, wat Wolff als eindredacteur van De Waarheid gewend was, 
steldee De Groot niet op prijs. Na enkele uren werken, gingen beide mannen 
eenn eind wandelen, langs de Amstel of naar het Amsterdamse Bos. Soms 
werdd De Groot vertrouwelijk - spaarzame momenten van gevoeligheid - dan 
verteldee hij over de ellende van de oorlog, over de arrestatie van vrouw en 
dochterr die hij niet had kunnen voorkomen en over "de mist" waarin hij kort 
naa de bevrijding had rondgelopen. Een kwetsbare en aandoenlijke De Groot, 
diee - en dat verbaasde Wolff telkens weer - volkomen onverwacht, om bijna 
niets,, zijn omgeving en vooral zijn vrouw Eke de heftigste verwijten kon ma-
ken.. Dat Wolff daarvan getuige was, interesseerde hem niet. Een genante ver-
toningg waar De Groot een ander moment stilzwijgend en vol schuldgevoell  op 
terugkwamm door Eke met een bos bloemen te verrassen. Ook op Wolff maak-
tee De Groot zich soms onredelijk boos, vooral als deze er blijk van gaf anders 
overr zaken te denken. Als De Groot na enigee tijd inzag dat hij het bij het ver-
keerdee eind had, stelde hij hem alsnog in het gelijk. 

Opp kameraden afgeven kon hij als geen ander, "op de oude anarchisten 
vooral,, hij had er altijd ruzie mee". De woorden "verkalkt", "uitgeblust", 
"versleten",, "waardeloos" lagen hem in de mond bestorven. Vooral het 
woordd "idioot", dat hij op een typisch Frans-Russische toon als idjo't uit-
sprak.. Door zijn grilligheid en zijn neiging van het ene uiterste in het andere 
tee vallen, kon De Groot het niet lang met iemand uithouden. Ook Wolff on-
dervondd dat op den duur, hoewel hij De Groot in zijn wispelturigheid ver te-
gemoetkwam. . 
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Overr zijn Belgische jaren sprak De Groot zelden; eens kreeg Wolff het 
Antwerpsee schoolrapport te zien: "intelligentie in de dop." Wolff raakte on-
derr de indruk van zijn eruditie en talenkennis. De Groot kon goed vertellen 
enn voerde gemakkelijk de pen, "wel altijd met dezelfde stijlkenmerken, zin-
nenn die met 'doch' beginnen en soms een overvloed aan oud-testamentische 
beeldspraak.. Typisch voor de oude arbeidersbeweging. Het waren net psal-
men".1^ ^ 

Wolfff  was in september 1954 als assistent aan De Groot toegevoegd om 
hemm werk uit handen te nemen. Zijn gezondheid liet te wensen over. Volgens 
dee BVD leed hij aan een gebrekkige stofwisseling en vetzucht, was hij gauw 
moee en had hij last van slapeloosheid.'90 Sinds november 1953 verzuimde hij 
regelmatigg zittingen van het dagelijks bestuur.'9' De volgende zomer kuurde 
hijj  in een sanatorium in Sosni, in de omgeving van Moskou, aan de rivier de 
Moskva.. Hier begon hij met gymnastische oefeningen die hij na terugkeer 
inn Amsterdam voortzette bij de sportschool van Gé Koning in het Zuider-
bad,, op de Hobbemakade naast het Rijksmuseum. Hij liet zich er met de auto 
heenn brengen. Ook andere functionarissen hielden er hun conditie op peil.'92 

Sindss de herfst van 1954, zo berichtte de BVD, was De Groots gezondheids-
toestandd verbeterd, maar zijn kortademigheid, gevolg van het vele sigaren 
roken,, bleef. 

Inn het voorjaar van 1955 verscheen de resolutie De Nieuwe Aanpak ter be-
sprekingg op het zeventiende partijcongres, dat begin april afwisselend in Bel-
levuee en Felix Meritis plaatsvond. In de resolutie werd van een keerpunt in 
dee internationale verhoudingen gesproken: "Een ontspanning is ingetreden, 
dee oorlog teruggedrongen." Vol zelfvertrouwen heette het dat "de superiori-
teitt van het socialisme thans onherroepelijk was en zijn overwinning verze-
kerdd [...] Naast de Sovjet-Unie ontwikkelde zich de reusachtige volksrepu-
bliekk China, een macht waartegenover elke imperialistische agressie gelijk 
stondd aan zelfmoord." Wolff en De Groot gingen er kennelijk van uit dat het 
socialistischh kamp een oorlog kon overleven.193 Gelukkig bleef het doel zo'n 
oorlogg te voorkomen. De tekst toonde zich optimistisch over de kansen daar-
toe.. De vredeskrachten groeiden onstuimig, vooral in de strijd tegen de Duit-
see herbewapening. Socialisten en communisten, leden van N W en EVC von-
denn elkaar overal. "In dit verband," waarschuwde De Groot, "moet de op-
vattingg afgewezen worden die de EVC als de vakbeweging en alle anders-ge-
organiseerdenn als "ongeneeslijk" beschouwt, waar het de moeite niet voor 
loontt zich mee bezig te houden. [...]" Hij zag de EVC nog slechts als een 
steunpunt,, van waaruit communisten aansluiting moesten zoeken bij het 
N W .. "Wanneer," zo eindigde hij, "men er van uitgaat dat de EVC "zichzelf 
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genoeg""  is, dan verhindert men dat zij haar voornaamste taak in het belang 
vann de gehele arbeidersklasse vervult." m 

Inn de EVC werd met teleurstelling gereageerd. En die sloeg om in ergernis 
toenn De Groot critici in verband bracht met zogenaamde "anarcho-syndica-
listischee stromingen waartegen krachtig opgetreden diende te worden". '95 Als 
menn De Groot moest geloven dan weken ze terug voor stakingen'96 en gaven 
zee zich gemakkelijk over aan "corruptie", "bureaucratisering" en een "be-
krompenn routine".197 

Dee Groot toonde zelfvertrouwen. Hij voelde zich omringd door jong kader 
inn vakbeweging en partij dat blijk gaf strijd tegen afwijkingen niet te schu-
wen.. Jaap Wolff was niet de enige uit de jeugdbeweging die in het begin van 
dee jaren vijfti g promotie maakte. Zijn broer Joop klom op tot het dagelijks 
bestuur;; Marcus Bakker werd hoofdredacteur van De Waarheid; Catrien Bult-
je,, die weldra met Joop Wolff in het huwelijk trad, verving Sonja Prins bij Po-
litieklitiek en Cultuur en Rinus Haks kwam in het partijsecretariaat. De belang-
rijksterijkste benoeming was echter die van Henk Hoekstra in september 1954 tot 
assistentt van Gerben Wagenaar, verantwoordelijk voor de organisatie, maar 
voorr dat werk naar ieders oordeel ongeschikt. 

Dee bijna dertigjarige Amsterdammer Hoekstra kwam in 1944 van de elek-
trotechnischee school.198 Hij dook onder toen hij een oproep kreeg om in 
Duitslandd te werken. Hoekstra, afkomstig uit een sociaal-democratisch gezin, 
vondd vanuit de Dapperbuurt zijn weg naar de CPN. Zijn partijcarrière begon 
inn het ANJV, terwijl hij werkte als liftmonteur. Na vier jaar secretaris van het 
ANJVV  te zijn geweest, kwam hij in het partijapparaat. Hij leerde er de taaiheid 
vann de bureaucratie kennen waarin velen het bevel voerden, doch weinigen 
ietss uitvoerden. Hij legde zich er zonder noemenswaardige moeite bij neer in 
dee wetenschap dat langs informele weg en met nieuwe, eigen mensen op lei-
dinggevendee posten rompslomp en organisatorische inertie te overwinnen 
waren.. In april 1955 werd Hoekstra na zes maanden Wagenaars assistent te 
zijnn geweest, verantwoordelijk voor de partijorganisatie. 

Aann de vooravond van het congres had De Groot al gezinspeeld op een wis-
selingg van de wacht. Aan partijgenoten die zogeheten "vervreemd", "verlie-
derlijkt",, "uitgehold" en "gedegenereerd" waren, hield hij het jonge, frisse ka-
derr ten voorbeeld dat zich na de oorlog in actie en jeugdorganisatie onderschei-
denn had. Een verzetsverleden deed er niet toe. "We zijn tien jaar na de bezet-
ting,""  riep De Groot het partijbestuur toe en "in die tijd is veel gebeurd. Er zijn 
velenn die held waren, maar op het ogenblik slappeling of zelfs schurk zijn.'"99 

Dee partij was aan vers bloed toe, en De Groot stak zonder omhaal de lof-
trompett over Hoekstra, die "geen ontzag toonde voor heilige huisjes en wist 
uitt te spreken wat is".200 
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Hoekstraa werd op het zeventiende congres de nieuwe organisatiesecretaris, 
maarr niet nadat hij in de besloten zitting met Wagenaar de vloer had aange-
veegdd en hem van de ergste incompetentie had beschuldigd. Wagenaar was 
ziedendd opgesprongen en had gevraagd hoe Hoekstra het durfde na slechts 
eenn halfjaar werken tot zo'n oordeel te komen.201 Gezien het feit dat Hoek-
straa niet buiten de instemming van De Groot opereerde, betekenden zijn 
woordenn ook een verkapte uitval naar De Groot. De botsing markeerde de 
zichh langzaam voltrekkende verwijdering tussen De Groot en Wagenaar. 

Niett alleen Wagenaar kreeg het op dit congres hard te verduren, ook Har-
ryy Verheij. Verheij was in januari 1954 Gerrit Blom als secretaris van het 
moeilijkee district Amsterdam opgevolgd. Het lukte hem de Amsterdammers, 
diee door toedoen van de arrogante Blom verdeeld waren, weer aan het werk 
tee krijgen. Verheijs prestige nam toe, kennelijk te veel in de ogen van De 
Groot,, die hem om zijn zelfstandigheid nooit helemaal vertrouwde. Al eerder 
zettee De Groot Verheij onverhoeds in een kwaad daglicht, toen hij hem voor 
dee voeten wierp zich te veel met kunstenaars en intellectuelen en te weinig 
mett arbeiders op te houden.202 Dat verwijt werd op het congres herhaald. Aan 
werkkracht,, ijver en toewijding geen gebrek, maar, lieten Jaap Brandenburg 
enn Marcus Bakker om beurten weten: "Verheij moet zijn afkomst als arbei-
derr niet vergeten en niet teveel opzien naar academische kennis van de intel-
lectuelen."2033 Volgens Bakker besteedde Verheij, die tevens hoofdredacteur 
wass van Politiek en Cultuur, te veel aandacht aan "kunst" en onderwerpen als 
"hett pijnloos bevallen volgens de methode van Pavlov". Wat Wagenaar niet 
lukte,, kon Verheij wel: "toegeven dat de critiek volkomen juist was. [...] Ik 
zouu alle kameraden willen vragen om op dezelfde manier als M. Bakker heeft 
gedaann voor mij duidelijk te maken waar de fouten zitten. Ik wil precieser en 
nauwkeurigerr zoeken waar de schoen wringt." 

CHINA A 

Kortt na het congres werden in het secretariaat de vakantieplannen besproken. 
Err waren achttien uitnodigingen ontvangen uit de Sovjet-Unie, de DDR en 
Hongarije.. Het secretariaat stelde vast wie van de leidinggevende functiona-
rissenrissen in aanmerking kwamen.204 De Groot viel daar buiten. Hij werd altijd 
persoonlijkk geïnviteerd en zijn plannen behoefden geen goedkeuring. Die zo-
merr bracht het gezin drie maanden door in de Sovjet-Unie en vertrok aan-
sluitendd naar China. 

Beginn juli arriveerden Paul en Eke in Moskou en reisden vervolgens door 
naarr Sosni aan de rivier de Moskva waar De Groot ook het jaar daarvoor had 
gekuurd.. Huib was er eerder op eigen gelegenheid heen gereisd. In juni was 
hijj  geslaagd voor zijn eindexamen gymnasium B, niet op het Vossius maar op 
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hethet Amsterdams Lyceum. Hij doorliep er de laatste twee klassen. Op het Vos-
siusgymnasiumm kon de bescheiden, wat stille Huib zijn draai niet vinden; hij 
bleeff  een keer zitten en had te kampen met een leraar natuur- en scheikunde 
diee weinig geduld met hem oefende. Na de vierde klas was besloten van 
schooll  te veranderen. Op het Amsterdams Lyceum werden zijn prestaties snel 
beter. . 

Inn het sanatorium, dat aan een uitloper van de Moskva lag, maakte Huib 
kenniss met Andrej Loekanov, zoon van de Bulgaarse ambassadeur in Mos-
kou.. Hij was van Huibs leeftijd en bracht het later tot vice-premier van Bul-
garije.. Ze verdroegen het moeilijk om altijd onder begeleiding te staan. De 
andere,, meestal oudere gasten waren soms van een dodelijke saaiheid. Een 
kanotochtt zorgde voor een ware paniek, toen de jongens niet op het afge-
sprokenn tijdstip thuis waren. Loekanov leed aan een hartkwaal, een extra re-
denn hem niet uit het oog te verliezen. De veiligheidsdienst was in rep en roer. 
Watt als het tweetal iets overkwam? Ze dreven wel vaker de spot met de regels. 
Uitt balorigheid maakten ze het weliswaar oergezonde, maar oersaaie eten, 
waarinn gekookte kip de hoofdrol speelde, belachelijk. Midden in de eetzaal 
werdd de kip als voorbeeld van socialistische kookkunst door het tweetal van 
allee kanten gefotografeerd. Het kwam hen op een reprimande van de sanato-
riumdirectieriumdirectie te staan. Misschien wilden ze indruk maken op de twee jeugdige 
dochterss van de plaatsvervangend minister van Landbouw van de Sovjet-Unie, 
Matsjkevitsj.. Hijzelf bevond zich als hoofd van een landbouwdelegatie in de 
Verenigdee Staten. Zijn vrouw en dochters verbleven in Sosni. Met een van de 
dochterss sloot Huib vriendschap. Ze maakten allerlei uitstapjes, onder andere 
naarr een grote paardenfokkerij, waar zij paardreden. Terug uit China zocht 
Huibb haar in Moskou op. Ze woonde bij haar ouders in een grote regeringsflat 
aann de Kotelnitsskaja Nabereznaja met uitzicht op de Moskva. 

Bijj  zijn bezoek aan het Wereldjeugdfestival in 1957 ontmoette hij haar 
voorr het laatst. Matsjkevitsj, een Oekraïner en beschermeling van Chroesjt-
sjov,, was inmiddels minister van Landbouw geworden. Zijn dochter bleek een 
geliefdee te hebben gevonden. Huib was in de voorbije twee jaren niet verder 
gekomenn dan het schrijven van brieven. Hij was in militaire dienst en mocht 
hethet land niet uit. Na Chroesjtsjovs val werd Matsjkevitsj weggepromoveerd 
naarr Kazachstan. In 1968 was hij Sovjet-ambassadeur in Praag. 

Inn het goed beschermde en door bossen omgeven sanatorium in Sosni ver-
blevenn meer hooggeplaatste Sovjet-functionarissen. De Groot ontmoette er 
ledenn van het centraal comité, zoals de historicus M.B. Miti n en de Russische 
plaatsvervangendd secretaris-generaal van de Verenigde Naties, met wie Huib 
eenn partij tennis speelde. Een onuitwisbare herinnering had hij aan de Sovjet-
ministerr van Financiën Zverev: "de man kon niet tellen. Bij tafeltennis claim-
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dee hij altijd de overwinning, ofschoon ik voorstond." 
Dee Groot hield zich afzijdig van alles wat met sport of spel te maken had. 

Hijj  kuurde, las kranten en boeken en bereidde zich voor op de China-reis. Na 
enkelee weken vertrok het gezin weer naar Moskou om aan boord te gaan van 
dee Transsiberië Express met bestemming Peking. Het verblijf in Sosni had 
langerr geduurd dan gepland. Huib had last ondervonden van de voor China 
verplichtee pokkeninentingen. 

Dee reis nam acht dagen in beslag. Het gezin beschikte over twee rijkelijk 
sjiekee compartimenten met douche en toilet in de eerste klas. In iedere coupé 
stondenn twee fauteuils, naast twee banken die 's avonds door de conducteur 
inn een bed werden veranderd. Er werd driemaal per dag gegeten wat, afgezien 
vann de grote hoeveelheden, een prettige afwisseling was op een reis die 
dagenlangg door de eindeloze bossen en taiga's van Oost-Rusland voerde. In 
Pekingg werd het gezin ondergebracht in een grote villa, even buiten de stad; 
hett personeel had opdracht al hun wensen te vervullen. Het vervoer ge-
schieddee per auto, in een tweede volgden de begeleiders. Tussen de politieke 
besprekingenn en bezoeken aan bedrijven, ziekenhuizen en universiteiten door 
wass er tijd voor ontspanning. Het gezelschap bezocht de Chinese Muur, wan-
deldee in de tuinen van het keizerlijk paleis, en woonde een voorstelling bij 
vann de beroemde Pekingopera. Per trein werd een uitstapje gemaakt naar 
Moekdenn ten noorden van Peking, het Magnitogorsk van China, waar Paul on-
derr de indruk raakte van de enorme hoogovens, staalfabrieken en machine-
industrie.2055 Op de eerste oktober, de vijfde verjaardag van de Chinese volks-
republiek,, woonde het gezelschap een banket bij met ontvangst door de hoog-
stee partijleiders, Mao Tse-toeng en Tsjou En-lai. De dagen daarna voerde De 
Groott besprekingen in kleinere kring onder andere met de burgemeester van 
Pekingg Peng Tseng, die hem uitnodigde voor een concert, en met de gevier-
dee maarschalk Tsjou Teh en partijsecretaris Deng Xiao-ping. Deng was ook 
aanwezigg tijdens een theevisite bij staatspresident Lioe Sjao-sji. Voor een uit-
voerigg politiek gesprek was geen tijd, omdat Huib en Eke zich al snel bij het 
gezelschapp voegden en de conversatie naar minder zwaarwichtige onderwer-
penn verschoof. Naar Huib zich herinnert, verliep alles in een genoeglijke 
sfeer.. Met veel glimlachen en beleefdheden werden de familieleden op hun 
gemakk gesteld.206 "Do you like socialism", "Do you like tea", een verbou-
wereerdee Huib knikte instemmend: "Wat had ik meer kunnen doen?"207 

Dee reis naar China beschouwde De Groot als een belangrijke politieke ge-
beurtenis,, als een internationale erkenning voor zijn persoon en de partij. Bij 
terugkeerr op Schiphol werd hij op 'Russische wijze' welkom geheten door 
hett voltallige dagelijks bestuur. Een grote foto van het drietal prijkte op de 
voorpaginaa van De Waarheid. Het ANP was van het tijdstip van aankomst op 
dee hoogte gebracht.208 
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Inn het dagelijks bestuur bracht De Groot verslag uit. De Chinezen hadden 
hemm verteld dat de strijd met de Verenigde Staten ging om een reeks landen 
alss India, Indonesië, Japan, Engeland, Frankrijk en Nederland waar meer en 
meerr krachten zich verzetten tegen hun uitpersing. Wij, aldus De Groot, moe-
tenn deze op neutraliteit gerichte stromingen steunen. In Nederland zag De 
Groott die in de PVDA en het N W, maar ook in de W D aanwezig. "In de 
PVDAA  gaat het niet meer om de tegenstelling leiding-leden," maar om een te-
genstellingg tussen een Amerikaanse en een Engelse vleugel. "Onze lijn moet 
zijnn de bevordering van de stromingen die zich op Engeland oriënteren en 
strevenn naar neutraliteit."209 

Dee Groot vertelde verder dat hij in China grote waardering had horen uit-
sprekenn voor de CPN en haar steun aan het Indonesische volk. Over Indone-
siëë sprekend begroette De Groot niet alleen de enorme verkiezingsoverwin-
ningg van de PKI - ze werd de vierde partij in het land - maar ook die van de 
Partaii  Nasional Indonesia (PNI), de nationalisten van Soekarno, die de mees-
tee stemmen haalde en waarin de PKI een groot vertrouwen stelde. 

Inn juli , kort voor De Groots vertrek uit Nederland, vond in Bandung de eer-
stee Aziatisch-Afrikaanse topconferentie plaats, waar Soekarno een belangrij-
kee rol bij speelde. Onder de premiers en staatshoofden had zich ook Tsjou 
En-laii  bevonden. De invitatie aan de Chinese leider zag de PKI als een be-
vestigingg van haar waardering van de PNI-regering van Ali Sastroamidjojo, 
diee de initiatiefnemer was van de conferentie. Des te wonderlijker dat in De 
WaarheidWaarheid op 12 juli 1955 een onrustbarend artikel verscheen onder de kop 
"Onderhandsee besprekingen met PNi-leiders over reactionair kabinet. Vrees 
voorr verkiezingskansen PKI". Het wekte met de aanduiding 'Djakarta, 10 
juli '' en 'Van onze correspondent' de indruk uit Indonesië afkomstig te zijn. 
Dee werkelijke auteur was Wim Klinkenberg, die na overleg met Friedl Baruch 
enn Wim Wertheim op alarmerende toon berichtte dat de PNI besprekingen 
voerdee met de islamitische Masjoemi. Deze gesprekken waren erop gericht 
dee verkiezingen te verhinderen om zoo de verdere legalisering en versterking 
vann de PKI tegen te gaan. Klinkenberg nam stelling tegenover een te 'wel-
willende'' houding jegens de PNI. 

Mett uitzondering van Baruch keerde het hele dagelijks bestuur zich tegen 
hett artikel en bestempelde het als een inmenging in de PKI. En indirect ook 
inn de politiek van de Chinese CP. Deze had immers net als de PKI de Ban-
dung-conferentiee van harte gesteund en er Tsjou En-lai, een van zijn belang-
rijksterijkste leiders, naar afgevaardigd. 

Dee Russen waren echter niet uitgenodigd. Wellicht hadden Baruch en 
Klinkenbergg hen ter wille willen zijn met een teken aan de Aziatische broe-
derss dat hun steun aan "de beweging van niet gebonden landen" niet ten kos-
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tee mocht gaan van de Sovjet-Unie door te ontaarden in een naar een derde 
wegg strevende neutraliteit. De Groot vond dat natuurlijk ook - meermalen 
waarschuwdee hij tegen het loslaten van de solidariteit met de Sovjet-Unie. 
Ietss anders was dat hij door de belerende toon van het artikel zijn Chinese 
gastherenn beledigd zag. Zonder dralen plaatste De Waarheid op bevel van De 
Groott een afwijzende, ingezonden brief van de in Nederland verblijvende 
Slamatt Soekotjo, de motor achter de PI. Onder de schuilnaam Abidin Ham-
zahh schreef hij dat de plaatsing van het artikel onverantwoord was geweest. 
Inn een naschrift tekende de hoofdredactie aan dat de kritiek "volkomen te-
recht""  was. 

Hett was middenjaren vijftig , toen De Waarheid nog een gesloten bolwerk 
was,, een uniek incident. Het markeerde het begin van wrijvingen die enkele 
jarenn later spectaculair tot uiting kwamen bij de hoogoplopende conflicten 
tussenn Moskou en Peking en hun respectievelijke aanhang in de internatio-
nalee communistische beweging. 

Eenmaall  terug in Nederland ging De Groot nogmaals op het incident in. 
Hijj  noemde het "verderfelijk dat het artikel was gepresenteerd als een uitla-
tingg van de PKI, namelijk als een correspondentie uit Djakarta". Daarom ver-
diendee het, volgens De Groot, het predikaat "intrige"; Het secretariaat moest 
dee zaak grondig onderzoeken.210 Eind januari 1956 viel het besluit Wim Klin-
kenbergg naar de redactie Binnenland over te plaatsen. Joop Morriën werd be-
lastt met de berichtgeving over Indonesië.2" 

Dee uitkomsten van het in het voorjaar gehouden congres en de conclusies 
vann de besprekingen in China en Moskou werden samengevat in de partijbe-
stuursresolutiee "Over de nieuwe aanpak van haar taak", die in november 
1955,, een week na de viering van de Oktoberrevolutie, werd gepubliceerd.212 

Dee toon was resoluter en de visie breder dan de congrestekst uit het voorjaar, 
vruchtt van de gegroeide overtuiging dat een keerpunt was bereikt in de in-
ternationalee verhoudingen: "een nieuwe tijd was aangebroken, een tijd van 
ontspanningg die om nieuwe aanpak vroeg". 

Beginn februari 1956 boog het dagelijks bestuur zich over de vraag hoe de 
nieuwee aanpak in de praktijk moest worden gebracht.2'3 De Groot stelde zijn 
eigenn functioneren en dat van Gerben Wagenaar ter discussie. Vaststellend 
datt persoonlijke tegenstellingen en gebrek aan vertrouwen het werk bemoei-
lijktenn pleitte hij voor de aanstelling van een secretaris die de politieke lei-
dingg nam. Hij achtte zichzelf daar - zeker op den duur - niet meer toe in staat 
enn Wagenaar vond hij geen alternatief. "Na de oorlog was op hem gekoerst," 
alduss De Groot, "maar hij gaf geen leiding, zoals het hoorde."2'4 Wagenaar 
hadd niet kunnen voorkomen dat de EVC op eigen wieken ging en absurde 
voorwaardenn stelde aan een overgang naar het N W . Te 'slap', oordeelde Mar-

346 6 



HETT INSTINCT VAN DE PARTIJ 

cuss Bakker over de oud-verzetsstrijder. Bakker opperde meteen ook de lei-
dingg van de EVC te vervangen. Zo'n rigoureuze stap ging De Groot te ver. Hij 
wass tevreden met de benoeming op termijn van een nieuwe man die door hem 
zouu worden opgeleid en geholpen. 

Wagenaarr was weliswaar nog partijvoorzitter, serieus werd hij niet meer 
genomen.. Verheij stelde voor hem niet meer als lijsttrekker aan te wijzen; 
sindss de oorlog had hij steeds de lijst aangevoerd. Pijnlijker was dat De Groot 
besloott niet Wagenaar maar Henk Hoekstra mee te nemen naar het twintigste 
partijcongress van de CPSU, het eerste sinds de dood van Stalin. Pijnlijk ook, 
omdatt Wagenaar het voorstel zelf in het dagelijks bestuur moest verdedi-
gen.2'55 Wagenaar kon nog zo diep vallen, hij liet niets merken. Hij stelde het 
niett op prijs door het leven te gaan als een "in zijn ijdelheid gekwetste klein-
burger". . 
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