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IXX Barsten in het beeld 1956-1960 

CONGRESS DER ONTHULLINGEN 

Inn de driejaar na Stalins dood waarin Chroesjtsjov zich als de nieuwe krach-
tigee Sovj et-leider manifesteerde en een periode van dooi inleidde, leek er 
voorr de argeloze lezer van De Waarheid weinig veranderd. Nog ieder jaar 
werdd hij rond Stalins geboorte- en sterfdag op het gebruikelijke eerbetoon 
vergast.. Anders dan de burger in de Sovjet-Unie, die de naam Stalin in de ko-
lommenn van krant en tijdschrift nauwelijks meer tegenkwam. Honderddui-
zendenn keerden terug uit de kampen, vertelden over de Goelag en zongen de 
loff  van de nieuwe leider Nikita Chroesjtsjov, die voorzichtig ertoe overging 
dee slachtoffers te rehabiliteren.' 

Niett alleen in de binnenlandse, ook in de buitenlandse politiek doorbrak 
Chroesjtsjovv een traditie. Joegoslavië bleek niet langer de "fascistische mili-
tairee dictatuur", waarvoor Stalin met in zijn kielzog de leiding van de zuster-
partijenn het regiem van Tito placht te houden. Ook in de relatie met de kapi-
talistischee staten kwam beweging. Met de Bondsrepubliek Duitsland werden 
betrekkingenn aangeknoopt en "de grote vier" kwamen voor het eerst sinds de 
Potsdammerr conferentie van 1945 in Genève bijeen. De wereld haalde opge-
luchtt adem en sprak hoopvol van de "geest van Genève". 

Tott het twintigste CPSU-congres, dat van 14 tot 25 februari 1956 in het 
Kremlinn bijeenkwam, was acht maanden eerder opgeroepen. De verwachting 
leefdee dat aan de nieuwe politiek - ontspanning, ontwapening, vreedzame 
coëxistentiee - ruim baan zou worden gegeven. Tegelijk werd gefluisterd dat 
Stalinss stokpaardjes als de zogenaamde onvermijdelijke oorlog tussen de ka-
pitalistischee staten of zijn als te simpel beschouwde idee over de weg naar het 
communismee aan kritiek zouden worden blootgesteld. Maar niemand ver-
wachttee dat het congres zich zou buigen over zijn misdaden - hooguit mis-
schienn in een beperkte en gematigde kritiek over zijn methoden van leiding-
gevenn om elk streven naar herstel van een persoonlijke dictatuur de pas af te 
snijden.. Een fundamentele kritiek leek onmogelijk gezien de invloedrijke po-
sitiee van een aantal van Stalins oude wapenbroeders, Molotov, Kaganovitsj, 
Vorosjilovv en Malenkov. Zij wilden niets van een discussie over de personen-
cultuss weten. 
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Tochh zou het Chroesjtsjov lukken Stalins misdaden op de agenda te krij -
gen.. Harde onderhandelingen met de conservatieven en een dreigement de 
kwestiee aan de afgevaardigden voor te leggen gingen eraan vooraf. Het com-
promiss behelsde dat Chroesjtsjov werd toegestaan namens het centraal co-
mitéé een rapport te houden, niet in het openbaar, maar achter gesloten deu-
ren,, zonder discussie en pas na de verkiezing van het centraal comité. De 
conservatievenn dachten dat ze moesten vrezen voor hun herverkiezing als het 
eerderr zou plaatsvinden.2 De rede die Chroesjtsjov in de nacht van 25 op 26 
februarii  hield, werd verreweg de belangrijkste gebeurtenis van het congres. 

Voorr Chroesjtsjov het woord nam, hadden slechts twee sprekers het aan-
gedurfdd iets over Stalin te zeggen. Mikojan maakte een korte maar ondub-
belzinnigee toespeling op Stalins machtsmisbruik en kritiseerde zijn fouten in 
dee buitenlandse en economische politiek. Hier lijnrecht tegenover bewees de 
Fransee partijleider Maurice Thorez, pas hersteld van een langdurige ziekte, in 
zijnn begroetingsrede zijn overleden meester alle eer en liet - vrijwel zeker in 
overlegg met de groep Molotov - geen spaan heel van de ontheiligende kritiek 
diee Chroesjtsjov in de voorbije periode zo nu en dan had laten horen. 

Thorezz matigde zich een houding aan alsof Chroesjtsjov weinig voorstel-
dee en zijn val nabij was;3 een open en bewuste schending van de regels van 
dee internationale communistische hiërarchie. Aan de vooravond van het con-
gress zinspeelde hij er in een weinig vleiend paginalang artikel in de Pravda 
opp dat de vreedzame coëxistentiepolitiek tot de ondergang van de Sovjet-he-
gemoniee leidde,4 na dertig jaar stalinistisch chauvinisme een pijnlij k verwijt. 

OpOp 14 februari 1956, de dag van de opening vann het congres, bevonden De 
Groott en Hoekstra zich al enkele dagen in Moskou. Ze logeerden in Sovjets-
kaia,, een partijhotel waar ook andere delegaties waren ondergebracht, even 
buitenn het centrum in een zijstraat van de Arbat.5 De reis had nogal wat voe-
tenn in de aarde. Aanvankelijk vertrok het tweetal met de Scandinavië-express, 
maarr in de grensplaats Bentheim aangekomen, werd De Groot op grond van 
overwegingenn van openbare orde de toegang tot Duitsland ontzegd. De Groot 
enn Hoekstra namen een taxi naar Oldenzaal en reisden naar Amsterdam terug 
omm alsnog, maar nu per vliegtuig, naar Moskou te vertrekken.6 

Dee dagen voorafgaand aan de opening van het congres gebruikte De Groot 
omm hoge Sovjet-functionarissen en leiders van zusterpartijen te ontmoeten. In 
hett persoonlijke contact moet De Groot iets gemerkt hebben van de spanning 
inn de leiding van de CPSU en de opmerkelijke rol van de groep rond Molotov. 
OokOok De Groot had bezwaren tegen de voortvarendheid waarmee Chroesjtsjov 
tee werk ging; tegen het gemak waarmee hij in het geval Joegoslavië het roer 
omgooidee zonder acht te slaan op de gevolgen voor de communistische par-
tijenn die altijd trouwhartig "de fascistische kliek van Tito" hielpen veroorde-
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lenn of tegen de plotselinge erkenning van de BRD, wier revanchistische in-
tentiee doof hem in alle toonaarden was verguisd. De Groot had er zorgvuldig 
opp toegezien zijn aanhang niet al te diepgaand in te lichten over de ongewo-
nee veranderingen die in de Sovjet-Unie gaande waren, laat staan over het 
machtsmisbruikk waarmee Stalin in verband werd gebracht. Weliswaar kon hij 
niett vermoeden dat de veroordeling van Stalin het allesoverheersende thema 
vann het congres zou worden, toch was hij zich bewust van de stille revolutie 
diee zich in de Sovjet-partij voltrok en haar gevolgen voor de communistische 
eenheid,, ook in de CPN. 

Alss ingewijde begreep hij de bedoeling van Maurice Thorez toen deze aan 
hett eind van zijn speech de Sovjet-partij prees voor haar onverbrekelijke trouw 
aann de ideeën van Marx, Engels, Lenin en... Stalin en beloofde dat "de Fran-
see partij naar het voorbeeld van de CPSU zou waken over de zuiverheid van 
hett wetenschappelijk marxisme en de eenheid in haar rijen".7 Het uitdagen-
dee applaus dat gedragen werd door de conservatieven, viel De Groot van har-
tee bij. Het was een vermetele, doch naar bleek vergeefse poging Chroesjtsjov 
tee doen afzien van zijn plan Stalin te veroordelen. 

Dee Groot heeft altijd ontkend dat hij tijdens het twintigste congres is in-
gelichtt over de 'geheime rede' van Chroesjtsjov, het vier uur durende requi-
sitoirr achter gesloten deuren waarin Stalin werd beschuldigd van deportatie 
enn moord op miljoenen onschuldigen, de bloedige zuivering van de oude bol-
sjewikii  en de legertop in de jaren dertig en incompetentie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.. Dat De Groot, anders dan Thorez, Togliatti en de partijleiders 
uitt de volksdemocratieën, geen kennis kon nemen van de rede, sluit niet uit 
datt hij op de hoogte was van de strekking ervan, ook dankzij zijn contacten 
inn het Sovjet-apparaat. 

"Geheimhouding""  bleek een betrekkelijk begrip. Binnen enkele dagen 
stondd de tekst ter beschikking van partij kaders en vonden meetings plaats in 
dee fabrieken en instellingen.8 Guiseppe Boffa, toentertijd de Moskouse cor-
respondentt van L'Unita, herinnert zich dat hij niet eerder zo'n opgewonden 
stemmingg meemaakte als in de eerste dagen na het congres. "We could hard-
lyy say hello before we were deep in discussion on this one theme, whether in 
thee lobby of a theatre, on the street, or at dinner. We spent hours and hours 
recallingg the past, exchanging information, seeking explanations, excavating 
memories,, discovering forgotten names and stories of long ago."9 Er mag 
tochh worden aangenomen dat ook De Groot meer wilde weten en dat hij zich 
heeftt willen oriënteren op de verdere ontwikkeling van de Sovjet-leiding. In 
iederr geval bleef hij nog minstens tien dagen ter plaatse. 

Dee Groot stond voor een ingewikkeld dilemma. De onthullingen accepte-
renn - hoe halfhartig die ook waren -, hield voor hem in zijn leven moeten ver-
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anderen;; zich moeten losmaken van Stalin, van het afgodsbeeld waaraan hij 
zoo toegewijd was; en de kwade herinnering moeten verdragen aan kameraden 
diee zonder mededogen tot slachtoffer waren gemaakt. Uit de ontdeksel-
dee beerput ontsnapten niet alleen Stalins misdaden, ook de leugens, valse 
praktijkenn en vernederingen waarmee De Groot zelf zijn tegenstanders had 
bestreden.. Moest hij toegeven dat hij de ogen had gesloten, zich mee liet 
slepenn en vuile handen had gemaakt, voor niets? Moest hij zeggen: Trotski, 
Boecharinn en Zinovjev of Sneevliet, Wijnkoop en Goulooze, julli e zijn ver-
nederd,, beschimpt en verjaagd, maar julli e hadden gelijk? De Groot was er de 
mann niet naar de geesten van het verleden toe te staan een obsessie te wor-
den.. Daarvoor was zijn gevoel te gepantserd. Hij moest verder en dat kon hij 
zichh voorstellen in maar één gedaante, in die van de leider van de Neder-
landsee communistische partij. Als gevangene van het verleden kwam hij tot 
dee slotsom dat de waarheid verborgen moest blijven. Dat de toespraak van 
Chroesjtsjovv in de Sovjet-Ieiding op weerstand stuitte, sterkte hem in de ge-
dachte.. Het iconoclasme werd wellicht nog een halt toegeroepen zodat de 
authenticiteitt van Chroesjtsjovs onthullingen voor deze het grote publiek be-
reikten,, ontkend kon worden. 

Voorr De Groot speelde - onbewust wellicht - ook mee dat de communis-
tischetische leer en zijn partij strijdbaarheid belichaamden en getuigenis aflegden 
vann het streven naar verheffing en humaniteit. Het gaf de mogelijkheid zijn 
schuldd in te lossen, het ondraaglijke gevoel te verdringen vrouw en dochter 
inn de oorlog aan zijn idealen te hebben opgeofferd. Door zich de kritiek op 
hett stalinisme eigen te maken en te erkennen dat het regiem misdadig was, 
viell  de bescherming tegen de in de oorlog wortelende gevoelens van schuld 
enn machteloosheid weg. Dat onheil kon en wilde De Groot, die zich op door-
zettingsvermogenn en trouw ten aanzien van politieke idealen liet voorstaan, 
niett over zich afroepen. 

Dee Groot en Hoekstra reisden terug via Warschau en bezochten er Mauri-
cee Rok, de Poolse kleermaker bij wie De Groot in 1949 in Parijs een maand 
logeerdee en die in 1951 terugkeerde naar Polen. Rok herinnert zich dat de de-
legatiee verbitterd en teleurgesteld was, maar weinig kwijt wilde.10 Zelfwas 
hijj  op de hoogte van de sensationele inhoud van Chroesjtsjovs rede, die al 
snell  in de Poolse hoofdstad circuleerde en was, zoals veel Polen, niet onge-
voeligg voor de kritiek. Anti-Russische sentimenten leefden sterk in Warschau, 
voorall  vanwege de Russische annexatie van Pools grondgebied, en voor com-
munistenn in het bijzonder, omdat Stalin voor de oorlog de hele Poolse partij-
topp liet liquideren. 

Gedurendee het congres had De Waarheid uitvoerig bericht over de belang-
rijksterijkste redevoeringen, maar na afloop brak een periode van stilzwijgen aan. 
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Omm geen vragen uit te lokken, verscheen Hoekstra noch De Groot op leden-
vergaderingen.111 Op voorstel van de laatste vonden ook geen openbare ver-
gaderingenn plaats.'2 Tegen de gewoonte in, want als Moskou had gesproken, 
wass het gebruik de aanhang snel en grondig op de hoogte te brengen. Het 
werdd zelfs niet nodig geacht het partijbestuur bijeen te roepen: "Het liefst 
geenn overhaaste stappen," aldus De Groot, die het dagelijks bestuur kenbaar 
maaktee dat in Chroesjtsjovs kritiek "ondoordachte overdrijving" had plaats-
gevonden.. Weliswaar achtte hij kritiek op de persoonsverheerlijking "ge-
zond",, want "de potentaatjes aan de basis regeren vaak met citaten van Sta-
lin" ,, maar hij waarschuwde tegen "allerlei sensatie-opmerkingen".13 Als 
voorbeeldd wees hij op de rede van Mikojan, "waar de burgerlijke pers on-
middellijkk profijt van had getrokken". Overhaast commentaar schiep alleen 
maarr verwarring, getuige ook DDR-leider Walter Ulbricht, die zich niet had 
kunnenn beheersen en liet weten dat "Stalin niet klassiek was" - en dus niet 
meerr in een eregalerij met Marx, Engels en Lenin thuishoorde. "Baarlijke on-
zin,""  aldus De Groot. 

Terwijll  Mikojan aan de schandpaal werd genageld, liet De Groot zich lo-
vendd uit over oorlogsheld generaal Zjoekov en vooral over Molotov, die waar-
schuwdenn tegen "vredesdoezel" en de onderschatting van de oorlogskrach-
ten.. Met hun krachtige uitspraken tegen het "Duitse revanchisme" was hij het 
vann harte eens, net als met de belofte "de positieve betekenis van Stalin hoog 
tee houden". De Groot liet uitkomen dat de CPN voortaan zelfstandig door het 
levenn ging, wat solidariteit met de Sovjet-Unie niet uitsloot. Hij pleitte ervoor 
omm "als zich gebeurtenissen voordoen waar we niet uit wijs worden", open-
lijkk te zeggen, "dat we een oordeel opschorten tot we beter geïnformeerd 
zijn".'44 Voor wie gewend was alles uit "het vaderland van het socialisme" 
voetstootss aan te nemen, een schokkende mededeling. 

Aann het begin van het debat, vier dagen later, werd Stalin door Henk Hoek-
straa uitbundig geprezen. Hoekstra legde uit dat het populariseren van een fi-
guurr niet strijdig was met collectief leiderschap. Zoals Mao in China had ook 
Stalinn tot grootse daden geïnspireerd. Of er fouten zijn gemaakt? Het is niet 
aann ons dat te beoordelen. Dat moeten ze in de Sovjet-Unie maar uitzoeken, 
alduss Hoekstra, die veinsde van de prins geen kwaad te weten.'5 

Corr Geugjes toonde zich als een der weinigen geschokt. "Er zijn toestan-
denn blootgelegd waarvoor communisten zich moeten schamen." Volgens hem 
heerstee er verwarring en twijfel in de gelederen. Geugjes vermoedde dat de 
zaakk nog niet voorbij was en datt er meer achterstak dan De Groot in zijn ver-
slagg liet uitkomen.'6 Met de verwarring viel het volgens Marcus Bakker wel 
mee.. Men was hooguit "nieuwsgierig", sprak hij geruststellend. Maar al ont-
waardee hij slechts "nieuwsgierigheid", het nam niet weg dat overal over het 
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congress werd gesproken. "Onjuist en verwerpelijk," aldus een nijdige De 
Groot:: "Al s de leiding geen standpunt heeft, kun je er niet over praten." Zijn 
verontwaardigingg ten spijt, De Groot hoorde de roep om uitleg luider worden 
enn stelde voor een beschouwing voor De Waarheid te schrijven.'7 Het werd 
eenn verbluffend exposé waarin Stalin boven iedere kritiek verheven werd: 
"Voorr Stalin hebben we de hoogste achting. [...] Wij moeten Stalin niet als 
persoonn beoordelen en hem evenmin schuld aan fouten toerekenen. [...] Sta-
lin,""  zo argumenteerde De Groot, "was met een bepaalde historische periode 
verbondenn [...] Verder gaan dan de stand van de wetenschap tijdens diens le-
venn toestond, kan niet. [...] We moeten niet optreden als historici, maar als 
mensenn die naar de toekomst kijken. Dan blijkt alleen de kritiek zinvol die 
'tenn voordele van onze zaak' strekt." 

Inn De Groots verdediging klonk de gedachte door van de persoon wiens 
handelenn werd bepaald door de maatschappelijke structuur, een idee dat -
naarr het oordeel van De Groot - niet alleen bij Marx, maar ook in Tolstojs 
OorlogOorlog en Vrede was te vinden. Het in 1864 verschenen Oorlog en Vrede was 
Dee Groots lijfboek in die weken. Jaap Wolff herinnert zich dat hij hem iede-
ree keer met het boek aantrof, enthousiast vertellend hoe hij zich aangespro-
kenn voelde door de karakters: de despoot was slechts een werktuig en zij die 
hemm lof toezwaaiden representanten van maatschappelijke stromingen, geen 
hielenlikkers.18 8 

Alleenn "die kritiek was zinvol" die "de zaak verder bracht", zo beëindig-
dee De Groot zijn beschouwing. In deze overweging vond hij de maatstaf te 
beoordelenn waarover te spreken en waarover te zwijgen. Tot het laatste be-
hoordenn de misdaden van Stalin, maar ook 'mindere vergrijpen', waarin be-
slotenn die van hemzelf. Toen Gortzak de vraag opwierp of er in de oppositie 
tegenn de verheerlijking van Stalin bij diens zeventigste verjaardag, niet toch 
eenn kern van waarheid school, snoerde De Groot hem de mond: "men was 
gezwichtt voor de vijandelijke propaganda. [...] Kroonjaren kunnen wel dege-
lij kk gevierd worden, ook met het oog op kameraadschap in de partij."19 

Gortzakk stond in zijn twijfel niet alleen. Dr. J.A.N. Knuttel, de Leidse 
communistt van het eerste uur, had het partijbestuur enige dagen eerder ge-
schreven:: "Ook onze partij is niet vrijgebleven van een niet natuurlijk ge-
groeidegroeide persoonsverheerlijking en te grote concentratie van gezag in één per-
soonn en dat heeft naar binnen en buiten geen goed gedaan." Knuttel verhaal-
dee van een optreden van De Groot in Den Haag waar Harry Verheij, toen De 
Groott het podium betrad, krachtig begon te applaudisseren, wat weinig na-
volgingg vond. Ten minste drie fouten in een, meende Knuttel. "De vergade-
ringring is er voor de propaganda. De hoorders zijn benieuwd wat de spreker zal 
zeggen.. Als ze dat al toejuichen voordat hij een mond heeft opengedaan, had-
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denn ze net zo goed thuis kunnen blijven." Bovendien: "Na een groot succes, 
kann een salvo van toejuichingen spontaan losbarsten, maar als de naaste me-
dewerkerr van de spreker er het sein toegeeft, voelt het publiek dat er iets 
wordtt opgedrongen en dat schept wrevel." En ten slotte: "Verheij heeft met 
eenn mogelijke mislukking niet eens rekening gehouden! Oh, ja en de mensen 
mogenn niet het gevoel krijgen dat Paul de Groot (en een paar anderen) het wel 
voorr hun opknappen, zij moeten juist leren dat ze zelf hun zaak moeten aan-
pakken." " 

Discussiee in het dagelijks bestuur kon De Groot nog smoren. Dat lukte niet 
meerr met de aanwakkerende geruchtenstroom over de 'geheime' rede van 
Chroesjtsjov.. Zelfs L'Humanité maakte er gewag van.20 Terwijl leden en ka-
derr in onzekerheid verkeerden, hield De Groot zich aanvankelijk op de vlak-
te;; reageren liet hij aan anderen over. Zo kon hij peilen hoe zijn 'politiek van 
ontkennen'' werd ontvangen zonder zich in de vingers te snijden. Wellicht 
hooptee hij ook nog op een wending 'ten goede' in Moskou. Die bleef echter 
uit.. Langzamerhand kwam hij tot de slotsom dat Chroesjtsjovs destalinisatie 
onomkeerbaarr was en hoewel de echo's in de CPN nog zwak waren, voelde 
ookk hij zich genoopt rekenschap af te leggen van wat in Moskou in de nacht 
vann de 25 ste februari was gebeurd. Daarbij speelde een rol dat Marcus Bak-
kerr eind maart tijdens het Britse partijcongres in Londen op een besloten 
zittingg door Harry Pollitt op de hoogte was gebracht van de inhoud van 
Chroesjtsjovss rede.21 De Britten hadden daarvan een verslag ontvangen van 
dee Moskouse correspondent van The Daily Worker, Sam Russel." Een oude 
rott in het vak die nog als jonge reporter de Spaanse Burgeroorlog meemaak-
te.. Het dagelijks bestuur hoorde Bakker geschokt aan. De feiten waren on-
omstotelijk,, beklemtoonde Bakker, want Waldeck Rochet, de secretaris van 
dee PCF, bevestigde hem tijdens een diner dat de informatie van Pollitt correct 
was.233 Op die avond vernam hij van Ahrends, bestuurslid van de KPD, dat er 
inn Hongarije ook een herziening van het Rajk-proces te verwachten viel. De 
Groott kon niet voorkomen dat deze informatie in de partij ging circuleren. 

Vierr dagen later zou voor het eerst sinds zijn terugkeer uit Moskou het par-
tijbestuurr bijeenkomen en De Groot bereidde zich voor op een hectische bij-
eenkomst.. Afgesproken werd dat niet hij maar Hoekstra de inleiding hield. 
Dee Groot stelde een resolutie voor, die, zo luidde de formulering, door "zijn 
bescheidenn en zakelijke wijze van critiek oefenen onze zelfstandige houding 
duidelijkk kan maken".24 Wederom zetten lofprijzingen aan het adres van Sta-
linn de toon; Stalin werd "één van de grootste werkers en denkers" genoemd 
"zonderr wie de tegenwoordige ontwikkeling niet mogelijk was geweest". In 
hett ontwerp uitte De Groot ook voorzichtig enige zelfkritiek. Hij hoopte er 
voorall  lastige vragen mee uit de weg te gaan, over de Tsjech Slansky bij-
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voorbeeld,, of over de Hongaar Rajk; aan de juistheid van hun vonnis en 
terechtstellingg werd steeds openlijker getwijfeld. "Wij hebben Rajk niet op-
gehangen,, we betreuren alleen het goedgekeurd te hebben," aldus een laco-
niekee De Groot. "We hebben de processen verdedigd uit solidariteit met de 
Sovjet-Unie.. Inwendig is er echter herhaaldelijk critiek geleverd." Dat was, 
betoogdee hij tot ieders verrassing, ook gebeurd bij het zogenaamde dokters-
complot:: "Het is fout dat we dit alleen intern hebben gedaan; hier wreekte 
zichh onze bescheidenheid..." In de resolutie wilde De Groot vastgelegd zien 
datt "de partij in de toekomst geen stelling meer neemt inzake aangelegenhe-
denn in andere landen indien geen controleerbare feiten voor handen zijn." 

Gingg het De Groot om het minimaliseren van de gevolgen van het twin-
tigstee congres, dan was het een uitgekiend voorstel: Hij verdedigde de eer 
vann Stalin en verwierp elke poging om een verband te leggen tussen wat in 
dee Sovjet-Unie gebeurde en de CPN. Hij betreurde slechts dat de CPN zaken 
hadd verdedigd zonder over de feiten te beschikken. Het dagelijks bestuur re-
ageerdee opvallend meegaand. Alleen Verheij en Haks vonden dat De Groot te 
verr ging en wilden het liefst dat er helemaal werd gezwegen. 

Driee dagen, van 8 tot en met 10 april, duurde de zitting van het partijbe-
stuur.255 Anders dan het dagelijks bestuur zat het partijbestuur vol vragen. De 
Groott waarschuwde van de zelfkritiek geen "caricatuur" te maken, al wilde 
hijj  een aantal ontsporingen wel toegeven, bijvoorbeeld dat Stalin bij zijn ze-
ventigstee verjaardag op onaanvaardbare wijze was bewierookt; ook erkende 
hijj  plotseling allerlei kunst- en wetenschappelijke theorieën kritiekloos te 
hebbenn omarmd;26 met zoveel woorden gaf hij toe zich in de zaak-Joop van 
Santenn niet op eigen onderzoek, maar op een door Stalin gepostuleerde " Ver-
elendungss "theorie te hebben gebaseerd. Zijn toegevendheid verdween echter 
toenn Ulbricht en Togliatti ter sprake werden gebracht. Ongeduldig kapte hij 
dee discussie af met te stellen dat "wij ons niet door anderen hoeven te laten 
vertellenn wat we moeten denken".27 Nu de Sovjets geen leidende rol meer 
ambieerden,, zat De Groot niet op Duitsers, Italianen of Fransen te wachten! 

Dee gemoederen in het partijbestuur liepen hoog op.28 Het dwong De Groot 
inn te stemmen met een aanpassing van de resolutie. Een unieke concessie, 
waaraann de vrees voor onruststokerij zo vlak voor de Kamerverkiezingen in 
junii  niet vreemd was. De campagne liep toch al stroef. Ieders aandacht ging 
uitt naar de Stalin-kwestie,29 een debat dat nog intenser werd toen de leden via 
DeDe Groene Amsterdammer eindelijk de beschikking kregen over de in The 
NewNew York Times verschenen 'geheime' rede van Chroesjtsjov. De PVDA ver-
spreiddee haar op grote schaal in een aantal Amsterdamse buurten. De leden 
warenn verbijsterd en aangeslagen. Stalin-beelden werden van de schoorsteen 
genomenn en stukgesmeten; in de partijgebouwen vlogen de lidmaatschaps-
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boekjess over tafel. Bets Roos, hoofd van de De Waar/̂ /V/-administratie, die 
Auschwitzz had overleefd, trok haar jas aan, zei geen woord en verliet het ge-
bouw.30 0 

Toenn de eerste vragen werden opgeworpen, stelde De Groot geërgerd vast 
datt leden de discussie gebruikten om de partijleiding aan te vallen. De ge-
beurtenissenn gaven een aantal buiten de partij staande communisten de hoop 
datt aan hun (on)vrijwillige ballingschap spoedig een einde zou komen. Wim 
vann Exter meldde zich aan als lid en vertelde aan wie het horen wilde dat hij 
opp rehabilitatie rekende.3' De Groot liet over Van Exters verzoek geen mis-
verstandd bestaan: "Die moet buiten blijven."32 Toen Henk Hooge, secretaris 
vann de afdeling Oosterpark, voor een terugkeer van Goulooze en Riezouw 
pleitte,, rees bij De Groot het vermoeden met een georganiseerd netwerk te 
makenn te hebben.33 Dat netwerk bestond inderdaad, maar was niet de samen-
zweringg waarvoor De Groot het hield. Het betrof oud-partijleden uit de kring 
vann Goulooze die na de juliconferentie in 1945 uit de partij waren verwijderd 
enn die elkaar bleven ontmoeten. De destalinisatie vervulde hen met nieuwe 
verwachtingen. . 

Gouloozee schreef de in Menton wonende Dankaart: "Ons nest is natuur-
lij kk het partijnest, omdat we in volle omvang aan de strijd willen deelnemen. 
Wijj  zijn uit dit nest gegooid of gerold maar zijn daardoor toch niet tot vijan-
denn geworden [...] ondanks het feit dat men het stelselmatig suggereert."34 

Tochh zag Goulooze rehabilitatie niet als prioriteit. Hij vreesde zelfs een te-
rugslagg voor de destalinisatie. "Het ontbreekt ons aan posities, die ons de 
mogelijkheidd bieden op de juiste wijze terug te komen door aan te tonen dat 
wee erbij horen." Die posities lagen volgens Goulooze niet in het verleden, 
maarr in het "hier en nu". En daarover was hij niet optimistisch. Wim van Ex-
terr en anderen kregen het verwijt zich te druk te maken over het verleden en 
eenn persoonlijk eerherstel na te jagen in plaats van de beweging voort te stu-
wen.355 Van De Groot verwachtte Goulooze geen enkele bereidheid om de ex-
ledenn op te nemen. "Incidentele acties, plotselinge kreten en de luidruchtig-
heid",, waartoe Van Exter overhelde, hadden weinig zin. Goulooze was zelfs 
bangg dat het De Groot in de kaart speelde omdat een "onbezonnen optreden" 
ookk partijvijanden lokte.36 Hij hamerde erop "de partij en niet de persoon als 
nummerr één te zien".37 Hoofdzaak was dat een nieuw klimaat ontstond en 
doorr de rehabilitatie in het middelpunt te plaatsen werd dat belemmerd, zo 
betoogdee hij. 

Bijj  de Kamerverkiezingen boekte de PVDA met lijsttrekker Drees aanzienlij-
kee winst. De CPN verloor twee zetels maar behaalde altijd nog 4,6 procent 
vann de stemmen, goed voor vier van de honderd zetels. Toch kwam de ne-
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derlaagg hard aan en hij werd toegeschreven aan "de hetze rondom de Sovjet-
unie".. "Niet zozeer in ons als wel in de Sovjet-Unie is het vertrouwen ver-
lorenn gegaan," aldus De Groot, die de ondoorzichtige manier waarop Moskou 
dee geheime rede liet uitlekken, aangreep om de schade voor de CPN en zich-
zelff  te beperken.38 Uit de reactie bleek dat in de aard van de kritiek een ver-
anderingg optrad. Het verwijt aan Chroesjtsjov - Knoeisjef zoals De Groot 
hemm sarcastisch noemde - de eer van Stalin te hebben geschonden, maakte 
plaatss voor commentaar op de procedure. De Groot ontkende niet langer het 
bestaann van "de geheime rede", maar hekelde des te scherper haar late, on-
doorzichtigee en gemanipuleerde publicatie. Aan Dankaart schreef Goulooze 
niett zonder kennis van zaken: "Het is waarschijnlijk zo dat de rede bewust in 
handenn is gespeeld van burgerlijke kringen. Daardoor stelt Chroesjtsjov de 
partijenn in de gelegenheid aan te tonen dat tegenwoordig de verbinding met 
Moskouu zeer los is en dat ieder in de gelegenheid gesteld wordt op eigen wij -
zee afstand te nemen, onrust en afkeer te tonen en zo nodig de Sovjet-Unie-
mannenn ter verantwoording te roepen voor zaken waarvan ze inderdaad niets 
wisten.. De gehele verantwoordelijkheid wordt op deze wijze door de Russen 
overgenomenn om de schade in het westen zo minimaal mogelijk te doen 
zijn."399 Het was een cynische analyse, maar de gebeurtenissen leken zich in-
derdaadd zo te voltrekken. De Groot uitte zijn afkeer en wees elke verant-
woordelijkheidd af; hij en zijn medebestuurders voelden zich evenzeer het 
slachtofferr van de Russen als het 'gewone' partijlid. 

MOREELL ONGESCHOKT 

Eindd juni kwam het partijbestuur bijeen voor een zitting die wederom drie da-
genn in beslag nam. Belangrijkste agendapunt: de voorbereiding van een ver-
vroegdd achttiende partijcongres om de ontwikkeling in de Sovjet-Unie te be-
spreken.. Tijdens de zitting nam De Groot afstand van Togliatti en Thorez, die 
vanuitt verschillende optiek hun onvrede hadden laten blijken over Chroesjt-
sjov.. "Wij moeten ons de positie van de CPSU indenken," aldus een begrip-
vollee De Groot. "De Sovjet-Unie werd na de nederlaag van Hitler geconfron-
teerdd met het gevaar van Amerikaanse atoomagressie en heeft geforceerde in-
spanningenn moeten doen om gevaren het hoofd te bieden. Maar wat heeft de 
arbeidersklassee in West-Europa tegen de dreigende atoomoorlog gedaan? Zou 
hett er in de Sovjet-Unie niet anders hebben uitgezien als de communisten er 
inn enkele doorslaggevende landen, als Frankrijk en Italië, in geslaagd waren 
eenn democratische macht te vormen en met de arbeidersklasse voorop hun 
landd uit de greep van de oorlogsvoorbereiders te bevrijden? Ik geloof daarom 
datt de communisten in de kapitalistische landen bescheiden moeten zijn."40 

Mett deze woorden gaf hij de Franse en Italiaanse partij het signaal vooral 
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opp afstand te blijven. Franse instructeurs meenden al langer de CPN de wet te 
kunnenn voorschrijven, terwijl ook de Italiaanse partij haar zendingswerk in-
tensiveerde.411 De theorie van het polycentrisme, waarmee Togliatti Moskous 
centralee rol in de wereldbeweging relativeerde, sloot hegemonie niet uit, en 
zijnn vraag naar de maatschappelijke oorzaken van de stalinistische ontaarding 
klonkk De Groot bijna trotskistisch in de oren. Op verdieping van het debat zat 
hijj  niet te wachten. 

Ondankss zijn misnoegen over de pogingen tot inmenging van de PCF stond 
hijj  op zichzelf niet onsympathiek tegenover Thorez' conservatieve kritiek op 
dee destalinisatie. In de charismatische Mao Tse-toeng en in enkele Oost-Eu-
ropesee partijen die zich vanwege de onthullingen in een onhoudbare positie 
gebrachtt zagen, had Thorez sterke medestanders gevonden.42 Het liet de ver-
houdingenn in het Kremlin niet onberoerd. Met een nieuwe, wat toon en in-
houdd betreft gematigder, resolutie werd Chroesjtsjov tot concessies gedwon-
gen.. De resolutie die op 2 juli 1956 werd gepubliceerd, diende onder de titel 
"Overr het overwinnen van de persoonlijkheid en haar gevolgen" de afsluiting 
tee vormen van de discussie over Stalins persoonsverheerlijking. Net als De 
Groott enkele dagen eerder, keerde de resolutie zich tegen Togliatti en diens 
inn een interview met Nuovi Argumenti gemaakte toespeling op de "ontaar-
dingg van de Sovjet-maatschappij".43 De CPN besloot de resolutie onmiddel-
lij kk als brochure uit te geven. In het voorwoord merkte De Groot op dat deze 
"blij kk gaf van de grote eensgezindheid tussen de CPN en de CPSU bij de be-
oordelingg van de vraagstukken rondom het beleid van J.W. Stalin".44 Het 
cPN-congress dat voor oktober op de agenda stond, zag zich met de resolutie 
bijvoorbaatt machteloos gemaakt. Tijd voor discussie was er gelet op de va-
kantieperiodee nauwelijks. Alleen september resteerde voor een debat. Maar 
datt debat ging nu niet meer over "de geheime rede" of "Stalin's misdaden", 
maarr over een wollig document, waaruit alle explosiviteit was verdwenen. De 
Groott hoefde zich geen zorgen te maken. 

Inn de zomer, van 18 tot 21 juli, bezocht Joop Wolff het congres van de 
Fransee communistische partij in Le Havre. Namens de CPSU was Michael 
Soeslovv er. Als lid van het secretariaat en het partijpresidium was hij loyaal 
aann Chroesjtsjov zonder diens destalinisatiepolitiek volledig te steunen. Hij 
aanvaarddee haar in zoverre ze een einde maakte aan de bloedige terreur in 
partijj  en apparaat. Op een receptie ontving Wolff van Pankov, lid van de Rus-
sischee delegatie, een uitnodiging voor een gesprek met de orthodoxe theore-
ticus.. Tijdens de ontmoeting in een afgeschutte ruimte, waar hij plechtig ont-
vangstt hield, vertrouwde Soeslov Wolff toe dat "het centraal comité van de 
CPSUU met instemming kennis had genomen van de jongste rede van De Groot 
overr de Stalin-kwestie". Hij prees deze als een waardevolle bijdrage in de in-
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ternationalee discussie en vond de rede getuigen van grote ideologische rijp-
heidd en van een hoog politiek niveau.45 Het gold, bleek Wolff later, in het bij-
zonderr de kritiek van De Groot op de Franse en Italiaanse communistische 
partij.. Soeslov sprak verder over de onderlinge betrekkingen en verzekerde 
Wolfff  dat Moskou een gesprek zeer op prijs stelde.46 Soeslov zinspeelde hier-
meee op de terughoudendheid waarmee de CPN de laatste maanden op uit-
nodigingenn van Moskou reageerde. De Groot hield de boot af uit angst op on-
oirbaree manier onder druk gezet te worden. Hij had verordonneerd tot aan het 
congress ook geen uitnodigingen meer te aanvaarden voor vakanties, omdat 
"hett ons discrediteert", maar nog belangrijker omdat leden gebruikt worden 
voorr roddels over personen en andere partijen.47 

OpOp 24 juli , de dag dat Wolff uit Le Havre terugkeerde, bevonden Wagenaar 
enn De Groot zich in Rotterdam aan boord van de kruiser Sverdlov, het eerste 
schipp van de Sovjet-marine dat voor een officieel bezoek een Nederlandse 
havenn aandeed. Met talloze andere gasten kregen ze van de Russische com-
mandantt een uitgebreid banket en showprogramma aangeboden. Wolff 
spoeddee zich erheen en deed een nieuwsgierige De Groot, ergens aan dek van 
dee kruiser, verslag van zijn gesprek met Soeslov. De Groot was verguld over 
dee hem ten deel gevallen lofprijzing, al voegde hij Wolff toe dat de Russen 
niett moesten denken dat ze van hem af waren.48 

Dee Groot voerde die avond nog een opmerkelijk gesprek, en wel met de 
ambassadeurr van de Sovjet-Unie in Den Haag, S. Kirsanov. Hij deelde de am-
bassadeurr mee dat hij binnenkort een ontmoeting had met de deskundige in 
internationalee betrekkingen professor J.B.A. van Hamel,49 die banden onder-
hieldd met het koninklijk huis. De Groot leerde Van Hamel kennen door de 
journalistt Wim Klinkenberg en vervoegde zich geregeld bij hem om zich "ten 
behoevee van parlementaire interventie te oriënteren". Kirsanov had De Groot 
gewezenn op het succes van de Soyjet-geneeskunde bij de behandeling van 
oogziektenn en hem aangeraden Van Hamel attent te maken op de mogelijkheid 
vann een medische behandeling van prinses Marijke in de Sovjet-Unie. Uit een 
laterr verslag van de ambassadeur bleek De Groot Van Hamel inderdaad bij een 
bezoekk in zijn ouderwetse, statige vill a in Baarn op de mogelijkheid te hebben 
gewezen.. Hij had Van Hamel een boek overhandigd over de op dat terrein 
vooraanstaandee Filatovkliniek. Van Hamel zou de verwachting hebben uitge-
sprokenn dat de koningin er positief tegenover zou staan.50 

Bijj  een ontmoeting, een maand later, gaf De Groot de ambassadeur ook 
zijnn visie op de spraakmakende hofkwestie, die erop neerkwam dat "Prins 
Bernhardd onder invloed van de Amerikanen" ernaar streefde de "pacifisti-
scher""  en meer "Brits georiënteerde Juliana" te vervangen door prinses Bea-
trix.. De koningin zou zich heftig hebben verzet en "bereid zijn zich in de 
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strijdd voor het behoud van haar troon rechtstreeks tot het volk te wenden en 
eenn eenheidsfiront te vormen met inbegrip van de communisten".5' Volgens 
hett geheime verslag van de ambassadeur had De Groot erop gewezen dat bij 
dee Nederlandse bourgeoisie "groot ongenoegen leefde over de overheersen-
dee Amerikaanse politieke en economische invloed". Militaire chantage weer-
hieldd Nederland ervan met de USA te breken. De ambassadeur was de vraag 
voorgelegdd of de Sovjet-Unie bereid was wapens te leveren, indien Nederland 
tott neutraliteit overging. Kirsanov had geantwoord dat "het theoretisch niet 
uitgeslotenn was, maar nog niet van belang". Hij had eraan toegevoegd dat De 
Groott erop kon rekenen dat "de Sovjet-Unie iedere Nederlandse stap van 
werkelijkee toenadering minstens op gelijke wijze zou beantwoorden." 

Tijdenss het gesprek, dat op verzoek van De Groot in Den Haag plaatsvond, 
hernieuwdee Kirsanov de uitnodiging van Soesloy, een maand eerder aan Joop 
Wolfff  gedaan, "voor overleg met de CPSU". De Groot liet weten pas een uit-
nodigingg te willen overwegen als het congres in oktober "het gezag van het 
bestuurr van de partij" had bevestigd. "De gebeurtenissen van de laatste 
maanden,""  betoogde De Groot, "hebben het ernstig ondermijnd. Zelfs partij-
bestuursledenn zouden de mening zijn toegedaan dat in de CPN een stalinis-
tischh regiem heerste en De Groot noemde in dit verband het lid van het da-
gelijkss bestuur Cor Geugjes. Eerst moest een eind komen aan de onenigheid, 
eerstt moest de partij vanbinnenuit versterkt worden - zo bracht De Groot 
nogmaalss met nadruk naar voren - "dan pas kunnen wij naar de USSR rei-
zen".522 Geugjes, lid van de Eerste Kamer en directeur van De Waarheid nam 
inderdaadd geen blad voor de mond en wilde van een beëindiging van het Sta-
lin-debatt niets horen.53 De Groot was bang dat mensen als Geugjes, die "de 
strijdd tegen de Stalin-cultus op de eigen partij betrok", door een bezoek aan-
gemoedigdd werden. Tussen de CPN en de CPSU bestond weliswaar een bij-
zonderee band, maar die hoefde in de maanden tot aan het congres niet on-
derstreeptt te worden.54 

Datt niet alleen Geugjes de destalinisatie op de eigen partij betrok, bleek op 
dee drukbezochte ledenvergaderingen ter voorbereiding van het congres. Re-
gelmatigg viel het woord "terreur".55 De Groot werd verwaand en grof ge-
noemd.. De Waarheid-ïoXogTdaS Lood van Bennekom had ervaren dat velen 
hunn mond niet open durfden te doen,56 ook in de CPN werd gespioneerd en 
niett alleen door de BVD. Een ander vond dat kritiek geen zin meer had; over 
Stalinn was in zijn afdeling al voor de derde keer gesproken, maar "er veran-
dertt toch niets". Velen haakten af. Ook de beeldhouwer Huub van Lith over-
woogg zijn partijboekje terug te geven: "te veel waren er, zoals Goulooze, ten 
onrechtee verbannen".57 

Inn zijn rapport aan het secretariaat noteerde Rinus Haks dat "met een fan-
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tastischh gemak naar de partijleiding werd getrapt en dat de kritiek op de per-
soonsverheerlijkingg klakkeloos naar onze partij werd doorgetrokken".58 Hoe 
geringschattendd ook, het was een erkenning van het feit dat in de onderste 
regionenn van de partij ontstemming heerste.59 Ook buiten directe partijkring 
werdd verwacht dat de CPN gevolgen verbond aan de destalinisatie. De Groot 
ontvingg onder andere brieven van professor M. Minnaert60 en de journalist 
mr.. H.P.L. Wiessing,6' welke laatste hem, met afschrift aan twaalf partijgeno-
ten,, voorhield: "... Als u tot inkeer wilt komen - en ik denk daarbij niet aan 
openbareopenbare zelfbeschuldigingen, die altijd akelig zijn en dikwijl s potsierlijk -, 
tott zuivering van het politieke leven in Nederland, dan is er moreel werk 
genoegg voor U. De Russen stemt het bitter dat aan de zelfzucht van Stalin en 
zijnn naaste groep duizenden op de immoreelste wijze zijn opgeofferd, het zou 
goedd zijn als het U eens ging spijten dat aan de zelfzucht van U - op allerlei 
immorelee wijzen die meer Hollands zijn, partijgenoten zijn opgeofferd." 
Wiessingg noemde in dit verband "de afslachting van Joop van Santen als 
voorbeeldd van de Groot's jongste micro-stalinistische vertoning van machts-
misbruik.. [...] Als een partijlid ongewenst is wordt zijn goede naam (mis-
schienn het belangrijkste wat een eerlijk man heeft) systematisch bemodderd. 
Ditt is een schande. En daar heeft u een onderwerp om u op te bezinnen."62 

Dee Groot heeft niet op de brieven gereageerd. Waarom zou hij? Boosheid, 
wrokk en ontevredenheid hadden geen invloed. De oppositie toonde zich 
machtelooss en wist niet wat te doen; de pijlen op De Groot richten? Pleiten 
voorr de rehabilitatie van ex-partijgenoten? Of juist aandacht richten op beleid 
enn organisatie? Men raakte al snel onderling verdeeld.63 Uit woede lieten ve-
lenn de partij voor wat ze was, of wilden toen men over de eerste schrik heen 
wass en de kritiek op Stalin afzwakte, van kritiek op het beleid van de CPN 
nietss meer weten. Anders dan de communisten die moreel geschokt waren, 
sprakenn ze niet meer over misdaden, hooguit over fouten of ongelukken, net 
alss De Groot. 

MOSKOUU EN BOEDAPEST 

Dee Groot zocht naar mogelijkheden om de leden actiever bij het dagelijkse 
werkk te betrekken. Tegen de Sovjet-ambassadeur klaagde hij dat de oude or-
ganisatievorm,, "een copie van de CPSU", tot een "buitensporige centralisa-
tiee had geleid". Hij deelde mee dat de Nederlandse vrienden voortaan zou-
denn afzien van bedrijfsafdelingen, die op de keper beschouwd alleen een fic-
tieff  bestaan leidden. Bovendien benadrukte hij dat CPN-Ieden in de vakbon-
denn en andere organisaties geen andere taak hadden dan het dienen van de 
belangenn van die organisaties; daarom ging van bedrijfsafdelingen een ver-
keerdd signaal uit. Het was het begin van een hernieuwde discussie over het 
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opheffenn van de EVC, een onderwerp dat door alle beroering over het twin-
tigstee partijcongres op de achtergrond was geraakt. Door de verzwakte inter-
nationalee discipline rekende De Groot nu op meer souplesse van het wvv, 
datt in het verleden elke discussie over opheffen blokkeerde.64 Henk Hoekstra 
enn Jaap Wolff werkten de voorstellen in een korte resolutie voor het congres 
uit.65 5 

Doorr weg te blijven uit Moskou, hoopte De Groot ook inmenging in deze 
discussiee te voorkomen. Die hoop bleek ijdel. Bij monde van Léon Feix, lid 
vann het politiek bureau en chef van de kadersectie van de PC F, greep de CPSU 

tochh in. Feix maakte deel uit van de Franse delegatie naar het congres, dat van 
55 tot 7 oktober in het Amsterdamse Bellevue bijeenkwam. Nooit gaven zo-
veell  buitenlandse delegaties acte de presence. Een Russische afvaardiging 
ontbrakk echter, ze had geen visa kunnen krijgen.66 Feix, die vaker optrad als 
traitt d'union tussen de CPSU en de CPN, nam moeiteloos de honneurs waar. 
Eenn week voor het congres arriveerde hij in Amsterdam en uitte in gesprek-
kenn met De Groot, Hoekstra en Jaap Wolff bezwaar tegen de discussiegrond-
slag,, vooral tegen het daarin vervatte plan tot wijziging van de organisatie, 
datt volgens hem - en hij deelde mee ook namens de CPSU te spreken - een 
revisionistischh karakter had. Volgens Wolff beschouwde Feix het opheffen 
vann de bedrijfsafdelingen als een doodzonde.67 "Lenin zei reeds...", "Mauri-
cee Thorez heeft altijd gezegd...": Feix was onvermurwbaar. 

Dee Groot werd in aanzienlijke verlegenheid gebracht. Moskou wilde niets 
vann zijn Evc-plannen weten. Door de bedrijfsafdelingen - hoe zieltogend ook 
-- op te heffen hoopte hij het NVV een vertrouwenwekkend signaal te geven. 
Feix'' optreden deed die opzet in het honderd lopen.68 De congresstukken wa-
renn al gedrukt en verspreid voor Feix met zijn veto kwam. De Groot zag zich 
genooptt zijn redevoering te herschrijven. Bij de te nemen besluiten moest een 
forsee slag om de arm worden gehouden. Men besloot zelfs de discussie-
grondslagg te laten vervallen, "omdat," zo heette het cryptisch, "dit document 
inn de voorbereiding van het congres zijn dienst had gedaan".69 Wolff herin-
nertt zich tot aan het eind van het congres gewerkt te hebben aan een voor ie-
derr aanvaardbare tekst. Het moet de aanwezige partijgenoten allemaal bui-
tengewoonn vreemd zijn voorgekomen. 

Dee verwarring ten spijt, het gelukte De Groot toch om - waar het het con-
gress eigenlijk om te doen was - een forse streep te zetten onder de discussie 
overr het twintigste cpsu-congres. De kritiek op Stalin betrof volgens De 
Groott geen principiële zaken: "Zelfs in de Sovjet-Unie wordt de zaak tot zijn 
waree proporties teruggebracht, tot beleidsfouten die niet van principiële in-
vloedd waren op de opbouw van het socialisme. [...] De vraagstukken rondom 
Stalinn zijn een interne zaak van de Russische communistische partij. [...] Me-
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deverantwoordelijkheidd wijzen we van de hand."70 De jonge leraar Ger Ver-
ripss prees De Groot zo hoog, dat het leek alsof er nooit iets gebeurd was.71 De 
resolutiee werd met bijna algemene stemmen aangenomen. Er was moed voor 
nodigg om onder de warme deken van saamhorigheid vandaan te kruipen en 
dee hand omhoog te steken: de stemming was noch schriftelijk noch geheim.72 

Slechtss drie afgevaardigden brachten de moed op tegen te stemmen; niette-
minn een bijzondere gebeurtenis. Resoluties plachten unaniem aanvaard te 
worden.73 3 

Dee Groots positie kwam uiteraard niet in het gedrang. Ook toen anderhal-
vee week later een zogenaamde collectieve leiding werd gevormd, behield hij 
dee functie en de waardigheid van algemeen secretaris.74 Bij zijn vertrek naar 
Moskou,, begin november, liet hij zich op Schiphol uitgeleide doen door het 
voltalligee dagelijks bestuur. Dat wuifde hem nog na toen het toestel al lang 
enn breed het luchtruim had gekozen.75 Blijkbaar hadden de gebeurtenissen 
Dee Groots gevoel voor hiërarchie niet aangetast. Cursus honorum was nu 
eenmaall  de gewoonte in de stalinistische wereld. 

Vlakk voor zijn vertrek had hij het partijbestuur bijeen laten komen om de 
stormachtigee gebeurtenissen in Polen en Hongarije te bespreken.76 De desta-
linisatiee had er geleid tot grondige wisselingen in de top van partij en staat, 
somss tegen de wil van de Sovj et-Unie in. Demonstraties en stakingen waren 
aann de orde van de dag. "De demoralisatie als gevolg van de kritiek op Sta-
lin""  en "vredelievende illusie in internationale ontspanning" hebben de com-
munistenn ontwapend en de contrarevolutie uitgelokt, aldus De Groot. "Tegen 
overdrijvingg in de critiek op de persoonsverheerlijking zijn wij te tolerant ge-
weest,"777 en hij waste Marcus Bakker de oren die in De Waarheid aandacht 
besteeddee aan verklaringen van de Poolse en Hongaarse partijleiders over de 
misdadenn van hun voorgangers: "het is een zelfkastijding die we niet mogen 
overnemen."78 8 

Driee weken eerder was er nog geen vuiltje aan de lucht geweest. Onder 
donderendd applaus had Jozef Melis, vice-premier en lid van het politiek bu-
reauu van de Hongaarse Werkerspartij op het cPN-congres hoog opgegeven 
overr het socialisme in zijn land.79 Is het een wonder dat verwarring en moe-
deloosheidd zich van de partijgenoten meester maakte? Het belette De Groot 
niett op i november 1956 naar Moskou te vertrekken voor een ontmoeting 
mett leden van het centraal comité van de CPSU. In zijn gezelschap reisden 
meee Ger Kuyper, een even kleurloze als zwijgzame Amsterdamse glasblazer, 
diee na het congres tot secretaris van het dagelijks bestuur was gekozen, en de 
Rotterdammerr Siem Groenendijk. Alleen Wagenaar had bedenkingen. Hij 
zagg liever dat Kuyper in verband met de onrust thuisbleef.80 De Groot wuif-
dee Wagenaars bezwaren weg; aan de reis zat zo veel vast dat deze niet kon 
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wordenn uitgesteld.8' Wel stemde hij in met uitstel van een delegatie naar Chi-
naa onder leiding van Annie Averink, die ook op het punt van vertrekken stond. 
Dee beslissing werd op de valreep genomen, vlak voor De Groot op Schiphol 
aann boord van het vliegtuig ging.82 De Groot was in gezelschap van Eke: aan-
sluitendd zouden ze een korte vakantie houden. 

All  op de derde november hadden de Nederlanders in het Kremlin een ont-
moetingg met een Russische delegatie, die bestond uit de oude Otto Kuusinen, 
Boriss Ponomarjov, de eenenvijftigjarigé rechterhand van Soeslov, en Pavel 
Pospelov,, secretaris van het centraal comité en voorzitter van de commissie 
diee Stalins misdaden onderzocht en het materiaal leverde voor Chroesjtsjovs 
geheimee rede.83 

Volgenss de BVD zou De Groot na terugkomst aan enkele vertrouwelingen 
hebbenn verteld dat de Russen die middag zeer nerveus waren.84 's Avonds zou 
hett presidium van het centraal comité bijeenkomen en de Russen hadden hem 
(Dee Groot) gevraagd of de "imperialisten een Sovjet-ingrijpen in Hongarije 
alss een casus belli zouden beschouwen". De Groot vertelde - nog steeds vol-
genss de BVD-informant - geantwoord te hebben niet beducht te zijn voor het 
uitbrekenn van een nieuwe wereldoorlog en de toestand niet kritiek te achten. 
Diee nacht, zo vertrouwde hij zijn vrienden toe, werd aan de Sovjet-troepen 
bevell  gegeven tot een gewapende interventie. 

Off  het gesprek met de Russen verliep zoals aan de BVD werd gerappor-
teerd?? Voorzichtigheid lijkt geboden. Voor Moskou was De Groot te onbe-
langrijkk om een betrouwbaar veiligheidsadvies in te winnen. Voorzover be-
kendd raadpleegde Chroesjtsjov alleen de leiders van de Warschaupactlanden 
enn de leiding van de Chinese communistische partij, alvorens de troepen op-
drachtt te geven aan te vallen.85 Niettemin heerste in de CPSU verdeeldheid en 
criticii  van Chroesjtsjov hadden behoefte ook onder buitenlandse communis-
tischee partijen medestanders te vinden voor een militair ingrijpen, waarvan 
dee noodzaak het sterkste bewijs was voor de stelling dat Chroesjtsjovs poli-
tiekk de socialistische wereld aan de rand van de afgrond bracht. 

Menn kende De Groots minachting voor Chroesjtsjov en zijn kritische in-
stellingg tegenover de Poolse en Hongaarse ontwikkeling. De Groot had zich 
eerderr laatdunkend uitgelaten over Imre Nagy, de nationaal georiënteerde 
communistischee leider die aan de eisen van de volksopstand tegemoet wilde 
komen.. Kort voor zijn vertrek naar Moskou had hij in het partijbestuur ge-
schamperd:: "Het feit dat Nagy gezegd heeft dat het in Hongarije geen contra-
revolutiee is, laat zien dat het met Nagy geen zuivere koffie is."86 

Hoee het ook zij, uit het verslag blijkt dat De Groot naar Nederland terug-
keerdee met de mededeling dat hij van tevoren op de hoogte was van het Rus-
sischee ingrijpen. Men had hem respectvol bejegend en niet als een quantité 
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négligeable,, zoals tien maanden eerder tijdens het twintigste congres. 
Terwijll  Russische tanks de Hongaarse hoofdstad Boedapest bezetten en de 

opstandopstand in bloed smoorden, verbleven De Groot en zijn vrouw nog minstens 
tweee weken in Moskou. Volgens Wagenaar liep een poging met hen in con-
tactt te komen aanvankelijk op niets uit.87 Vanuit het belegerde Felix Meritis 
kreegg men hen niet aan de telefoon. Alsof er niets aan de hand was, woonden 
Dee Groot en zijn vrouw in Moskou de plechtigheden bij ter viering van de 
Oktoberrevolutiee en brachten een beleefdheidsbezoek aan minister van Land-
bouww Matsjkevitsj, wiens dochter in een levendige briefwisseling was ver-
wikkeldd met hun zoon.88 

Sindss november 1955 was Huib in militaire dienst. Aanvankelijk was hij als 
infanteristt gelegerd in de Roermondse Johan Willem Frisokazerne en leek hij 
voorbestemdd voor de officiersopleiding. De selectieofficier omschreef hem 
alss een jongen met een veelzijdige belangstelling die weliswaar nog niet diep 
ging,, maar goed gericht was.89 Daar dacht men plotseling anders over toen 
doordrongg met wie men van doen had: de zoon van de belangrijkste Neder-
landsee communist, die vanuit de kazerne regelmatig brieven schreef aan een 
vriendinn in Moskou, dochter van een minister van de Soyjet-Unie. Huib had 
vanaff  dat ogenblik geen leven meer. Hij werd bij een compagnie 'mortieren' 
geplaatstt en verveelde zich dood; "allemaal pesterij, wat de klok sloeg". Zijn 
vaderr sprak de minister aan: "Al s u hem niet uit dienst kunt ontslaan, laat 
hemm dan dichter bij huis dienen." Na drie maanden werd Huib overgeplaatst 
naarr de Intendancetroepen op kamp Zeeburg in Amsterdam. Hij herinnert 
zichh dat hij er zo de smoor in had, dat hij nog dezelfde avond naar huis ver-
trokk om nooit meer terug te keren. Er brak een behoorlijke paniek uit. De mi-
litairee politie ging in de Gaaspstraat poolshoogte nemen.90 Ze trof alleen Eke 
thuis,, Paul bevond zich toen, begin februari, met Hoekstra in Moskou op het 
twintigstee partijcongres. Uiteindelijk meldde Huib zich de volgende dag op 
Zeeburgg en liep het met een sisser af. 

Terwijll  De Groot en zijn vrouw bij Matsjkevitsj herinneringen ophaalden aan 
hunn vakantie in Sosni, het jaar daarvoor, vroeg Huib zijn compagniescom-
mandantt verlof om de woning in de Gaaspstraat te bewaken. Het neerslaan 
vann de Hongaarse opstand en de tot het uiterste gedramatiseerde berichtge-
ving,, hadden duizenden de straat opgedreven. Ophitsende commentaren van 
Meyerr Sluyser en Evert Vermeer joegen de emoties zo hoog op dat het in Am-
sterdam,, Rotterdam, Den Haag en Utrecht tot molestaties en de vernieling 
vann communistisch eigendom kwam.91 Huib vreesde dat net als dat van een 
aantall  andere bestuurders ook zijn ouderlijk huis doelwit was. De comman-
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dantt dacht dat het niet zo'n vaart liep en dat de politie wel een oogje in het 
zeill  hield. Huib kreeg geen verlof.92 

Eenn oogje in het zeil houden deed de politie niet, een oogje dichtknijpen 
dess te meer. Vooral het partijgebouw Felix Mentis, dat de centrale leiding en 
dee drukkerij van De Waarheid huisvestte, moest het zondagavond vier no-
vemberr ontgelden. Duizenden demonstranten richtten er vernielingen aan. 
Pass toen Gerben Wagenaar in een telefoongesprek met burgemeester D'Ail -
lyy zei dat urenlang vergeefs om hulp was verzocht en dreigde dat de verdedi-
gerss zouden overgaan tot het naar beneden storten van bakken kokend lood 
alss er iemand binnendrong werd de meute verspreid.93 De volgende dag be-
richttenrichtten de kranten met nauwelijks verholen voldoening over het geweld van 
dee straat. 

Onderr leiding van Wim van 't Schip en een aanstekelijk zelfvertrouwen 
uitstralendee Harry Verheij zagen de verdedigers hun aantal met de komst van 
tweee bussen uit Finsterwolde tot 350 mannen en vrouwen groeien.94 Met een 
bombardementt van stenen en flessen werden de belagers ook de volgende 
dagg op afstand gehouden. Binnen kwakte een kantinemedewerkster een blad 
mett koffie en broodjes op de grond en riep wanhopig: "daar heb je nou je le-
venn lang voor gewerkt."95 

Hett was een absurde situatie. Partijgenoten als Ger Harmsen, Eep van Om-
meren,, Sonja Prins, Cor de Jong en Geert van der Molen waren het allen op 
hunn wijze vurig oneens met de CPN-leiding in de beoordeling van de Hon-
gaarsee gebeurtenissen. Niettemin stonden ze, in fel onderling debat, met een 
ijzerenn staaf in de hand Felix Meritis te verdedigen. Ze wilden 'de straat' niet 
latenn uitmaken wat er in Nederland gebeurde. 

Inn het partijbestuur bestond geen twijfel over de Sovjet-inval. Friedl Ba-
ruch,, die bij ontstentenis van De Groot de hoofdartikelen schreef, juichte het 
optredenn toe en keurde ook later de executie van Imre Nagy en Pal Maleter 
goed,, droogweg opmerkend dat revisionisme altijd met de kogel eindigt. Ba-
ruchh sliep net als de andere bestuurders voor alle zekerheid niet thuis.96 

Dee gelederen sloten zich de eerste dagen dicht aaneen. In Het meisje met 
hethet rode haar, Theun de Vries' net verschenen geromantiseerde levensverhaal 
vann Hannie Schaft, leek het onderscheid tussen goed en kwaad nog simpel. 
Eenn recensent noteerde grimmig: "Zij n boek dat de vrijheidsstrijd van ons 
volkk wil roemen, [...] is verschenen toen de Russische troepen zich gereed 
maaktenn om de vrijheid van het Hongaarse volk om hals te brengen."97 Voor 
zo'nn tegenstelling hadden de leden op dat ogenblik geen oog. Het loflied op 
hethet communistisch patriottisme, dat Het meisje met het rode haar was, troost-
tee en sterkte het moreel van de partijgenoten. Ger Harmsen stond het scherp 
inn het geheugen gegrift: "Al s één man en vrouw schaarden we ons achter de 
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partijleidingg teneinde de aanval van de boze buitenwereld af te weren."98 Nie-
mandd durfde twijfel te uiten. Harry Verheij pleitte ervoor juist nu de onver-
brekelijkee solidariteit met de Sovjet-Unie tot uiting te brengen." 

Hett communistische bolwerk op de Keizersgracht bleef dan wel behouden, 
Corr Geugjes, de directeur van de krant, deelde het partijbestuur - nog voor 
dee terugkeer van De Groot - mee dat De Waarheid in grote financiële moei-
lijkhedenn verkeerde. Bij duizenden zegden lezers hun abonnement op, de ad-
vertentie-inkomstenn liepen terug en verzekeringen werden geannuleerd. De 
exploitatiee van Felix Meritis kwam in het gedrang.100 Volgens een noodbe-
grotingg moest maandelijks 48.000 gulden extra op tafel komen. Het perso-
neell  werd met eenderde ingekrompen.[0' 

Fritss Reuter concludeerde dat de partij op te grote voet leefde en een stap 
terugg moest durven doen door Felix Meritis te verkopen en uit te kijken naar 
anderee behuizing. Ongeduldig vroeg hij of de delegatie naar de CPSU van de 
situatiee op de hoogte was en of er iets bekend was over haar terugkeer, want, 
zoo liet hij weten: "In de partij worden er vragen gesteld." Verheij moest toe-
gevenn dat hij niet wist wanneer De Groot terugkeerde. Er was wel contact ge-
weest,, aldus Verheij, maar het werd aan De Groot overgelaten te beoordelen 
off  de toestand een snelle terugkeer noodzakelijk maakte. Het antwoord be-
vredigdee niet. Toen Verheij aankondigde dat de uitgestelde delegatie naar 
Chinaa binnen enkele dagen vertrok, stak Reuter zijn verontwaardiging niet 
onderr stoelen of banken. Wagenaar viel hem bij en herhaalde nog eens dat 
ookk De Groot niet naar de Sovjet-Unie had mogen vertrekken. 

Terwijll  zelfs opponenten zich aaneensloten om de partij te verdedigen, 
meendee De Groot zich daaraan te kunnen onttrekken. Met de onverstoor-
baarheidd van de modelleider keerde hij pas eind november, twee weken na de 
anticommunistischee furie, in Nederland terug. Zijn positie kon nog zo verhe-
venn zijn, de verontwaardiging over wat als onsolidair werd gezien, was groot, 
zekerr toen hij zich ook nog geringschattend over de verdediging uitliet. Met 
Ariee Blaauw achter het stuur werd De Groot door Cor Geugjes en Harry Ver-
heijj  van Schiphol afgehaald. Onderweg naar Amsterdam vertelden ze hem 
overr de veldslag bij Felix Meritis. "Stenen gooien?" reageerde hij afgemeten 
enn nauwelijks geïnteresseerd, "dat hadden julli e toch moeten verhinderen." 
Opp een verwijt zat Verheij niet te wachten. Na een lange stilte overwon hij 
zijnn schuchterheid: "Hoe kun je zoiets zeggen als je de feiten niet kent? Als 
jee niet eens naar ons luistert?"*02 Zijn afwezigheid in die moeilijke uren, 
waarinn hij van verbondenheid blijk had moeten geven, deed afbreuk aan zijn 
gezag.. In de volgende jaren zal zijn absentie door tegenstanders voortdurend 
uitgelegdd worden als desertie en lafheid. 

Overr de bespreking met de CPSU vertelde hij hoe hem aan de vooravond 
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vann de inval door de Sovjet-kameraden was verzekerd dat de Hongaarse op-
standd een nazi-putsch was, vanuit Bonn op touw gezet. De volgende avond 
wass hem persoonlijk meegedeeld dat de contrarevolutie verslagen was. De 
Groott liet goed uitkomen hoeveel belang Moskou aan zijn bezoek had ge-
hecht.. Na een vraag van Wagenaar, benadrukte hij dat er niet meer over de 
Stalin-kwestiee werd gesproken. Van persoonsverheerlijking of schending van 
"hett socialistisch humanisme" als mogelijke oorzaken van de Hongaarse op-
standd - door Wagenaar geopperd103 - wilde hij niets weten. Er was maar één 
verklaringg en die wees op West-Duitse provocaties. 

Inn een tweede ontmoeting hadden de delegaties over het CPN-congres ge-
sproken.. Uiteraard kwam het incident met Léon Feix aan de orde. Volgens 
Kuusinenn moest de CPN haar organisatie inrichten zoals het haar goeddunk-
te,, maar ze diende vast te houden aan het uitgangspunt dat een communisti-
schee partij moest steunen op de bedrijven. Feix had inderdaad niet voor zich-
zelff  gesproken. Ook de betrekking tussen de partijen kwam ter sprake. De 
Groott deelde mee dat de CPN verzocht was zo vaak mogelijk te komen, en 
niett noodzakelijk altijd met een officiële delegatie. De CPSU bleek voor een 
innigg en direct contact. Al koos de CPN voor een eigen weg, haar politiek be-
hoefdee wel - zo niet openlijk dan toch discreet - instemming van Moskou. 
Eenn voorwaardelijke autonomie die De Groot, gelet op de ontsporing in Po-
lenn en Hongarije, logisch voorkwam: "Aan rechts-opportunisten als Tito of 
Nagy,, die een middenweg zochten tussen burgerlijke democratie en socialis-
me,, mag geen ruimte worden gegeven." "Er is geen middenweg," zo hield hij 
zijnn gehoor voor: "Wie zich keert tegen de Sovjet-Unie, komt terecht bij het 
fascisme.'"04 4 

VERZETT TEGEN DE GROOT 

"Terechtkomenn bij het fascisme!" Onheilspellende woorden voor hen die van 
dee eerste schrik bekomen met bitterheid op het Sovjet-optreden in Hongarije 
terugkeken.. Intellectuelen en kunstenaars als Magda van Emde Boas, Leo 
Mok,, Jopie Moes en Leo Braat ondertekenden het rondschrijven van de ge-
zaghebbendee historici Jacques Presser en Jan en Annie Romein, waarin het 
ingrijpenn in Hongarije en de gelijktijdige inval van Frankrijk en Engeland in 
Egyptee werden veroordeeld.105 De Groot dreigde hen als deserteurs uit de 
partijj  te zetten als ze zich niet openlijk van de verklaring distantieerden.106 

Sonjaa Prins, die als redactiesecretaresse bij Politiek en Cultuur werkte, 
moestt het om een andere reden ontgelden. Haar werd "een capitulantenhou-
ding""  verweten toen ze met het opzeggen van haar PEN-lidmaatschap, poog-
dee te voorkomen dat PEN-voorzitter en persoonlijke vriend Victor van Vries-
landd haar moest royeren. Via een motie van vijf leden, allen redacteur of me-
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dewerkerr van Het Parool, dreigde de PEN het lidmaatschap van de CPN on-
verenigbaarr te verklaren met dat van de vereniging.'07 Prins had Theun de 
Vriess overgehaald net als zij het PEN-lidmaatschap op te zeggen, een beslis-
singg waar hij de volgende dag weer op terugkwam.108 De Vries werd uitein-
delijkk uit de PEN geroyeerd, niet vanwege de onverenigbaarheidsmotie - die 
wass weer ingetrokken - maar omdat hij zich openlijk achter het Sovjet-in-
grijpenn in Hongarije had geschaard. Martelaren voor de zaak van het com-
munismee zag De Groot liever dan de "weke lafheid" van de "knievallende" 
Sonjaa Prins. 

Voorr de CPN-leiding was de discussie gesloten. Sonja Prins deed er anders 
dann vele gelijkgezinden niet het zwijgen toe. In Politiek en Cultuur verscheen 
eenn beschouwing waarin ze, zich aansluitend bij Gramsci, betoogde dat de 
partijj  de leden geen mening had voor te schrijven in culturele en filosofische 
kwesties.'099 Aan Ger Harmsen, met wie ze een vriendschappelijk contact on-
derhield,, de taak haar ideeën te bestrijden, naar Prins vermoedde in opdracht 
vann het secretariaat."0 Hoe ernstig Harmsen zich ook van zijn taak kweet, De 
Groott vond wel een gedachte die zijn toorn wekte. Harmsen had geschreven 
hett onrechtvaardig te vinden "de Hollandse marxistische school" te diskwa-
lificerenn omdat ze niet voor honderd procent marxistisch was. "Zou het niet 
zoo zijn dat wij het allen in meerdere of mindere mate zijn en op het ene mo-
mentt meer dan op het andere?"''' Harmsen raakte niet alleen aan de door De 
Groott instandgehouden legende dat het Nederlands communisme pas met 
zijnn intrede in de partij volwassen werd; Harmsen tastte bovendien zijn gezag 
aann door de suggestie te wekken dat de leiding niet altijd gelijk had, omdat 
zee niet altijd voor honderd procent marxistisch dacht. De Groot sprak van 
"eenn zorgvuldig verpakte en gecamoufleerde aanval" en gaf Marcus Bakker, 
diee als hoofdredacteur van De Waarheid vervangen was door Friedl Baruch, 
dee hint met Harmsen af te rekenen."2 Nietsvermoedend stond Harmsen op 9 
februarii  1957 met De Waarheid op zijn vaste plek onder de tunnel aan het be-
ginn van de Javastraat te colporteren toen hij door een verwonderde partijge-
noott attent werd gemaakt op de bizarre aanval van Bakker. "Jij bent me een 
harde!""  Harmsen vroeg wat hij bedoelde. Nieuwsgierig wierp hij een blik op 
hethet artikel en zette de colportage onbewogen voort. "Ik wilde me niet laten 
kennen,""  verklaart Harmsen z'n quasi-kranige houding."3 

Enigee weken later deed Verheij de strafoefening van Bakker nog eens 
over."44 Het stuk "Bloemen en onkruid" dat in Politiek en Cultuur van maart 
19577 verscheen"5 bleef net als de aanval van Bakker niet onbeantwoord. 
Wimm Sindorf en Ko Grootenboers, twee Evc-bestuurders, stuurden kritische 
ingezondenn stukken die echter niet werden geplaatst. Bij de begrafenis van 
Jaapp Brandenburg, half maart, kreeg Harmsen ze alsnog aangereikt. Hierdoor 
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raaktee hij bekend met het verzet tegen de CPN-leiding dat onder Evc-be-
stuurderss groeide. 

Dee bemoeienis van de partij met de EVC was altijd groot geweest. Bijna 
dagelijkss werd druk uitgeoefend om de arbeiders in de bedrijven daadkrach-
tigerr te laten optreden. Niet alleen de partijleiding, ook lagere bestuurders 
meendenn gezag te kunnen uitoefenen over de EVC. Geleidelijk werd duidelijk 
datt de prijs hoog was. "Dan moest en zou er gestaakt worden, waardoor vaak 
dee beste vakbondsleden uit de bedrijven werden ontslagen. Iemand kwam 
binnenn en zei: 'Ik kom van de partij'. Dan had hij gelijk, wie het ook was. 
Wiee durfde te zeggen dat de partij fout was?"1'6 Stakingen tegen de wapen-
transporten,, op de Westersuikerfabriek, de overheidsstaking in Amsterdam, 
dee stakingen bij Albert Heijn, het bolwerk van de EVC in de Zaanstreek, voor-
beeldenn van acties die vele voortreffelijke Evc-kaderleden de kop kostten. 
Jann Vlietman, een van de strijdbare arbeiders, werkzaam in de wijnkelders 
vann Albert Heijn: "Heel onze organisatie ging naar de sodemieter. En voor 
jarenn werden de verhoudingen tussen mensen bedorven. Leden liepen weg, 
omdatt ze niet mee wilden doen aan acties waarmee ze het oneens waren." H7 

Weglopenn deden ze en masse toen de Evc-leiding zich ook in de Hongarije-
kwestiee aan het partijstandpunt aanpaste. Vijftien procent extra ledenverlies! 
Eindd 1956 werd de roep zich te onttrekken aan het gezag van de partijleiding 
luiderr dan ooit. 

Inn deze weken botsten de karakters ook in de schoot van het partijbestuur. 
Corr Geugjes en Theun de Vries bezochten in december het congres van de 
Partitoo Communista Italiano (PCI). Daar werd de CPSU, aldus Geugjes in zijn 
verslag,, verweten geen analyse te hebben gemaakt van Stalins fouten."8 Dat-
zelfdee was het geval met Hongarije, ook hier ontbrak volgens de Italianen een 
analysee van de fouten. Sprekers van de Franse en Tsjechische partij zochten 
diee bij de klassenvijand, terwijl de Poolse delegatie de hand in eigen boezem 
stak.. De Polen werden door pci-leider en voormalig Comintern-secretaris 
Togliattii  uitbundig geprezen. De vijfendertigjarige Geugjes, die sinds 1940 
partijlidd was en de reputatie had van een onkreukbaar verzetsman, sprak met 
sympathiee over de PCI. Hij was verrast door de grote openheid. Zelfs het 
werkk van Trotski lag ter inzage. Betreffende de onderlinge verhoudingen be-
richtterichtte Geugjes dat Togliatti pleitte voor autonomie van de communistische 
partijenn zonder wederzijdse inmenging, en dat hij opriep tot een internatio-
nalee bijeenkomst waarvan de besluiten niet bindend waren en waaraan ook 
niet-communistenn konden deel nemen. 

Volgenss De Groot had Geugjes goed geluisterd maar foute conclusies ge-
trokken.. Geugjes had moeten inzien dat de PCI bezig was met het veroorde-
lenn van anderen. De Groot verwierp het plan van een internationale bijeen-
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komst:: "Wat Togliatti wil is terugwijken voor de sociaal-democratie en de 
bourgeoisie""  en zijn plan kwam voort uit "een neiging tot fraktioneren tegen 
dee Sovjet-Unie". 

Langzamerhandd drong het tot De Groot door dat de gebeurtenissen van de 
afgelopenn maanden de zogenaamde Nieuwe Aanpak in gevaar brachten. De 
ontluisteringg van Stalin en de zo sterk geïdealiseerde Sovjet-Unie, het uitblij-
venn van electoraal herstel en de schok van Hongarije wekten soms bittere per-
soonlijkee verhoudingen in de hand. De Groot had te maken met Evc-kader 
datt verre van gecharmeerd was van de bemoeizucht van partijfunctionaris-
sen.. Van opheffen van de EVC moest het niets weten. Weliswaar liep de in-
vloedd terug, maar in Amsterdam, in de havens, bij de gemeente en in de bouw 
bezatt de EVC nog steeds een geduchte aanhang. Frits Reuter en Bertus Brand-
sen,, voorzitter en secretaris van de EVC, tevens lid van het partijbestuur, 
maaktenn zich tot spreekbuis van het antipartij sentiment. Net als Geugjes 
vroegg ook Brandsen, zwaar ontgoocheld door Stalins ontmaskering, vrijheid 
vann discussie. Naast Geugjes, Brandsen en Reuter telde het partijbestuur nog 
eenn drietal dissidenten: de Amsterdammer Henk Gortzak, bouwvakker van 
origine,, lid van de Tweede-Kamerfractie en een van de populairste propagan-
distenn in de partij, partijvoorzitter Gerben Wagenaar en Rie Lips, de altijd op-
gewektee en gewaardeerde voorzitster van de NVB, die als lid van de Tweede 
Kamerr door PVDA-minister Donker eens werd ontvangen met de woorden: 
"Al ss ik dit niet verplicht was, zou ik niet met u aan één tafel willen zitten."' '9 

Aann hun onberispelijke reputatie was het niet te wijten dat de opposanten 
geenn voet aan de grond kregen. De zwakheid school in hun verdeeldheid. Zo 
warenn Gortzak en Geugjes voorstander van het opheffen van de EVC, terwijl 
Brandsenn en Reuter de vakcentrale verdedigden. Vaak wilden of konden ze 
eenn gezamenlijk optreden niet coördineren. In het zwenken, een kunst waar 
voorall  Wagenaar een meester in bleek, ging een helder en overtuigend alter-
natieff  verloren. 

Doorslaggevendd was echter dat het conflict zich tot de top van de partij be-
perkte.. Ook de oppositie hield aanvankelijk de meningsverschillen verborgen, 
zodatt de rest van de organisatie er niet bij betrokken raakte. Tien jaar Koude 
Oorlogg met zijn verstarring en achterdocht, en de nog langere traditie van een 
alomvattendd stalinistisch regiem met zijn groteske loyaliteiten en ideologi-
schee eensgezindheid, hadden het partij leven gedepolitiseerd. Niet zozeer 
dwangg of persoonlijke dictatuur, maar onwetendheid en onbekendheid be-
heerstenn de partijgenoten aan de basis. Velen leken eenvoudig niet geïnteres-
seerdd in wat er aan de top gebeurde. In de afdelingen heerste een taaie en on-
veranderlijkee mentaliteit van saamhorigheid en solidariteit, waarin men naast 
vergaderingenn de uitjes met het gezin had, films en dansavonden bezocht, de-
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zelfdee taal sprak en dezelfde idealen koesterde. Deze verbondenheid dreigde 
doorr de dissidenten 'kapot' te worden gemaakt. Dat was wat De Groot de le-
denn tenminste voorhield en waarop de bonte verzameling van opposanten, die 
niett gewend was zich als fractie te organiseren, geen antwoord had. Zo pas-
sieff  als leden zich gedroegen jegens een leiding die de toonaangevende rol 
werdd toegedicht in de analyse en de uitleg van de politieke situatie, zo agres-
sieff  bejegenden ze de oppositie. Deze werd voor lafaard uitgemaakt, die op 
dee vlucht sloeg, juist nu de toestand zich verscherpte en daadwerkelijk strijd 
geleverdd moest worden. 

Dee vijandelijkheden bereikten een climax door de chaotische gang van za-
kenn rond het overlijden van Jaap Brandenburg in maart 1957. Brandenburg, 
eenn man van grote persoonlijke moed, had de communistische partij in de 
laatstee twee oorlogsjaren geleid. De Groot dankte aan hem de snelle terug-
keerr aan de top na de bevrijding. In november 1956 bleek dat Brandenburg 
ongeneeslijkk ziek was. Een drama, niet alleen voor De Groot, die persoonlij-
kee sympathie voor hem koesterde maar ook voor Gortzak, Wagenaar, Verheij 
enn Brandsen, die Brandenburg in en na de oorlog in de moeilijkste omstan-
dighedenn hadden leren kennen. Brandenburg werd opgenomen in het Wilhel-
minagasthuiss en werd zonder het zelf geheel te beseffen door de artsen als 
hopelooss opgegeven. Omdat hij de mogelijkheid van een onjuiste diagnose 
niett uitsloot, liet De Groot twee Russische geneesheren overkomen. Ze kon-
denn niets anders dan de diagnose van de Nederlandse specialisten bevestigen. 
Eenn gesprek met Brandenburg en de keus van het tijdstip daarvoor, lieten zij 
overr aan hun Nederlandse collegae.'20 

Hett heeft er de schijn van dat Brandenburg nooit volledig op de hoogte is 
gebrachtt van de bevindingen van de deskundigen, waardoor hoop op gene-
zingg bleef bestaan. Ook zijn vrienden bleven zwijgen. De Groot was bang dat 
BrandenburgBrandenburg in zou storten als hij wist dat hij was opgegeven, en hield hem 
voorr dat in de DDR wellicht genezing mogelijk was. De Groot hoopte dat er 
inn alle rust door deskundige, betrouwbare artsen de best mogelijke verzor-
gingg geboden werd. Al bestond er slechts een kans van een op een miljoen op 
verlengingg van het leven, dan was de reis al de moeite waard. 

Inn de waan van een mogelijk herstel'*' vertrokken Brandenburg en zijn 
vrouw,, begeleid door Rinus Haks, verpleegster Noortje Diamant, de jonge 
artss Jacques Hoekstra, broer van Henk, en Joop Wolff per trein naar Oost-
Berlijn,, waar Brandenburg in een regeringsziekenhuis werd opgenomen. Wie 
bezwaarr had kunnen aantekenen, leek niet in het door De Groot genomen be-
sluitt gekend. Dat gold voor Ben Polak, Brandenburgs huisarts, voor Ali e Bar-
neveld,, de vrouw die hem verpleegde, en voor zijn vrienden Wagenaar en 
Brandsen,, niet toevallig personen die De Groot op dat ogenblik een weinig 
warmm hart toedroeg. 
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Err ontstond een lugubere ruzie over de vraag wie het recht had te beslis-
senn over het lot van de doodzieke man: De Groot in samenspraak met enke-
lee vertrouwde medewerkers of het partijbestuur. Henk Gortzak verhaalde hoe 
Dee Groot, die de groeiende verontwaardiging aanvoelde, bij hem in de Twee-
dee Kamer kwam om tekst en uitleg te geven. "Hij kon het beste uitmaken wat 
goedd was voor Brandenburg, 'zijn beste kameraad'." Misschien vond hij in 
Berlijnn nog herstel. Zo niet, dan kreeg hij er de beste verzorging. Had Kuyper 
gezegdd dat Brandenburg stervende was? Dan lulde Kuyper uit zijn nek. Het 
moestt maar eens afgelopen zijn met al die pogingen van Gortzak en anderen 
hett gezag van De Groot aan te tasten. Brandenburg en zijn vrouw hadden in-
gestemdd met het plan Jaap naar Berlijn te sturen. "Dus, waar had ik het 
over?"1222 Gortzak kon zich niet langer beheersen: slaande ruzie. Zo erg dat 
dee kamerbode zich naar de fractiekamer spoedde om hen te kalmeren. 

Gortzakk nam zich voor het optreden van De Groot aan de orde te stellen. 
Brandenburgg was al maanden dood, toen Gortzak in het partijbestuur als zijn 
meningg te kennen gaf dat het besluit om Brandenburg naar Berlijn te zenden 
inn te kleine kring was genomen. Hij stelde niet zonder understatement dat hij 
aann niemands goede bedoelingen twijfelde. Maar er had bewust een uitslui-
tingg plaatsgevonden van partijbestuurders van wie De Groot kon aannemen 
datt zij tegen de reis waren. Hierdoor, aldus Gortzak, was niet getoetst of met 
hethet besluit een dienst was bewezen aan Brandenburg en aan de partij.123 

Gortzak,, Brandsen en Wagenaar waren boos, maar is het niet tekenend dat 
zijj  de vraag of Brandenburg zelf had moeten beslissen, met volledig inzicht 
inn de ernst van zijn ziekte, buiten beschouwing lieten? Hoe hecht hun vriend-
schapp met Brandenburg ook was, achteraf moeten we vaststellen dat ook zij 
hett niet aandurfden hem met de uitzichtloosheid van zijn ziekte te confronte-
ren.. Bekommernis daarover betoonde Gortzak, toen hij als zijn grootste zorg 
uitsprakk dat de gang van zaken rond het besluit de stijl van werken van het 
partijbestuurr aangaf. Het kon tot moeilijk te herstellen fouten leiden, aldus 
Gortzak.124 4 

Hett gesol met de doodzieke Brandenburg stemde bitter. Brandenburg was 
niett te genezen en de SED voelde zich opgelaten in de wetenschap dat de 
vooraanstaandee Nederlandse communist spoedig in Berlijn zou sterven. Be-
halvee zijn vrouw was alleen Joop Wolff in de buurt. Rinus Haks en Noortje 
Diamantt waren naar Amsterdam teruggekeerd. Wolff werd bij de affaire be-
trokken,, toen hij, naar eigen zeggen, nietsvermoedend in dezelfde trein als 
BrandenburgBrandenburg naar de DDR reisde op weg naar een zitting van de executieve 
vann de Wereldjeugdfederatie in Frankfurt aan de Oder. Vandaar zou hij voor 
eenn geneeskundige behandeling doorvliegen naar Moskou. Een verbouwe-
reerdee Wolff werd door Ger Kuyper op het Centraal Station gevraagd een 
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oogjee in het zeil te houden. Hij herinnert zich iedere avond in "een piepklei-
nee Trabant" naar Berlijn te zijn gereden om Jaap en Wil bij te staan. Na een 
dagg of tien vernam hij dat zijn vrienden Brandenburg wilden terughalen, 
Wolfff  wilde er niets mee te maken hebben.125 "Zij n vrienden", dat waren 
Gerbenn Wagenaar, Ben Polak en Bertus Brandsen. Ze kregen van De Groot 
tee horen dat Brandenburg op sterven lag en dat het ieder vrijstond naar Ber-
lij nn te reizen, desnoods om hem terug te halen. De Groot wilde zich er ver-
derr buiten houden. Zo begeleidde het drietal Brandenburg in een speciale 
Oost-Duitsee regeringstrein terug naar Amsterdam.126 Brandenburg overleed 
er.. zevenenvijftig jaar oud, op 7 maart 1957. 

Dee macabere verwikkelingen rond Brandenburgs dood leidden tot grim-
mige,, soms onherroepelijke verwijten aan De Groot, vooral van de kant van 
Bertuss Brandsen, die in Brandenburg een boezemvriend verloor. Brandsen 
wass er getuige van hoe De Groot bij zijn afscheidsbezoek aan de overledene 
rondd zijn hoofd een krans van bloemetjes drapeerde. Ontdaan sprak Brand-
senn Wil Brandenburg aan: "Dat doe je bij een kind, moetje dat zo laten lig-
gen?? 'Als je wil, haal ze dan maar liever weg'." Brandsen ruimde ze op.127 

Doorr het wantrouwen waren de meningsverschillen in het partijbestuur zo 
verhardd dat een compromis verder onmogelijk werd. De Groot kon echter niet 
zonderr meer met de opposanten afrekenen. Daartoe ontbrak het hem aan 
steunn van de zijde van de CPSU. Om die reden liet hij de discussie over de 
EVCC voorlopig rusten en richtte hij de aandacht op Moskou, waar Chroesjt-
sjovv niet alleen te maken kreeg met binnenlandse, maar ook met buitenland-
see druk. In dit verband werd de reis van Annie Averink naar China van be-
lang.. Met Gerard Maas en Gerrit de Vries, een populaire tuinder uit Andijk, 
diee nooit begrepen heeft waarom hij als reisgenoot werd uitverkoren, verbleef 
zee zes weken in Azië. Om de BVD op een dwaalspoor te brengen, vertelde ze 
haarr omgeving dat ze naar Zweden ging. In werkelijkheid vloog ze op 20 no-
vemberr via Moskou naar Peking, waar ze op het vliegveld werd verwelkomd 
doorr Deng Xiao-ping en Wang Sjao Tsjang. De volgende avond al confereer-
dee ze met Chinese leiders, onder wie staatspresident Lioe Sjao-sji en maar-
schalkk Tsjou Teh.'28 Ze betoonden de CPN het grootst mogelijke respect: 
"onzee partij is julli e partij en julli e partij is de onze," noteerde Averink in 
haarr zakboekje. Uiteraard kwamen de nog verse gebeurtenissen in Hongarije 
enn Polen ter sprake. Averink vertelde waar men zich in de CPN zorgen over 
maakte.. Volgens Lioe Sjao-sji had Hongarije op een "formalistische" wijze 
hethet socialisme van de Sovjet-Unie gekopieerd. Moskou had zich nooit mogen 
mengenn in interne Hongaarse aangelegenheden; door dat te doen was de con-
trarevolutiee onvermijdelijk geworden. Ook over het twintigste partijcongres 
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wisseldee men van gedachten. De Chinese gastheren lieten niet na De Groots 
afwijzingg van de zogenaamde destalinisatie te prijzen.129 Na de besprekingen 
vertrokk de Nederlandse delegatie voor een rondreis langs elf steden, van het 
noordenn van China naar het diepe zuiden. Averink was lyrisch over de histo-
rischee plaatsen, de natuur en de bevolking, "een symphonie in blauw" en al-
less punctueel georganiseerd, "veel vlotter dan op sommige andere plaatsen", 
schreeff  ze haar huisgenoten.'30 

Naa een bijeenkomst van het partijbestuur, waarin Averink over haar reis 
naarr China rapporteerde, vertrok De Groot met in zijn kielzog een zieke Ger 
Kuyperr naar Tsjecho-Slowakije om enkele weken in een sanatorium te kuren. 
Off  het gezelschap tot rust kwam, is de vraag, want er werd druk overleg ge-
pleegdd met hoge functionarissen van de Tsjecho-Slowaakse partij, met Hon-
garenn en Oost-Duitsers. Ook hier vond De Groot gehoor voor zijn afwijzen 
vann de ontluistering van Stalin; eensgezind keerde men zich tegen het zoge-
naamdee polycentrisme van Togliatti.'3' 

Toenn Kuyper en De Groot uit Praag via Brussel naar Amsterdam terug-
keerden,, tekende de Belgische politie voor een bizar incident. In Brussel 
werdd De Groot aangehouden op grond van het in 1923 genomen en door de 
Belgischee koning ondertekende besluit tot uitwijzing wegens 'conspiratie te-
genn de staat'. De samenzwering betrof de actie van de Belgische communis-
tischetische partij tegen de militaire bezetting van het Roergebied, vierendertig jaar 
eerder.. De Groots medecomplotteurs waren na een hechtenis van een halfjaar 
vrijgesproken,, maar zijn uitwijzingsbevel bleek nooit ongedaan gemaakt. 
Werdd hij in het land aangetroffen, dan riskeerde De Groot een gevangenis-
straff  van vijfjaar. Zo'n vaart liep het niet, het bleef bij een waarschuwing. 
Later,, op een receptie op de Indiase ambassade, schoot De Groot de Belgi-
schee ambassadeur erover aan en die vond een weg om de kwestie de wereld 
uitt te helpen.132 

HETT CONFLICT BREEKT UIT 

Bijj  zijn verslag over het verblijf in Tsjecho-Slowakije, hield De Groot zijn 
medebestuurderss voor dat de destalinisatie definitief was overwonnen.'33 Hij 
roemdee voorts de Chinese communisten, die Chroesjtsjov ertoe brachten "de 
overdrijvingg in de Stalinkritiek recht te zetten". Gevaar dreigde alleen waar 
kritiekk ontaardde in de opportunistische tendens om zich af te keren van de 
Sovjet-Unie.. Hij doelde op de Italiaanse, Poolse en Joegoslavische partij en 
opp minderheden in kleinere partijen, waar werd gepleit voor "vrije" kritiek 
enn "vrije" discussie. 

Zonderr omhaal kondigde hij aan dat ook in de CPN rechtgezet moest wor-
denn wat sinds het twintigste congres was scheefgegroeid.'34 Er heerste een si-

376 6 



BARSTENN IN HET BEELD I956-I960 

tuatiee van "vri j ballen gooien", keer op keer waren er aanvallen op dee leiding 
gedaan.. Voor ieder was duidelijk dat hij Reuter en Brandsen op het oog had. 
Dezee hadden de arrogante houding van het dagelijks bestuur bij benoemin-
genn en verkiezingen in de EVC aan de kaak gesteld.'35 Volgens De Groot 
moestt de EVC zich onderwerpen aan de partij. De verblufte Evc-functiona-
rissenrissen kregen te horen dat hun klacht, die geuit was namens het Evc-secreta-
riaat,, "abnormaal" was.'36 "We kunnen er geen genoegen mee nemen," aldus 
Dee Groot dat "twee leden van het partijbestuur de EVC gebruiken als basis 
vann strijd. Dat is gevaarlijk. Conflicten moeten binnen de partij en het partij-
bestuurr worden opgelost."IJ7 

Err ontspon zich een harde woordenwisseling toen Brandsen De Groot 
"mett zijn typische Gaaspstraat-conclusies" van onfatsoen beschuldigde en 
toebeett het zat te zijn om als snotjongen behandeld te worden. Het was lang 
geledenn dat De Groot zo'n klap om de oren had gekregen. Brandsen: "De 
Groott zat pal naast het katheder waar ik stond... Ik hoorde hem briesen, ik zag 
hemm wit worden en rood en blauw. En voor me, in de zaal... Iedereen zat er-
bijj  alsof ze met hun vingers in het stopcontact zaten.'"38 Niemand viel Brand-
senn bij. "Een streep door de rekening, dat wel!" Wagenaar, Reuter, Gortzak 
enn Lips hadden hem de voorgaande maanden aangemoedigd. Nu lieten ze 
hemm in de steek. Het excuus luidde dat Brandsen te vroeg, te fel en te veel op 
eigenn houtje opereerde.'39 

Dee Groot was in een strijdlustige stemming. Hij verkondigde onomwon-
denn de lof van de dictatuur van het proletariaat volgens het model van de Sov-
jet-Unie.. Vergeten waren de miljoenen onschuldige Sovjet-burgers, commu-
nistt of niet, die gearresteerd, gedeporteerd of vermoord waren. Sarcastisch 
sprakk hij van "de verdorven stijl van Koejemans", die de krant besmette. 
"Alless moet 'netjes' gebeuren. We blijven altijd 'heer'. We plaatsen zelfs 
sympathiekee foto's van onze doodsvijanden." De Groot gruwde van de ko-
ketterieketterie met intellectuelen die van organisatie niets willen weten.'40 Toleran-
tie,, die alleen "gebaseerd was op kleinburgerlijke verzoening en niet op leni-
nistischee beginselen" verwierp hij met kracht. De Groot was niet uit op com-
promissen.. Dat was Friedl Baruch, de kersverse hoofdredacteur van De Waar-
heid,heid, evenmin. Hij onderstreepte dat "de rel rond De Groot niet om de 
persoonn van De Groot ging. Het betrof de politieke lijn die deze vertegen-
woordigde.. Grimmig herinnerde hij eraan dat de partij momenten heeft ge-
kend,, waarin men gedwongen was zich van bepaalde figuren te ontdoen. Niet 
dee partij, maar die figuren zijn daarbij ten onder gegaan."'4' 

Dee dreigementen hielpen de gemoederen niet bedaren. Nog minder gold 
datt voor de verdachtmakingen waarmee De Groot de verzetsreputatie van 
zijnn tegenstanders in diskrediet bracht. "Het lijk t wel of Barbertje moet han-
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gen,""  sprak Reuter ontdaan. "Het is onmogelijk om één te zijn als de alge-
meenn secretaris vermoedt met dubieuze figuren uit de illegaliteit te maken te 
hebben.""  "Het gaat over de verdiensten in de illegaliteit," onderbrak De 
Groott hem: "Ik heb niet over dubieuze figuren gesproken." Wagenaar, 
schamper:: "Hij kijkt wel uit." Voor Verheij was de maat vol. Met de vuist op 
tafell  eiste hij dat de voorzitter de orde herstelde.'42 

Dee Groot verlangde dat het "destructieve" optreden van Brandsen werd 
veroordeeld.. In een ontwerpresolutie verweet hij hem inbreuk op de disci-
plinee te hebben gemaakt door partijkwesties in het Evc-secretariaat te be-
spreken.'433 Brandsen op zijn beurt sprak er schande van dat Wolff en Verheij 
probeerdenn Meis en Wagenaar te chanteren met het openbaar maken van hun 
zogenaamdee laffe houding in de Hongarij e-kwestie. Van Meis was bekend dat 
hijj  zich tijdens de novemberdagen uit angst verborgen hield in Groningen, 
terwijll  Wagenaar op vier november - om redenen van veiligheid - weigerde 
eenn vergadering bij te wonen in het belegerde Felix Meritis. Brandsen was 
niett bereid om, zoals hij het uitdrukte "door schoppen onder de gordel te 
gaann liggen". Volgens hem was De Groots tekst een rancune-resolutie. 

Dee tumultueuze zittingen namen dagen in beslag. Een aantal malen wer-
denn ze onderbroken om de gemoederen te kalmeren. De Groot zei zich ern-
stigg door Brandsen gegriefd te voelen. Hij zou eroverheen zijn gestapt, als de 
persoonlijkee aanval geen ernstige politieke tegenstellingen toedekte. Dat was 
hett geval en daarom wilde hij behandeling van de geschillen in het openbaar 
enn niet, zoals Gortzak opperde, en privé. "De zachte stijl is de stijl die Wa-
genaarr destijds tegenover de Evokameraden heeft gehanteerd, waarvan we 
nuu met de stinkende wonden zitten." 

Dee Groot beoogde Brandsen en Reuter te isoleren om daarna de EVC naar 
zijnn hand te zetten. Aanvankelijk lukte dat goed. De meeste leden waren niet 
opp de hoogte van het conflict. De redactie van De Waarheid bleef De Groot 
trouw,, zodat zijn tegenstanders, als ze dat al wilden, geen toegang hadden tot 
dee krant. Minder succesvol was De Groot in het partijbestuur. Zeker zes be-
stuursledenn waren in oppositie. Ondanks hun onderlinge verschillen verzet-
tenn ze zich allen tegen een veroordeling van Brandsen. De Groot kon hen niet 
zoo maar opzij schuiven. Ingewikkelder werd het toen in de zomer van 1957 
dagbladenn als Het Vrije Volk, Het Parool en de Volkskrant in wat "eigen be-
richtgeving"richtgeving" heette, maar in werkelijkheid ingeblazen was door de BVD, het 
conflictt openbaar maakten. Ook door middel van gestencilde brieven in par-
tij-jargon,, toegezonden aan enkele tientalen kaderleden, trachtte de BVD in-
vloedd te krijgen.'44 Het eerste anonieme rondschrijven dateerde al van de-
cemberr 1956 en repte van het bestaan van een "oppositie in de CPN". Dat de 
brievenn gemakkelijk als BVD-epistels herkend werden,'45 nam niet weg dat 
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hett conflict op straat kwam te liggen. De Dienst constateerde, de ironie niet 
schuwend,, dat de leiding van de CPN er niet in slaagde de ruzie binnenska-
merss te houden. 

Dee Groot verkoos voorlopig een compromis en vroeg Reuter een voor ie-
dereenn aanvaarbare wijziging in zijn ontwerptekst aan te brengen.'46 Reuter 
schraptee de naam van Brandsen en enkele eenzijdige passages. Onaangeroerd 
bleeff  de conclusie dat zowel het verzenden van een brief namens het secreta-
riaatriaat der EVC (ondertekend door Brandsen) als het eigenmachtig ontslag ne-
menn uit functies in de partij (een dreigement van Brandsen) ongeoorloofd 
was.. De resolutie werd met algemene stemmen aanvaard.'47 

Terwijll  in Felix Mentis de gemoederen tot rust kwamen, ontstond elders 
eenn nieuwe bron van conflict die de definitieve verwijdering van de opposi-
tiee inluidde. Adri Verreijt, paraplumaker en afkomstig uit Tilburg, sinds 1954 
instructeurr voor de drie zuidelijke provincies, maar geen lid van het partijbe-
stuur,, bleek op de hoogte van wat zich in het partijbestuur afspeelde. Half juni 
sprakk hij tegenover een tweetal Limburgse districtsbestuurders de verwach-
tingg uit dat een groep partijbestuurders met Wagenaar aan het hoofd de aan-
vall  zou openen op De Groot. Verreijt laadde allerlei verdenkingen op De 
Groot,, waarbij zowel zijn zogenaamde desertie in de laatste oorlogsjaren aan 
dee kaak werd gesteld als een door De Groot in 1953 aan Verreijt gedaan ver-
zoekk om achter ieders rug om Gerben Wagenaar en andere leden van het 
secretariaatt te bespioneren.148 De Limburgse districtsbestuurders togen naar 
hethet dagelijks bestuur om van Verreijts openhartigheid mededeling te doen. Op 
hett matje geroepen gaf deze grif toe in de geest vann 'het opgebrachte' gespro-
kenn te hebben, maar weigerde zijn bron te noemen. Dat Verreijt over goede 
contactenn in het partijbestuur beschikte, stond buiten kijf . Sinds hun werk in 
hett verzet waren Verreijt, Brandsen en Brandenburg nauw bevriend gebleven. 

Dee Groot zag de kans schoon meer inzicht te krijgen in wat hij lang-
zamerhandd als een complot beschouwde en droeg Verreijt op een rapport te 
makenn waarvan "de eerlijkheid tegenover de partij bij het weergeven van de 
herkomstt van alle geruchten medebepalend zal zijn voor onze houding te-
genoverr dit vijandelijke gedoe".'49 Verreijt liet zich niet als versliecheraar ge-
bruiken:'500 "i k wil niet de kans lopen iemand ten onrechte en ongewild tot 
BVD-agentt te bestempelen. Ik heb zelf ondervonden hoe vlug men daarin ver-
valt,""  schreef hij Verheij, die de kwestie namens het dagelijks bestuur behan-
delde.I5'' Twee maanden later, begin december, werd Verreijt geroyeerd. Hij 
moestt het besluit uit De Waarheid vernemen.'52 

Geugjess en Brandsen stapten daarop uit het partijbestuur. Brandsen be-
schouwdee het royement als een wraakactie van De Groot, die de oppositie een 
voorbeeldd wilde stellen.'53 Van Gortzak en Reuter kregen Brandsen en Geug-
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jess te horen "stommelingen te zijn die zich niet hadden weten te beheer-
sen".'54 4 

Dee Groot meende wellicht van de kant van de CPSU geen hinder te onder-
vindenn zolang de conservatieve groep rond Molotov en Kaganovitsj de wind 
inn de rug leek te hebben. Internationaal heerste een klimaat waarin een anti-
stalinistischee oppositie niet kon gedijen. Wel moest De Groot rekening hou-
denn met het wvv. Dat stond met zijn slinkende aanhang in het Westen niet te 
juichenn bij het opheffen van de EVC. Het wvv zou pas overstag gaan toen 
bleekk dat de oppositie, waarin mensen als Geugjes en de syndicalist Gortzak 
zelff  voor opheffing pleitten, geen levenskansen had. 

Dee Groots zenuwen werden op de proef gesteld toen hij op een zomer-
avondd in juli 1957 naar Den Haag werd ontboden, waar de Sovjet-ambassa-
deurr hem op last van Moskou het nieuws bracht van de val van de groep rond 
Molotov,, Kaganovitsj en Malenkov.'55 Het besluit hen te verwijderen, was 
enigee dagen eerder door het centraal comité onder druk van het leger, de KGB 
enn enkele regionale partijsecretarissen genomen.'s6 Het zou, deelde ambassa-
deurr Kirsanov De Groot mee, de volgende morgen, 4 juli 1957, wereldkun-
digg worden en hij vroeg De Groot zijn medebestuurders onmiddellijk te in-
formeren.. De Groot was overrompeld. 

Uitt het verslag dat Kirsanov naar Moskou zond, blijkt dat hij behoedzaam 
reageerdee en zich beperkte tot een formele verklaring van solidariteit met de 
CPSU:: "Wij kunnen moeilijk oordelen over de binnenlandse politieke pro-
blemenn van de Sovj et-Unie maar als het plenum van het centraal comité eens-
gezindd dergelijke besluiten heeft genomen, spreekt het vanzelf dat zij door 
onss worden ondersteund. Dat is onze internationale plicht."'57 

Dee Groot wist zijn teleurstelling goed te verbergen. "In de politiek mag 
menn niet oud worden," aldus zijn laconieke commentaar. Hoe onaangenaam 
hijj  het ook vond, De Groot keurde de verwijdering goed. Onomwonden 
brachtt hij daarop de toestand in het cPN-partijbestuur te berde. Zijn vrees dat 
"rechtsopportunistischee en anarchistische elementen" het besluit zouden ge-
bruikenn voor nieuwe aanvallen, was volgens Kirsanov ongegrond. Weliswaar 
voerdee de CPSU "een vastberaden strijd tegen de gevolgen van de persoons-
verheerlijking",, maar, stelde Kirsanov hem gerust, ook tegen de "kleinbur-
gerlijkee ongedisciplineerdheid, tegen kliekvorming en fractievorming" werd 
onverbiddelijkk opgetreden. Van de eerste schrik bekomen, gaf De Groot als 
zijnn mening dat "in wezen ook in de CPN zich een antipartij groep van rechts-
opportunistischh capitulantenkarakter vormde, onder aanvoering van Gerben 
Wagenaar".. Hij vertelde dat de leiders van de EVC, Brandsen en Reuter, het 
niett eens waren met de partijbesluiten en dreigden met aftreden. Op de laat-
stee vergadering gaf Reuter weliswaar toe onjuist te hebben opgetreden, maar, 
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alduss De Groot, de groep bleef eropuit hem, De Groot, uit de leiding te ver-
wijderen.. In één adem vertrouwde hij Kirsanov toe dat de groep "antisovjet" 
wass en in het bijzonder hem van een te grote loyaliteit aan de Sovjet-Unie be-
schuldigde.. Hij was van plan de groep na de vakantietijd in het partijbestuur 
terr discussie te stellen om een soortgelijk besluit te laten nemen als in de 
CPSUU aangaande de antipartijgroep rond Molotov. Volgens De Groot zou 
driekwartt van het partijbestuur zo'n besluit steunen. Het leek hem verstandig 
hieroverr met de leiding van de CPSU te overleggen. Om het belang van zo'n 
ontmoetingg te onderstrepen, verzocht hij de ambassadeur te bewerkstelligen 
datt hij met "een officiële delegatie door het presidium van de CPSU werd ont-
vangen".158 8 

Dee Groot wendde voor of er nooit een trouwer volgeling van Chroesjtsjov 
hadd bestaan dan hij. Die ommezwaai was maar schijn; hij bleef zich altijd te-
genn de destalinisatie verzetten en in stilte hopen op een omslag in de Sovj et-
leiding.. Zijn machtsgevoel deed hem echter beseffen dat zijn tegenstanders in 
diee zomer ondereen gunstiger internationaal gesternte opereerden. Het dwong 
hemm de pas in te houden. 

EENN LANGZAME AFREKENING 

Inn juli en augustus 1957 bracht De Groot zijn vakantie, als gebruikelijk, door 
inn de Sovjet-Unie, wederom in het sanatorium te Sosni aan de oevers van de 
Moskva.. Kort daarvoor was Huib in Moskou aangekomen, waar hij zich als 
bestuurslidd van de OPSJ aansloot bij een groep van enkele honderden Neder-
landerss die onder leiding van Joop Wolff deelnam aan het Wereldjeugdfesti-
val.. Na afloop bleef Huib in Moskou om aan de Lomonosov Universiteit zijn 
studiee te beginnen. Tijdens het festival ontmoette hij de drieëntwintigjarige 
studentee Olga Barisjewa, dochter van een ingenieur, werkzaam in een tex-
tielfabriekk in Balasjicha, een voorstad van Moskou. Ze studeerde Duits en 
tolktee voor de Nederlandse delegatie. Olga en Huib werden verliefd en zou-
denn in april 1959 in Moskou trouwen. 

Dee partij had behoefte aan betrouwbare intellectuelen die onder het socia-
lismee waren geschoold. Vaak werd Huib tijdens vakanties in de Sovjet-Unie 
gevraagdd wanneer hij dacht in Moskou te komen studeren. Het moet De Groot 
opp het idee hebben gebracht veelbelovende kinderen van partijbestuurders en 
actievee jongeren uit de jeugdorganisatie voor studie naar Moskou te sturen. Zo 
arriveerdee Huib met zijn vriend Frans Bekker uit Loosdrecht, toentertijd voor-
zitterr van de OPSJ, en René de Vries, zoon van de schrijver Theun de Vries, in 
junii  1957 als eersten in Moskou. De Vries ging Russische taal- en letterkun-
dee studeren, Bekker natuurkunde en Huib wiskunde,'59 zonder het te beseffen 
kozenn ze abstracte, niet tot politiek debat nopende studies.160 
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Dee studenten waren sober gehuisvest. Aanvankelijk deelde Huib een twee-
kamerappartementt op het universiteitsterrein met een IJslandse jongen, een 
voortreffelijkk schaker, die het tot secondant van de grootmeester Olafsson 
zouu brengen. Frans Bekker en René de Vries deelden een soortgelijk appar-
tement.. De Vries keerde na negen maanden terug naar Amsterdam. Hij kon 
dee eindeloze verlatenheid die hem in Moskou overviel niett meer aan. Hij ging 
opp zoek naar het wezen van Nederland, fietste en voer een jaar lang door het 
land,, dat hij zo had leren verachten.'6' 

Dee jongens beschikten over een redelijke beurs van zo'n negentig roebel, 
gelijkk aan de toelage van promovendi, te innen op een kantoor, waar ook oud-
Spanjestrijderss en mensen die politiek asiel genoten, hun uitkering ontvin-
gen.. Op zaterdagavond en zondag was het toegestaan bezoek te ontvangen. 
Voorr twaalf uur 's nachts moesten de gasten het appartement verlaten hebben. 

Omm zich ervan te vergewissen dat de verhouding van Huib met zijn Russi-
schee vriendin zonder complicaties bleef, liet De Groot Jaap Wolff in Moskou 
poolshoogtee nemen. Wolff wist hem gerust te stellen. Het ging om een seri-
euzee verkering, problemen deden zich niet voor. De Groot bekommerde zich 
sterkk om de jongens. Als hij in Moskou was, zocht hij hen op, bracht een fles 
wijnn mee en toonde zich bezorgd. Frans Bekker maakte een warme, meele-
vendee man mee, toen hij door een persoonlijk drama een tijd uitgeschakeld 
was.. Hij was verloofd met een meisje dat bij Intourist werkte en van hetzelf-
dee vertaalinstituut kwam als de vriendin van Huib. Kort voor hun voorgeno-
menn huwelijk verongelukte zij. Bekker was kapot. Toen De Groot hem ont-
redderdd op het vliegveld trof, sloot hij hem troostend in de armen.l6i 

Alss de relatie met de CPSU vanaf i960 naar een dieptepunt gaat, maakt De 
Groott zich ernstig zorgen. Hij ziet dan allerlei bureaucratische chicanes: 
huisvestingg die tekortschiet; visa die niet ofte laat verstrekt worden; einde-
lozee wachttijden bij ambassades en te lage beurzen. De BVD meende zelfs te 
wetenn dat De Groot in december i960, toen hij voor een internationale con-
ferentiee wekenlang in Moskou verbleef, dreigde de studenten naar Nederland 
tee halen indien ingrijpende verbeteringen in hun omstandigheden uitble-
ven.'633 De Groot was bang dat de jongens als gijzelaars werden behandeld. 

Tijdenss zijn vakantie in Sosni, in juli en augustus 1957, besprak De Groot 
mett cpsu-functionarissen het conflict in het partijbestuur. In de gesprekken 
moett aangedrongen zijn op herstel van de samenwerking met Gerben Wage-
naar,, de populaire partijvoorzitter, die De Groot in zijn gesprek met Kirsanov 
eenn maand eerder nog de aanvoerder van een "groep rechtsopportunistische 
capitulanten""  had genoemd. In het najaar zou blijken dat Wagenaar zich had 
losgemaaktt van de oppositie en vanuit een tussenpositie de rol van verzoener 
speelde. . 
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Voorr Wagenaar moet de keus voor de oppositie niet eenvoudig hebben ge-
legen.. Als oud-NW-man was hij nooit erg gecharmeerd geweest van de EVC 
enn al verheugde het hem dat aan De Groot weerwerk werd geleverd, over het 
motieff  bleef hij sceptisch. Zouden de opposanten de rug ook recht houden, 
indienn hun positie in EVC of partij niet op het spel stond? Wagenaar had een 
bedachtzamerr oppositie voor ogen; een die minder hard van stapel liep.'64 Hij 
leekk voor de Russen de geschiktste persoon om De Groot en de groep-Brand-
senn uit elkaar te houden. 

Naa terugkeer uit Sosni laaiden de vijandelijkheden snel op. Brandsen en 
Reuterr bleven bemoeienis van de partij met de EVC afwijzen.'65 Eind sep-
temberr beschuldigde De Groot het tweetal ervan hem uit de leiding te willen 
zetten.l666 De Groot riep het bestuur op hem te verdedigen en vroeg om sanc-
tiess tegen elke aanval op zijn persoon. "Alleen zo kunnen we orde op zaken 
stellenn en de eenheid in het partijbestuur bewaren." De Groot drong verder 
aann op een onderzoek naar de houding van leden van het partijbestuur in de 
illegaliteit:: "Het is nodig de feiten te kennen en niet de legendes." In perspu-
blicatiess was opnieuw oud zeer uit zijn oorlogsverleden opgerakeld en De 
Groott leek uit op revanche. In een bespreking vooraf vergewiste hij zich van 
dee steun van Wagenaar. Een onderzoek achtte deze weliswaar niet nodig, 
maarr hij was bereid zich erbij neer te leggen.'67 Rie Lips en Henk Gortzak 
werdenn eveneens door De Groot benaderd; Lips zag weinig in het plan, vond 
hett onkameraadschappelijk en oncollegiaal.'68 

Inn de discussie werden Brandsen en Reuter aan een waar schervengericht 
onderworpen.. De aanklachten stapelden zich op. Verheij en tot veler verras-
singg ook Wagenaar waren het volledig met De Groot eens. Een officiële ver-
oordelingg van het tweetal stuitte alleen nog op verzet van Geugjes, Lips en 
voorall  van Gortzak. Deze dreigde uit het partijbestuur te stappen indien De 
Groott zijn zin kreeg. Om te redden wat er te redden viel, stelde Wagenaar, 
voorzitterr van de vergadering, voor een beslissing op te schorten. Tot onge-
noegenn van De Groot, die echter niet verder aandrong. Zag hij in Wagenaars 
retirerenn het wakend oog van Moskou? 

Dee vergadering benoemde ten slotte een nieuw, negen man tellend dage-
lijk ss bestuur, waarin naast een opgeluchte Wagenaar alleen vertrouwelingen 
vann De Groot voorkwamen.'69 Een reden voor Cor Geugjes en Rie Lips om 
tegenn te stemmen. Annie Averink, die gewend was dat leidingen unaniem 
werdenn gekozen, kon zich in hun gedrag moeilijk vinden. "Het is hier geen 
parlement,""  schamperde ze.'70 

Tweee weken later herhaalde Wagenaar het door De Groot gedane voorstel 
dee betrekkingen van de CPN in bezettingstijd met de toentertijd in Londen 
verblijvendee Nederlandse regering te onderzoeken. Waanzin, vonden Reuter 
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enn Geugjes, en ze opperden dat er bijbedoelingen waren. Gortzak vroeg het 
onderzoekk niet te beperken tot de laatste twee oorlogsjaren, maar het uit te 
breidenn tot de hele bezettingstijd, inclusief de periode dat het driemanschap 
Dee Groot, Jansen en Dieters de scepter zwaaide. Averink vroeg hun vermoeid 
"nuu eens op te houden alles door de bril van de achterdocht te zien".'71 

Dee Groot bevond zich eind 1957 in een wonderlijke situatie. Zijn positie 
wass sterk en hij had graag met zijn tegenstanders korte metten gemaakt, als 
Moskouu daar in de persoon van Wagenaar geen stokje voor had gestoken. Dat 
Dee Groot niet zonder meer op steun van de Russen rekende, bleek ook uit de 
benoemingg van Joop Wolff tot Moskouse correspondent van De Waarheid.*12 

Wolfff  verbleef met Catrien Bultje bijna eenjaar in de Sovjet-Unie en spande 
zichh als De Groots persoonlijk koerier tot het uiterste in om bij de CPSU be-
gripp te kweken. Dat begrip zou pas veel later komen. 

Inn juli 1957 had De Groot ambassadeur Kirsanov verzocht te bewerkstelligen 
datt hij in het najaar met een officiële delegatie in Moskou werd ontvangen. 
Hett zou een niet mis te verstaan teken zijn dat de CPSU achter hem en niet 
achterr zijn tegenstanders stond. Wat een teleurstelling dat de uitnodiging voor 
dee veertigste verjaardag van de Oktoberrevolutie ook aan Gerben Wagenaar 
wass gericht, en niet aan Kuyper of Hoekstra, wat De Groot liever was ge-
weest.. Gaf de Russische partij hiermee niet opnieuw te kennen niet volledig 
achterr hem te staan? 

Inn oktober vertrokken De Groot met echtgenote en Wagenaar vanuit Brus-
sell  naar Moskou. Vertegenwoordigers van achtenzestig partijen kwamen er 
bijeenn - de grootste internationale bijeenkomst van communisten sinds het 
Comintern-congress van 1935. De delegatie logeerde in hotel Sovjetskaja in 
dee buurt van het Dynamostadion, waar het eindeloos wachten op vergadering 
enn bespreking onderbroken werd door een opgewekt bezoek van Huib, die 
zijnn vriendin Olga aan zijn ouders kwam voorstellen.'73 

Huibb was er getuige van hoe Paul in conclaaf ging met de Indonesische de-
legatiee onder leiding van Aidit. Wim Klinkenberg was speciaal voor de be-
sprekingg uit Nederland overgevlogen. We weten niet wat er besproken werd, 
maarr de groeiende spanning tussen de Sovjet-Unie en China zal aan bod zijn 
gekomen.. Op de conferentie vonden critici van de destalinisatie in Mao Tse-
toengg een krachtige medestander. Nadat ze in de zomer van 1956 een ver-
soepelingg van het regiem hadden toegestaan onder de leus 'Laat honderd 
bloemenn bloeien', joeg de wassende stroom kritiek de Chinese leiders zoveel 
schrikk aan dat men in de lente van 1957 op een repressieve politiek terug-
greep.. Een ontwikkeling die ook voelbaar was in de buitenlandse politiek 
waarbijj  Mao aanstuurde op een harde lijn, haaks op Chroesjtsjovs politiek 
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vann ontspanning en vreedzame coëxistentie. De Groot zal het met een glim-
lachh aanschouwd hebben, maar de realiteit gebood hem zijn geestdrift in 
toomm te houden. Hij liep het gevaar iedere steun in de strijd met de groep 
Brandsenn te verbeuren als hij zich in het openbaar aansloot bij de critici van 
Chroesjtsjov,, bij Mao Tse-toeng en Maurice Thorez, die elkaar tijdens het 
congress langdurig ontmoetten.'74 Wellicht had De Groot er behoefte aan Aidit 
opp de hoogte te brengen van zijn dilemma's. De PKI schaarde zich immers 
well  zonder omwegen aan de zijde van Mao. Dat De Groot onder druk stond, 
bleekk in de loop van een bespreking met een hoge Sovjet-delegatie onder lei-
dingg van Michael Soeslov. Wagenaar werd persoonlijk - zonder De Groot -
uitgenodigdd voor een nader gesprek op de internationale afdeling van de 
CPSU.. Toen Wagenaar in het hotel terugkeerde en De Groot naar het gesprek 
informeerde,, antwoordde Wagenaar dat overeengekomen was geheimhou-
dingg te bewaren.'75 

Dee Groot moet zich machteloos hebben gevoeld. Hem bleef weinig meer 
overr dan zich een loyaal vriend van de Soyj et-Unie te betonen. De omme-
zwaaii  werd bezegeld met het besluit voor het eerst sinds de jaren dertig ka-
derledenn naar de hogere partijschool in Moskou te sturen. In een eerste groep 
vertrokkenn de Deventenaar Tjalle Jager en Wim Nieuwenhuyze uit de Zaan-
streek.'76 6 

Naa terugkeer in Amsterdam werd De Groot begin december in het Wilhelmi-
nagasthuiss opgenomen om een operatie te ondergaan aan de endeldarm. Al 
sindss de oorlog had hij last van zijn buik, een ongemak dat steeds vaker op-
speelde.. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis werden verklaringen gepubli-
ceerdd waarin Verreijt en de uitgetreden Brandsen en Geugjes op schandelijke 
wijzee werden belasterd.'77 Gortzak, Lips en Reuter waren zo geschokt dat ze 
directt hun ontslag als lid van het partijbestuur en de Tweede Kamer wilden 
aanbieden.'788 Verheij spoedde zich naar Den Haag en wist het te voorkomen. 
Inn de EVC lieten de gemoederen zich minder makkelijk kalmeren. Een twaalf-
tall  onthutste bestuurders van invloedrijke Evc-bonden zegden hun partijlid-
maatschapp op:'79 dat Brandsens positie in de EVC in het geding was, vonden 
zee onverteerbaar. Op drukbezochte partijvergaderingen, vooral in Amster-
dam,, lag de stemming anders. Bijna overal werden de verklaringen goedge-
keurd,, slechts een vijftigtal leden stemden tegen, deelde Verheij mee.'80 Dat 
dee steun voor De Groot in het partijapparaat ongeschokt was, bleek uit het 
welkomm dat hem bereid werd toen hij op 18 december uit het ziekenhuis werd 
ontslagen.. Ruim negentig medewerkers van De Waarheid spraken in een wel-
komstgroett de hoop uit dat "hij spoedig volledig zou herstellen om zich weer 
geheell  te kunnen wijden aan de taken waarvoor de partij thans staat."'8' 
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Dee Groot had met het uittreden van Brandsen en Geugjes uit het partijbe-
stuurr een onverwacht snelle doorbraak bereikt. Het front van zijn tegenstan-
derss viel uiteen. Veel van de critici hielden ermee op, waren het spuugzat, zo-
alss Brandsen, die te weinig eerzucht had om in de politiek staande te blijven. 
Hemm was het geloof afgenomen, misschien niet in het communisme, wel in 
dee partij, en hij snakte maar naar één ding: terug naar de draaibank. Velen wa-
renn moreel geknakt, ten prooi aan duizelingen en hartkloppingen, soms vol 
rancune.. Ze bleken niet opgewassen tegen het pragmatisme en cynisme van 
Dee Groot, die de misdaden van het stalinisme doodkalm placht te typeren als 
foutenn of bedrijfsongevallen. 

Voorr De Groot was het zaak ferm door te zetten en geen slappe knieën te 
tonen.. Een weg terug was, wat hem betreft, uitgesloten. Er waren geen me-
ningsverschillen,, zo sprak hij, er waren slechts "opportunisten". En die 
moestenn zo snel mogelijk verpletterd worden. "De fout is dat we ons te veel 
aantrekkenn van het verwijt stalinistische methodes te hebben gebruikt.",8i 

Datt moet gecorrigeerd worden: "De partij moet uit één stuk zijn, monolit-
hisch,, zonder meerderheden en minderheden." 

"Hett hedendaags revisionisme" werd onderwerp van een serie artikelen 
diee De Groot vanaf de tweede helft van januari onder de titel "De Toestand" 
inn De Waarheid publiceerde.'83 Hij ried aan de ogen goed de kost te geven 
wantt "het revisionisme liet zich niet altijd openlijk herkennen. Soms werd 
hethet gecamoufleerd door beginselloze aanvallen op leidende personen, soms 
doorr geweeklaag over gebrek aan 'meningsvrijheid'. Zo eist de rechtse stro-
mingg de vrijheid op de partij te vergiftigen."'84 

Hett was De Groot wel duidelijk dat het meer moeite kostte Brandsen en 
Reuterr uit de EVC te verwijderen dan uit de partij. Ze hadden zich bij het wvv 
beklaagdd en stelden partijgetrouwen als Max Meijer voor de keus: loyaal zijn 
aann de besluiten van de EVC of opkrassen. Het ging er niet zachtzinnig aan 
toe.. Meijer, die Maleis kende, kreeg een spook-telegram te vertalen. Bleek er 
tee staan: "Meijer is een klootzak." Gevraagd naar de vertaling verzon hij 
maarr iets.'85 

Dee Groot was bang zijn greep op de Vondelstraat, het hoofdkwartier van 
dee EVC, te verliezen. Hij verordonneerde de bestuurders Sip, Vlietman, 
Brandsenn en Reuter naar Felix Meritis te komen, aan de achterkant op de 
Prinsengracht,, waar het secretariaat zetelde. Vlietman herinnert zich hoe De 
Groot,, Hoekstra, Hartog, Meis, "de hele inquisitie" tegen hem tekeerging. 
"Waarr is Brandsen?" schreeuwde De Groot. "Brandsen komt niet!" Met 
rooiee kop beet De Groot Vlietman toe: "Al s ik zeg dat hij moet komen, dan 
komtt hij!!"' 86 Het werd een lange scheldpartij. 

Omm zijn positie te versterken coöpteerde De Groot in januari 1958 een 
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viertall  Evc-bestuurders en twee districtsbestuurders in het partijbestuur, on-
derr wie Wessel Hartog, afkomstig uit de bouwbond, en Ger Verrips, beiden 
uiterstt loyale functionarissen. Op de eerste bijeenkomst van dit aangevulde 
bestuurr deelde De Groot mee een briefte hebben ontvangen van Frits Neijts, 
secretariss van de afdeling Jordaan.187 Reuter en Brandsen zouden zich bij een 
ontmoetingg met Neijts in cafetaria De Kist op de Overtoom in vijandige en 
krenkendee zin over hem hebben uitgelaten. De Groot sprak van fractievor-
mingg door een groep die het partijbestuur voortdurend bedroog. Het wvv 
zouu zeker niet ingrijpen als deze renegaten en samenzweerders verwijderd 
werden. . 

Tott die conclusie was Brandsen ook zelf gekomen. In Warschau en Praag 
warenn Evc-delegaties aangehoord, zelfs door wvv-voorzitter Louis Saillant, 
maarr niemand schoot te hulp.188 De Italianen waren daar nog het meest toe 
bereid,, maar Soeslov had, gehoor gevend aan een verzoek van De Groot, de 
Russischee vakbondsleider Grisjin opgedragen Saillant te bewerken en deze 
wass door de knieën gegaan. Zoals de CPN bepaalde wat in de EVC gebeurde, 
bepaaldenn de Russen de gang van zaken in het wvv.189 

Opp voorstel van De Groot werd Brandsen als partijlid geschorst en Reuter 
uitt het partijbestuur verwijderd. Van Gortzak werd geëist dat hij publiekelijk 
stellingg nam. Rie Lips werd een spreekverbod opgelegd. De pas gecoöpteer-
dee bestuursleden roerden zich flink. Volgens Verrips moest er hard worden 
opgetreden;; de vraag was niet óf Gortzak en de anderen moesten worden be-
streden,, maar hoe. De Groot had de zaak in zijn artikelenserie 'De Toestand' 
"nogg concreter, nog feller dienen te stellen". "Wouter Gortzak had hem nota 
benee verteld dat zijn vader nooit meer met De Groot op één podium wilde 
staan."1900 Ook anderen, zoals Fré Meis, haastten zich zich van hun beste zij-
dee te laten zien. Meis' sympathie ging aanvankelijk uit naar de oppositie, 
maarr hij kreeg om zijn opstelling in de Hongarije-kwestie en zijn vrijwillig e 
arbeidd in nazi-Duitsland de duimschroeven aangedraaid. 

Hett kwam in de EVC tot een verwoed gevecht. Inzet waren de bestuurs-
posten,, het geld, de gebouwen en de ledenlijsten. Hier en daar leidde het tot 
knokpartijenn en politie-ingrijpen. Reputaties werden beschadigd, mensen 
werdd hun betrekking ontnomen. Omstreeks half maart ontstond een patstel-
ling,, die De Groot aangreep om op 18 maart, ruim een week voor de Provin-
ciale-Statenverkiezingen,, een 'commissie uit de Evc-bonden' in het leven te 
roepen.1911 De commissie riep voor begin juni een 'buitengewoon Evc-con-
gres'' bijeen met het doel Brandsen, Reuter en hun aanhang van hun posten te 
verdrijven.. "Verraad" en "scheurmakerij", oordeelde het zittende Evc-be-
stuur.. Het werd gesteund door de nog overgebleven oppositionele partijbe-
stuurderss Gortzak en Lips en tot veler verrassing ook door Gerben Wagenaar. 
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Wagenaarr had steeds getracht een middenpositie in te nemen; vaak had hij 
gemeendd De Groot te moeten steunen. Tot ieders verrassing schoot hij nu de 
oppositiee te hulp. De sleutel van het raadsel lag in Moskou. 

Joopp Wolff had De Groot meegedeeld bij een ontvangst van de Poolse par-
tijleiderr Gomulka in de majestueuze St.-Georgezaal van het Kremlin bena-
derdd te zijn door de oud-ambassadeur van Polen in Nederland. Deze liet hem 
wetenn niet te begrijpen wat hij bij de groep 'De Groot' zocht. '"Dat is de of-
ficiëlee partij,' was Wolffs kalme antwoord. 'Ja, ja, formeel heeft u natuurlijk 
gelijk,, maar van de andere kant bestaan ook contacten met ons.' De Poolse 
gezantt liet de naam van Wagenaar vallen. Het zou toch goed zijn als ook ik 
[Wolff ]]  daartoe zou behoren." '92 

Eindd februari sprak De Groot de Poolse ambassadeur in Den Haag aan 
overr 'de geheime contacten' met Wagenaar. Feiten die hij vanzelfsprekend 
ookk met de Russische ambassadeur Kirsanov doornam.'93 De Groot sloeg 
tweee vliegen in één klap: voor de Sovjets raakte de overspelige Wagenaar zijn 
geloofwaardigheidd kwijt en het contact met de Poolse communisten bestem-
peldee de oppositie definitief als een verwerpelijke "revisionistische" stro-
ming.. De Groot legde er in zijn artikelenserie "De Toestand" extra de nadruk 
op.. Hij had nu de handen vrij om na de uitschakeling van Brandsen en Reu-
terr ook de leiding van de EVC over te nemen. 

Wagenaarr wist zich niet langer gesteund door de Russen en beschouwde 
zichh ontheven van zijn taak de kemphanen bijeen te houden. In een gesprek 
bijj  hem thuis beloofde hij Brandsen, Reuter en Gortzak zich voor hen in te 
zetten.. Op een kadervergadering van de Evc-bond voor overheidspersoneel 
kooss hij onder grote bijval officieel de zijde van de oppositie.'94 

Opp de zondag voor de verkiezingen, twee dagen later, werd het partijkader 
opgetrommeldd voor een besloten bijeenkomst in Felix Meritis. Wagenaar en 
Gortzakk hoorden Marcus Bakker in een volle zaal fel van leer trekken en tot 
iederss verrassing suggereren dat Wagenaar tijdens de oorlog een agent voor 
dee Britten was, die tot op heden zijn verbindingen instandhield. Aan het eind 
vann de meeting zong een onthutste Wagenaar nog de Internationale en droeg 
bijj  aan de collecte. Thuisgekomen schreef hij het secretariaat niet meer op het 
partijbestuurr te zullen komen: "De reden hieroe is dat ik niet kan discussië-
renn met partijgenoten en ook niet langer deel wil uitmaken van een leiding, 
welkee ten aanzien van een hunner leden suggereert dat hij Engels spion zou 
zijn...""  ,95 

Hett maakte niet de minste indruk. Met rode oortjes hoorden de bestuur-
derss hoe De Groot Bakkers infame beschuldiging uitbreidde tot de gehele il-
legalee leiding, die aantrad toen het driemanschap eind 1943 door de Gestapo 
uiteenn was geslagen.'96 Alleen Jaap Brandenburg ontsnapte aan De Groots 
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exorcisme.. Volgens De Groot was gebleken dat de rechtse groep vreemd was 
aann de partij en "niet voortkwam uit de bonafide arbeidersbeweging".'97 Op 
voorstell  van Fré Meis besloot het bestuur unaniem tot royement van de "ver-
raders""  Brandsen, Reuter, Wagenaar en Gortzak. Kort daarna werd ook Rie 
Lipss geroyeerd. Veertien dagen later was de communistische Tweede-Kamer-
fractiee in tweeën gescheurd. 

Inn de Sovjet-Unie hoorde Joop Wolff via de Wereldomroep van de splitsing 
inn zijn partij. Hij woonde al ruim een halfjaar in Moskou, samen met Catrien 
Bultje,, die een beetje Russisch kende, geleerd van René de Vries, die ten hui-
zee van Annie Averink aan enkele partijgenoten privé-les gaf.'98 Wolff zelf be-
heerstee de taal niet. Dat hoefde ook niet, want de verwachting was dat zijn 
verblijff  niet langer dan drie maanden zou duren. Al maanden lag een tekst 
vann zijn hand, een uitgebreide beschouwing over de "rechtse partijopposi-
tie",, te wachten op publicatie in de Pravda. Regelmatig informeerde een on-
geduldigee De Groot waar het stuk bleef. Even vaak had Wolff verwezen naar 
dee Sovjet-partij, in het bijzonder naar Ponomarjov, direct verantwoordelijke 
voorr de internationale afdeling, een man die De Groot al voor de oorlog had 
lerenn kennen en met wie hij slecht kon opschieten. In de tweede helft van 
mei,, enkele weken na de scheuring, kreeg Wolff plotseling bezoek van een 
Sovjet-functionariss die hem meedeelde dat men het stuk graag wilde plaat-
sen.. Hij stelde Wolff voor om de tekst, gelet op de recente ontwikkelingen, 
nogg wat aan te passen. Wolff werkte het stuk om en werd bij inlevering ver-
zochtt 's avonds bereikbaar te blijven voor eventuele correcties. Het artikel 
zouu de volgende dag verschijnen op een plaats in de krant die doorgaans was 
voorbehoudenn aan beschouwingen van belangrijke partijleiders. Die avond 
werdd hij gebeld met de boodschap dat enkele zinnen waren geschrapt en dat 
dee passages gewijd aan de rol van Wagenaar in wat mildere toon waren her-
schreven.. Voor Wolff hoefde het niet meer; hij weigerde toestemming tot pu-
blicatie.. "Dat werden nachtelijke toestanden," herinnert Wolff zich, "er werd 
gedreigdd en een schande roepende hoofdredacteur kwam eraan te pas, auto's 
diee heen en weer reden tussen mijn huis en het gebouw van de Pravda. Uit-
eindelijkk heb ik maar toegegeven.199 Nooit heb ik het iemand verteld, ook in 
mijnn rapportage aan De Groot heb ik gezwegen."200 

Dee volgende ochtend werd Wolff gebeld door professor Chwostov, een 
hogee functionaris van de internationale afdeling van het centraal comité die 
hemm complimenteerde met het "prachtige" artikel dat hij met "Begeiste-
rung""  had gelezen. De Groot, die in Amsterdam op de hoogte werd gebracht, 
reageerdee opgetogen.201 Vanaf dat ogenblik stroomden de buitenlandse steun-
betuigingenn op Felix Meritis binnen. 

Inn de wedstrijd om Moskous steun deed de oppositie, die weldra als de 
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Bruggroepp door het leven ging, niet onder voor de CPN, zij het dat zij min-
derr succes had. Op 16 april 1958, 's middags om drie uur precies, een dag na 
zijnn verklaring in het parlement over het royement uit de CPN, vervoegde Wa-
genaarr zich op de ambassade en vroeg Kirsanov vertrouwelijk te mogen spre-
ken.. De ambassadeur droeg zijn tweede secretaris op Wagenaar mee te delen 
datdat hij niet bereikbaar was en hem te woord te staan zonder met hem in dis-
cussiee te treden of vragen te stellen. Wagenaar bleek een uitnodiging te wil-
lenn ontvangen voor een bezoek aan Moskou zodat "de CPSU zich een beter 
beeldd kon vormen van de situatie in de CPN dan op grond van de eenzijdige 
informatiee van de andere kant mogelijk was". Wagenaar voegde eraan toe be-
reidd te zijn naar "aanmerkingen op gemaakte fouten te willen luisteren". Bij 
zijnn weggaan gaf hij de verzekering: "Wij zijn net als vroeger vrienden van 
dee Sovjet-Unie, de echte marxisten-leninisten."202 Niet gerust op zijn zaak 
bezochtt Wagenaar met Brandsen twee dagen later de Poolse gezant Balitski, 
diee hij deelgenoot maakte van zijn zorg dat de CPSU een negatieve voorstel-
lingg had van zijn groep. Of Balitski er niet voor kon zorgen dat hun ver-
tegenwoordigerss in Moskou werden ontvangen? Balitski werd, anders dan 
Wagenaar,, wel door Kirsanov te woord gestaan. Aan Chwostov van de inter-
nationalee afdeling berichtte de ambassadeur: "Met het oog op het feit dat de 
Poolsee missie nauw contact onderhoudt met de groep van Wagenaar en on-
dermijnendd bezig is met betrekking tot de CPN, wat ons reeds ter ore geko-
menn was, ben ik een discussie met Balitski over de kwestie van de situatie in 
dee CPN uit de weg gegaan en heb mij beperkt tot de mededeling dat ik de 
situatiee niet als moeilijk zie."203 In de weken daarna deed Wagenaar pogingen 
ookk langs andere weg in contact met de CPSU te komen, maar Moskou bleef 
hemm negeren.204 

Ogenschijnlijkk leek de lucht tussen de CPN-leiding en de CPSU geklaard. 
Niett eerder had de CPN er blijk van gegeven zich zo verbonden te voelen met 
dee Sovjet-Unie dan het laatste halfjaar. Eindelijk was er ook iets om trots op 
tee zijn: op 4 oktober 1957 verliet het ruimtevaartuig Spoetnik de dampkring. 
"Spoetnik,, begin van een nieuw tijdperk", kopte De Groot boven zijn com-
mentaar.2055 Even verheugd reageerde De Groot op de publicatie van een in-
ternationaall  theoretisch tijdschrift en het pleidooi voor regelmatige interna-
tionalee bijeenkomsten. Geen herstel van de Cominform, al helemaal niet van 
dee Comintern, wel een podium waarop de Sovjet-Unie zijn hegemonie kon 
etaleren.. Graag had De Groot ook overlegd over de verbetering van de Ne-
derlandstaligee programma's van Radio Moskou. In plaats van uit de burger-
lijk ee pers, hoorde hij het nieuws het liefst eerst uit Sovjet-bron.206 De vakan-
tiess in de Sovjet-Unie en Oost-Europa waren in 1958 en 1959 veelvuldiger 
dann ooit, en niet alleen voor cpN-bestuurders, ook voor het loyaal gebleven 
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Evc-kader.. Dankbaar ontving de EVC uitnodigingen voor de i mei-feeste-
lijkhedenn in Moskou. Voor alle zekerheid verstrekte Jaap Wolff de ambassa-
deurr de namen en adressen van de personen aan wie de invitatie telegrafisch 
toegestuurdd moest worden.207 Zulke vakanties konden als balsem werken, 
vondd ook Marcus Bakker. Hij stelde Verheij voor een "goede vakantie voor 
Wessell  Hartog te organiseren", een genoegdoening ook aan diens vrouw, die 
Wessell  verweten had in het PB te zijn gaan zitten: "Eerst trappen ze je aan de 
kant,, dan ben je goed genoeg om als oude lap te dienen als de rest wegmoet." 
Verheijj  moest toch begrijpen: "het is een beste meid, staat in het conflict 
goed,, maar is uiterst beperkt. Ze heeft een steuntje nodig."208 Voor verlok-
kingenn bleek Verheij zelf ook niet ongevoelig. Aarzelend en altijd op zoek 
naarr een compromis werd de oud-automonteur door De Groot gepaaid met 
eenn Volkswagentje. 

WRAAK K 
Datt de CPN de CPSU voorkomend bejegende, nam niet weg dat onderhuids 
onvredee met het regiem van Chroesjtsjov bleef bestaan. De spanning vond 
haarr grond in de destalinisatie waarvoor de joviale, ongekunstelde, wat boer-
see Sovjet-Ieider verantwoordelijk was, en in het wantrouwen van Moskou je-
genss China, dat in 1958 voorbereidingen trof voor "de grote sprong voor-
waarts".. Mao klopte onder meer vergeefs aan om hulp bij de opbouw van een 
nucleairee wapenarsenaal. De PKI bleek gevoelig voor Mao's pleidooi tegen 
dee detente en schaarde zich wat het belang van de antikoloniale revolutie be-
troff  aan de zijde van de Chinezen, zij het niet van ganser harte. Het droeg er-
toee bij dat De Groots hart niet onverdeeld bij Moskou lag, al liep hij daar in 
verbandd met de fractiestrijd niet mee te koop. 

Nuu en dan vonden er incidenten plaats die tekenend waren voor de weer 
slechterr wordende relatie tussen de Sovjet-Unie en de CPN. In augustus 1958 
vertrokk Theun de Vries op uitnoding van China voor een twee maanden du-
rendee culturele reis naar het Verre Oosten. Voor hij in Moskou de trein naar 
Pekingg nam, werd hij door ambassadepersoneel en partijfunctionarissen in 
bedektee termen gewaarschuwd tegen beïnvloeding.209 Kennelijk was men 
bangg dat de invloedrijke schrijver en voorzitter van de VERNU zich voor pro-
pagandadoeleindenn liet strikken. Het ondergronds gerommel van een nade-
rendee controverse ontging ook Annie Averink en Joop Wolff niet toen zij in 
maartt 1959 een congres van de Poolse communistische partij bijwoonden. Al 
directt aan het begin ontstond er ergernis. Waar ze ook verbleven, steeds wer-
denn ze afgeluisterd. Het contact met de Polen werd er niet vriendelijker op 
toenn Wolff hun nog eens onder de neus wreef dat ze zich op ontoelaatbare 
manierr met interne CPN-conflicten hadden bemoeid. De sfeer was zo koel dat 
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menn overwoog het bezoek af te breken. Alleen de uiterst vriendelijke bejege-
ningg door de Chinezen en Albanezen weerhield hen ervan. Onder hen troffen 
zee enkele oude bekenden, onder wie maarschalk Tsjou Teh, die hen uitnodig-
dee op de Chinese ambassade. Een grote limousine met de Chinese standaard 
vooropp haalde hen op bij het hotel. De overige delegaties keken hun ogen uit. 
Dee Nederlanders konden vanaf dat ogenblik rekenen op een hoffelijker be-
handeling. . 

Overr de Poolse inmenging in cPN-zaken toonden de Chinezen zich uiterst 
verbolgen:: "bij de varkens af, heel gevaarlijk", siste een van hen, die eraan 
herinnerdee hoe Mao in oktober 1956 de Russen ervan weerhield naar het 
voorbeeldd van Hongarije ook in Polen orde op zaken te stellen.210 Uit hun 
woordenn proefde men de spanning.211 Nog geen jaar later zou China de be-
trekkingenn verbreken en een van de felste critici worden van de CPSU en 
Chroesjtsjovv persoonlijk. 

Inn dat jaar nam Averinks vertrouwen in de Sovjet-Unie verder af. Met haar 
driee kinderen vloog ze in juli vanaf Schiphol per Aeroflot naar de Sovjet-Unie 
voorr een vakantie. Op de vliegtuigtrap werd ze door de piloot als een film-
sterr verwelkomd en omhelsd. Het toestel was vrijwel leeg; de weinige passa-
gierss zaten aan tafeltjes met schemerlampjes en kregen kaviaar geserveerd. 
Naa in Moskou het gebruikelijke medische onderzoek te hebben ondergaan, 
verbleeff  het gezin enige dagen in een luxueuze datsja in het Zilverbos. Ge-
heell  onverwacht werden moeder en kinderen gescheiden. Averink ging naar 
hett sanatorium in Sosni en de kinderen werden ondergebracht in een pio-
nierskampp in Poesjkino, hemelsbreed 45 kilometer van elkaar vandaan, maar 
eenn afstand die onmogelijk te overbruggen was. Toen Averink kenbaar maak-
tee graag haar oude Georgische kennis Evgeni Artemidze te willen ontmoeten, 
werdd dat op alle manieren tegengewerkt. Artimidze, een van de leiders van de 
opstandopstand van Georgische krijgsgevangenen op Texel, had in 1957 per brief 
contactt met haar gezocht en haar gevraagd haar herinneringen op papier te 
zetten.. De KGB had geen geloof willen hechten aan zijn relaas van de ge-
beurtenissenn in 1944 en 1945. Na veel gekissebis kreeg Averink hem onder 
begeleidingg kort te spreken in Tbilisi, waarheen hij speciaal per vliegtuig uit 
zijnn verblijfplaats in Koetaisi was overgebracht. Hij liet doorschemeren dat 
zichh na terugkeer van de Georgiërs in de Sovjet-Unie in 1945 allerlei onver-
kwikkelijkhedenn hadden afgespeeld. Een deel van de gerepatrieerden was in 
19511 naar Siberië verbannen. "Wat een rotiand!" hoorde Anita haar moeder 
naa terugkomst zeggen. "Ik ga er nooit meer voor vakantie heen."212 

Ookk De Groot ergerde zich meer en meer aan de Sovjet-leiding, Chroesjt-
sjovv in het bijzonder. Zijn door de BVD opgetekende uitspraken logen er niet 
om.. De Russen waren avonturiers die de CPN-leiding als lakeien beschouw-
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den.. Het kwam allemaal door die kwebbelaar Chroesjtsjov." Hij vond het een 
chaos:: "Spoetniks hebben ze, vreten hebben ze niet"; en "de rechten van de 
Russenn kun je op een postzegel schrijven". Om voor de Nederlandse studen-
tenn iets gedaan te krijgen moest hij "vleien, kruipen en meeheulen met de 
bende".. Organiseren konden de Russen evenmin: "In luiheid winnen de Po-
lenn het en de Russen komen daarna". De Chinezen, die waren anders.213 De 
Groott mocht dan moeizaam zijn weg zoeken in het veranderende internatio-
nalee krachtenveld, in krasse uitspraken bleef hij vindingrijk als altijd. 

Datt gold ook voor de manier waarop hij meende de uitgestoten oppositie met 
"hunn schurkenstreken" op de mestvaalt der geschiedenis te moeten werpen. 
Dee oppositie nam in 1959 zonder succes met een eigen lijst aan de Kamer-
verkiezingenn deel en ging in de zomer van dat jaar over tot oprichting van de 
Socialistischee Werkerspartij (SWP), een ook volgens sommige opposanten 
controversiëlee en - naar weldra bleek - uitzichtloze stap. Dat vormde geen 
beletsell  om in een rapport van het dagelijks bestuur getiteld De Communisti-
schesche Partij in de oorlog, dat naar de kleur van de omslag "Het Rode Boekje" 
werdd genoemd, op grievende wijze aan de eerdere aanvallen op de verzetsre-
putatiess van Van Exter, Riezouw, Koejemans en Goulooze de schennis van 
diee van Wagenaar, Brandsen en Reuter toe te voegen. Een exercitie die nota 
benee geschiedde op basis van een voorstel tot onderzoek naar de illegaliteit 
datt Wagenaar zelf in oktober 1957 aan het partijbestuur voorlegde en waar-
voorr De Groot in april en mei 1958 de contouren schetste.2'4 Het document 
werdd een maand later gepubliceerd tijdens de voorbereiding van het negen-
tiendee partijcongres. 

Doorr aan de reputatie van verzetslieden afbreuk te doen, bedreigde De 
Groott het aanzien van de CPN als 'partij van het verzet'. Nieuwe leiders, laat 
staann met een aansprekend verzetsverleden, waren dun gezaaid. De na 1956 
ontstanee angst voor persoonsverheerlijking maakte het bovendien lastig hen 
tee populariseren. "We moeten onze schroom overwinnen en de rol van de lei-
dingg en de leiders onderstrepen," hield De Groot zijn medebestuurders voor. 
Hijj  voegde er, wat zijn eigen persoon betrof, aan toe dat hij niets te verber-
genn had. "De leugens, zoals dat hij zich in de oorlog zou hebben terugge-
trokkenn uit het partijwerk, zijn door talloze commissies weerlegd." 

Hett deed De Groot pijn steeds weer door tegenstanders voor lafaard te 
wordenn gehouden, te meer omdat hij omringd werd door mensen die wel ge-
roemdd werden om hun verzetswerk. Toch bleef hij zwijgen over de 'ware' toe-
drachtt van zijn 'vlucht' in 1943, zich ervan bewust wat een blamage het zou 
zijnn indien het verraad in en rond het driemanschap aan de openbaarheid 
werdd prijsgegeven. Om De Groots verzetsreputatie glans te geven, opperde 
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Marcuss Bakker het idee om hem te eren met een biografie: "de mensen leren 
dee politiek kennen door personen." Hij wees op de autobiografie van Mauri-
cee Thorez, die in een oplage van 400.000 was uitgegeven. "Volgend jaar 
viertt Paul een jubileum en dat is een goede gelegenheid om iets dergelijks te 
maken."2155 Hoekstra en Verrips sloten zich geestdriftig aan.216 De laatste 
drongg erop aan buiten het verzetsverleden ook de verdiensten in de actuele 
strijdd te benadrukken. Het ontlokte De Groot een voor zijn doen opmerkelij-
kee bijval.2'7 

Roemm en laster, lofzang en schotschrift waren in het denken van de leiding 
overr het herstel van de partij na de splitsing van 1958 onlosmakelijk met el-
kaarr verbonden. Een lofzang bleek moeilijker te realiseren dan een smaad-
schrift.. Op het streng bewaakte negentiende congres in Felix Meritis lag geen 
biografiee of levensherinnering op tafel, wel hingen aan de wanden levens-
grotee portretten van voor velen onbekende partijcoryfeeën als Jan Postma, Co 
Beuzemakerr en Louis de Visser. De uitgestotenen die in de achterliggende ja-
renn binnen en buiten de partij als verzetshelden waren gepopulariseerd, zagen 
hunn nu heel wat minder heroïsche portret beschreven in het aan het congres 
aangebodenn rapport De Communistische Partij in de oorlog. Wagenaar, Reu-
terr en Brandsen figureerden als verraderlijke hoofdrolspelers in een overspel 
mett nazi's en "Londense klieken" die ervoor ijverden de groeiende invloed 
vann de communisten in Nederland te vernietigen. Wagenaar en zijn secon-
dantenn hadden jarenlang een masker gedragen en een politiek verdedigd die 
nooitt de hunne was. Ze speelden de communist zonder het ooit in werkelijk-
heidd te zijn geweest. 

Hett waren ontstellende beelden waarin het complot werd geschetst. Of-
schoonn hij het rapport niet redigeerde, dat deed Marcus Bakker, was De 
Grootss verantwoordelijkheid er niet minder om. Hij bedacht het stramien, dat, 
gelett op zijn kennis van de gebeurtenissen in de oorlogsjaren, een reusachti-
gee verdraaiing van de werkelijkheid was. Het rapport werd begin november 
19588 definitief vastgesteld op een geheim beraad van het partijbestuur dat 
gehoudenn werd ten huize van Ger Verrips. Vrouw en kinderen waren de deur 
uit.2188 Vanaf Felix Meritis begaven de ruim twintig leden van het bestuur zich 
inn kleine groepjes naar de bijeenkomst. Het adres was slechts aan één man 
perr groepje bekend. In conspiratieve sfeer, ramen gesloten, telefoon met 
handdoekenn en kussens toegedekt, kregen de aanwezigen een exemplaar van 
dee drukproeven uitgereikt dat na een twee uur durende discussie weer moest 
wordenn ingeleverd. Volgens De Groot was het niet de taak van het bestuur 
zichh over het rapport uit te spreken. Men diende slechts te bevestigen of het 
rapportt kon worden gepubliceerd en aan het congres worden voorgelegd. 
Niemandd opponeerde, niemand stemde tegen. 
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Dee Groot kende geen scrupules, de leerschool van het stalinisme maakte 
hett hem gemakkelijk met tegenstanders af te rekenen. In dit geval speelde 
ookk wraaklust een rol. Wraak op hen die na de onthullingen over Stalin, voor-
zichtigg aandrongen op een destalinisatie van de CPN. De partij was erdoor op 
driftt geraakt. Een beangstigende ontwikkeling, omdat ze met haar aanspraak 
opp morele voortreffelijkheid een tehuis vormde waarin velen zich waardig 
voeldenn en een zingeving vonden voor het lijden in de oorlog. Dat tehuis 
dreigdee weg te vallen. Traumatisering en herleving van het verdriet leken als-
nogg hun tol te eisen. Niet bewust, in ieder geval onuitgesproken - De Groot 
hieldd niet van psychologiseren -, wakkerde deze dreiging de hartstocht aan 
waarmeee De Groot aan het stalinisme vasthield. Tegelijk voedde ze een over-
weldigendee haat en agressie tegen eenieder die het systeem bedreigde. Zo 
fanatiekk als hij zijn verdriet trachtte af te weren, zo verwoestend ging hij om 
mett het leed van zijn tegenstander.2'9 In het rapport bleef de betrokkenen geen 
vernederingg bespaard. 

Watt de medeverantwoordelijkheid van de overige leden van het bestuur be-
trof:: ze wisten weinig van wat zich in de oorlog had voltrokken; ze handel-
denn vooral uit plichtsgevoel, toch al zo'n essentieel ingrediënt van de com-
munistischee cultuur; een gevoel van schuld waarin de oorlog een extra bron 
vann morele dwang was, of het nu om zelfdwang ging of om dwang ten op-
zichtee van elkaar. Trouw aan de dode en de levende kameraden stond voor-
op.. Alleen door loyaliteit kon die schuld ingelost worden.120 

Dee Groots inspanning om het stalinisme voor ontbinding te behoeden, 
vloeidee bij alle cynische machtspolitiek mede voort uit psychische afhanke-
lijkheid.. Toch bleek het openbarsten van de wond van het onverwerkte leed 
err niet door gestopt te kunnen worden. Al jaren kampte hij met nachtmerries, 
zijnn directe omgeving belastend met onvoorspelbaar tiranniek gedrag, en woe-
deuitbarstingen,, waarin hij zijn vrouw beledigde en uitschold en zich tot in 
hett absurde zorgen maakte over zijn gezondheid. Als hij een keer nieste, had 
hijj  een flinke kou; als hij een beetje verkouden was, had hij een zware griep. 
Juistt in de periode na 1956 werd de zorg om zijn gezondheid een obsessie en 
vertoondee hij ernstige vermoeidheidsverschijnselen. De hartverscheurende 
herinneringg aan de oorlogstijd kwam naar boven, het zelfverwijt over de ar-
restatiee van zijn vrouw en dochter kwelde hem. Het was een open zenuw 
waaropp de oppositie met de verhalen over zijn 'laffe vlucht' bleef drukken. 
Omm haar man de pijnlijke herinnering te besparen, ging Eke zo ver de foto's 
uitt het familiealbum te ontdoen van de figuren die ze verantwoordelijk hield 
voorr de crisis. De beeltenis van Gerben Wagenaar werd uit alle familiekiek-
jess geknipt.221 Het hielp niets. Beginjaren zestig begon De Groot met zijn ge-
zondheidd te sukkelen. In de winter van 1962 verbleef hij in Barwicha, het be-
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faamdee sanatorium even buiten Moskou, voor een behandeling wegens een 
aandoeningg aan de zenuw van zijn rechteroog. Een vervelende kwaal waar-
doorr zijn blik vertroebelde en hij dubbelzag. Zijn zoon en schoondochter 
zochtenn hem op met hun pasgeboren zoon. De beroemde Russische kinder-
boekenschrijverr Tzjoekovski, die ook in Barwicha werd verpleegd, deed het 
kindd een boekje cadeau met de opdracht: "Long live your grandpa and his 
ideals.""  Twee jaar later bleek De Groot ernstig ziek. Later vertelde hij het 
weekbladd Panorama in een zeldzaam moment van openhartigheid: "Er was 
moeilijkk achter te komen wat het was. Maar ik ben toen in het Wilhelmina 
Gasthuiss bijna in coma opgenomen. Het bleek een ontsteking van het been-
mergg te zijn. Het begon in de kaak en is helemaal naar beneden geslagen zo-
datt verstikking dreigde."222 Na twee jaarbehandeling en enkele operaties was 
hett overgegaan. "En daarbij kwam wat ieder die in de oorlog geweest is, over-
komt,, na twintig jaar komt de misère. Ik heb het na de oorlog juist door de 
druktee van het politieke werk verdrongen, maar toen ik eenmaal lichamelijk 
ziekk werd, kwam alles eruit." Hij raadpleegde specialisten, een zenuwarts en 
eenn psychiater; allen gaven het advies het rustiger aan te doen en geen ver-
antwoordelijkheidd meer te dragen. Het kostte hem moeite, maar - hij was 68 
jaarr oud - hij volgde hun raad op en trok zich terug uit het dagelijks bestuur 
enn nam afscheid van de Tweede Kamer, waarvan hij sinds 1945 deel uit-
maakte.. Als erelid van het partijbestuur bleef hij bij het werk betrokken. Al 
driejaarr eerder was hij aan het schrijven van zijn memoires begonnen, de lof-
zangg waartoe hij zich in 1958 niet kon zetten. Het werd geen zelfonderzoek, 
waarinn aan het leed en het verdriet van de oorlog een plaats werd gegund. 
Hoewell  de eerste gevoelvolle pagina's over zijn afkomst en jeugd veelbelo-
vendd waren, ontaardde het in een zielloze en leugenachtige politieke filoso-
fie.. Onder de prominenten die De Groot een exemplaar van zijn werk schonk 
wass professor Hut, de kaakchirurg die hem in het Wilhelminagasthuis had be-
handeld. . 

TUSSENN PEKING EN MOSKOU 

Inn het conflict had de oppositie getracht zich van steun te verzekeren in het 
buitenland.. De Groot stelde vast dat de Polen, de Oost-Duitsers, de Joegosla-
ven,, het wvv, de Internationale Vredesraad en de Internationale Vrouwen-
bewegingg zich ermee hadden bemoeid. Maar, zo haastte hij te zeggen "de 
partijj  van de Sovjet-Unie heeft nooit geprobeerd zich in te mengen of ooit iets 
gesuggereerd".223 3 

Dee vleiende opmerking stond niet los van de welwillende ontvangst die 
Jaapp Wolff te beurt viel op het buitengewone eenentwintigste congres van de 
CPSU,, dat van eind januari tot begin februari 1959 in Moskou bijeenkwam. 
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Hett sensationele twintigste congres leek vergeten, de destalinisatie haar on-
stuimigheidd kwijt. Wolff was in gezelschap van het Rotterdamse partijbe-
stuurslidd Heiltje de Vos en hield een speech doorspekt met "aanvallen op de 
partijj  vijandige groep van Wagenaar". Van de buitenlandse gasten was hij 
naastt een spreker uit Mongolië en de oude Palmiro Togliatti de enige buiten-
landerr die zijn redevoering in het Russisch hield. Wolff: "Dat is een hele ge-
beurtenis.. Zodra een spreker aangekondigdd wordt - dat is in de regel aan het 
eindd van iedere zitting - zet de zaal even verveeld als verplicht de koptele-
foonss op en denkt, nou krijgen we weer een hoop onzin. Ik begon: 'Dorogije 
Towaritsji...',, Ieder zette de koptelefoon af en om de regel applaus. Dat ik 
Russischh sprak was bijzonder." Aan Jan van Wielingen, toentertijd corre-
spondentt van De Waarheid, vroeg Wolff in zijn artikel aan te geven waar ap-
plauss volgde. Bij iedere schimpscheut op de "anti-partijnaja-gruppa" gingen 
dee handen op elkaar. "Dat was ook de bedoeling," aldus Wolff.224 

Nuu Russische steun wederom bevestigd was, begon De Groot nadrukkelij-
kerr zijn zelfstandigheid te onderstrepen. Hij uitte scepsis over bezoeken aan 
Oost-Europesee landen en recepties op ambassades.225 Bij De Waarheid kwa-
menn Joop Wolff en Marcus Bakker als hoofdredacteur en redacteur buiten-
landd in de plaats van Baruch en Wim Klinkenberg. De laatsten stonden be-
kendd om hun speciale band met de Sovjet-Unie, een voordeel toen de partij 
naarr steun snakte, een hinderpaal nu het aankwam op de verdediging van gro-
teree zelfstandigheid. 

Dee Groot zocht Joop Morriën aan voor de redactieraad van het internatio-
nalee communistische tijdschrift Vraagstukken voor Vrede en Socialisme dat 
vanuitt Praag werd geredigeerd. Morriën was in een eerdere fase door Baruch 
opp een zijspoor gezet.226 Vanaf eind 1958 woonden Morriën en zijn gezin bij-
naa vijfjaar in Praag; hij was niet alleen correspondent van de CPN, maar 
weldraa ook van de PKI, op voorspraak van Aidit, die in maart 1959 na een 
bezoekk aan Moskou Praag bezocht. De machtige PKI nodigde Morriën en De 
Groott uit in september 1959 haar congres in Jakarta bij te wonen. Het was De 
Grootss langgekoesterde wens Indonesië te bezoeken, en nu lag er een kans. 
Hett lukte De Groot echter niet een visum te krijgen. Ook een eerder aan Joop 
Morriënn verstrekt visum werd op het laatste moment ingetrokken. In maart 
19622 ontving De Groot wederom een uitnodiging, nu om de viering van het 
vijfenveertigjarigg bestaan van de PKI bij te wonen. Aan Annie Averink 
schreeff  Aidit "het buitengewoon belangrijk te vinden" dat De Groot, die "in 
onss land een begrip is geworden", komt.227 Om gezondheidsreden liet De 
Groott de uitnodiging voorbijgaan. 

Bijj  het tijdschrift ontging het Morriën niet dat de spanning tussen de Sov-
jet-Uniee en China opliep. In juni 1959 bracht hij Bakker en De Groot tijdens 
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eenn economische studieconferentie in Praag ervan op de hoogte. De Groot 
toondee zich, volgens Bakker, nauwelijks verontrust.228 In het tijdschrift maak-
tenn vooral Russen als de jonge Zagladin en Arbatov de dienst uit. Steeds va-
kerr botste het, tot de Chinezen in 1961 hun biezen pakten. 

Dee wrevel tussen China en de Sovjet-Unie omvatte alle denkbare politie-
kee thema's en de wederzijdse kritiek ging over in de meest bloemrijke scheld-
partijen.. Net als andere partijen ontving de CPN in juni i960 van de CPSU 

eenn memorandum waarin de theorie van het maoïsme werd verworpen. Op 
hunn beurt zorgden de Chinezen dat ook hun visie bij de zusterpartijen te-
rechtkwam.. Het een lokte het ander uit. Half juli werden alle Sovj et-specia-
listenn uit China teruggetrokken en de hulpprogramma's beëindigd. 

Tegenn de CPN bleven de Chinezen vriendelijk. In de zomer van i960 be-
zochtt een delegatie het Waarheid-festival en het Chinese partijblad bood aan 
inn Felix Meritis een telexmachine te plaatsen, zodat nieuws uit Praag direct 
naarr Amsterdam kon worden geseind. Via een omweg kreeg De Groot die zo-
merr nadere informatie over het Chinees-Russische conflict. Op een Roe-
meenss partijcongres in juni i960 was Piet Bakker, een onderwijzer uit Am-
merstoll  en sinds kort lid van het partijbestuur, getuige van een agressieve 
uitvall  van Chroesjtsjov naar de Chinese vertegenwoordiging. Het was een 
pogingg het land van Mao door de internationale communistische beweging te 
latenn veroordelen. De Albanese partijleider Enver Hoxha weigerde Chroesjt-
sjovv te steunen en dreigde de Sovjet-marinebases in Albanië te sluiten. 

Achterr gesloten deuren zette de ruzie zich voort. De Chinese delegatielei-
derr Peng Tsjeng beschuldigde Chroesjtsjov ervan de verhouding tussen de 
partijenn te beschouwen als een tussen meester en slaaf en niet als een tussen 
broederpartijen.2299 China, maar vooral Hoxha onderstreepte dat het ging om 
eenn conflict tussen Peking en de CPSU en niet tussen Peking en de rest van de 
internationalee communistische beweging. 

Bakkerr bracht de boodschap mee dat alle communistische partijen werden 
uitgenodigdd voor een conferentie, later dat jaar in november in Moskou.230 

Eenn commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van zesentwintig partijen, 
zouu zich buigen over een ontwerpresolutie.23' Op een zomeravond ontving 
Joopp Wolff telefonisch het verzoek van Arie Blaauw, De Groots chauffeur, 
naarr een bepaalde plek te komen, omdat De Groot hem rustig wilde spreken. 
Dee Groot bleek gealarmeerd door wat in Boekarest was voorgevallen. Onder 
dee indruk van Hoxha's dreigementen, neigde hij ertoe de Russen tegemoet te 
komen.. De doorslag leek te geven dat het niet alleen om een conflict tussen 
statenn ging, maar dat de eenheid van de communistische wereldbeweging op 
hethet spel stond. Wolff herinnert zich dat ze tot de conclusie kwamen - "en zo 
dachtt Annie Averink er ook over" - dat niet gezwicht mocht worden voor 
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Russischee druk. "Stelling nemen tegen de Chinezen bracht onze relatie met 
dee PKI in gevaar en dat was slecht voor de PKI en voor ons."23*  De Groot 
moett hebben teruggedacht aan 1948, toen hij met Moesso een overeenkomst 
tekendee die Nederland bij de erkenning van de Indonesische onafhankelijk-
heidd de status verleende van meest begunstigde natie. De PKI beschikte nu 
overr een aanhang, duizenden malen groter dan toen, met een enorme invloed 
opp de regering en de staat. Wellicht waren er opnieuw tot wederzijds voordeel 
strekkendee overeenkomsten te sluiten. 

Nogg voor De Groot en de andere leden van de delegatie, Jaap Wolff, Theun 
dee Vries en Tjalle Jager, naar Moskou vertrokken, luisterde het partijbestuur 
naarr een anderhalf uur durende inleiding van Jaap Wolff, die zich ter voor-
bereidingg op de conferentie intensief in het conflict tussen China en de Sov-
jet-Uniee verdiepte. Wolff had zich een bijbelexegeet gevoeld toen hij licht 
probeerdee te werpen op de moeilijk te doorgronden documenten vol venijni-
gee wederzijdse beschuldigingen. Bij alle onduidelijkheid stond, zo betoogde 
Wolff,, vast dat de delegatie zich niet tegen de Aziatische broeders liet opzet-
ten. . 

Aansluitendd op de herdenking van de Oktoberrevolutie begon op 10 novem-
berr in de statige Georgiëzaal van het Kremlin de conferentie van leiders van 
eenentachtigg communistische partijen.233 De bijeenkomst zou ruim drie we-
kenn duren en werd door Chroesjtsjov geopend met een rede waarin hij op ge-
matigdee toon de verschillen met de Chinezen uiteenzette. Het was een mees-
terwerkk van voorzichtigheid, waar eindeloos aan was gewerkt. Na beëindi-
gingg van de luid toegejuichte toespraak keerden de delegaties terug naar hun 
hotelss om te lunchen: De Groot en de anderen naar Hotel National, vlak ach-
terr het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Omm twee uur 's middags werden de delegaties teruggebracht voor de mid-
dagzitting.. De voorzitter heropende de vergadering en vroeg wie het woord 
wilde.. Iedereen keek naar elkaar, maar niemand maakte aanstalten. Na korte e 
tijdd van zwijgen werd de bijeenkomst verdaagd en werden alle deelnemers 
weerr teruggereden naar hun hotels. De volgende ochtend herhaalde zich het 
tafereel.. "Wie wenst er het woord?" Wederom reageerde niemand. Wolff her-
innertt zich dat het zwijgen enkele dagen aanhield: "Twee maal daags werden 
wee voor niets in limousines van het hotel naar het Kremlin gereden en terug." 

Naa de toespraak van Chroesjtsjov keken alle delegaties vol spanning uit 
naarr wat de Chinezen te zeggen hadden. Deze bleven onbeweeglijk en zwij-
gendd voor zich uitkijken. Achter de schermen waren onderhandelingen gaan-
dee en blijkbaar vonden de Chinezen het niet de tijd hun positie prijs te geven. 
Dee leiding van de Chinese delegatie was in handen van Lioe Sjao-sji. Hij had 
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eenn aandoening aan zijn keel en liet - afgezien van enkele woorden aan het 
slott van de conferentie - het spreken over aan Deng Xiao-ping. 

Naarr zijn plaats lopend in de vergaderzaal, passeerde De Groot steevast de 
Chinesee delegatie, die iedere keer uitvoerig de tijd nam voor een begroeting. 
Inn de delegatie zaten oude bekenden, onder wie Liao Dzheng-zhi, de minza-
mee jonge communist die hij in het begin van de jaren dertig als Li had leren 
kennenn op Katendrecht, waar hij onder zijn zeevarende landgenoten revolu-
tionairee propaganda maakte. Ook voor Jaap Wolff was Li geen vreemde; tij -
denss de missie die hem in 1950 in Peking bij zijn broer bracht, had hij hem 
voorr het eerst ontmoet. Li was toen vice-voorzitter van het Communistische 
Jeugdverbond.. Hij verhaalde graag over de gevangenissen waarin hij als re-
volutionairr had gezeten: Marseille, Bremen, Hamburg, Rotterdam en natuur-
lij kk China zelf. Aan de Rotterdamse had hij goede herinneringen, want daar 
kreegg hij 's morgens in ieder geval een kop koffie en een snee brood.234 

Naa zo'n drie dagen vruchteloos zwijgen, diende zich de eerste spreker aan. 
Dee Russen hadden, naar Wolff zich herinnert, een van de Latijns-Ameri-
kaansee landen bereid gevonden "de scheldpartij tegen China te beginnen". 
Zo'nn achttien sprekers volgden om hun bijval te betuigen.235 "Het was een 
verschrikkelijkee vertoning", die blijkbaar niet iedereen in dezelfde mate be-
roerde.. De Nederlandse delegatie zat naast de Belgische, waarvan de alge-
meenn secretaris, de uit Wallonië afkomstige Erneste Burnell, de ene detecti-
vee na de andere verslond. "De Groot zat tenminste nog te luisteren," aldus 
Wolff,, die overigens het liefst de ogen had willen sluiten voor de op touw ge-
zettee provocaties. 

Dee delegaties stonden voortdurend onder Russisch toezicht en ook op De 
Groott werd druk uitgeoefend om te spreken. Hij hield de boot af door te zeg-
genn dat hij nog nadacht. Nadat alle Europese partijen het woord hadden ge-
voerd,, kon hij niet achterblijven. In zijn rede, die zo'n halfuur a drie kwartier 
duurdee keerde hij zich tegen de wederzijdse verkettering.236 Hij haalde Lenin 
aann die ervoor had gewaarschuwd de pas ontwaakte volken van Azië te grof 
enn te ongeduldig te bejegenen. Hun eeuwenlange knechting had niet alleen 
gevoelenss van verbittering maar ook van wantrouwen achtergelaten. Die 
kwetsbaarheidd en gevoeligheid verlangen "een bijzondere voorzichtigheid en 
attentiee ten aanzien van hun nationale gevoelens", aldus De Groot. Hij kwam 
tott de voorzichtige slotsom dat kameraad Chroesjtsjov deze these van Lenin 
tegenoverr de Chinezen niet altijd zorgvuldig in het oog hield.237 Het was een 
genuanceerdd betoog waarin Chroesjtsjov en Mao Tse-toeng werden opgeroe-
penn hun geschillen bij te leggen. "Wij kunnen niet het minste spoor van een 
splitsingg in het socialistische kamp goedkeuren en zullen ons vastberaden 
kantenn tegen alles, wat de leninistische solidariteit van alle communisten in 
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dee weg staat."238 Ondanks de verzoenende toon werd de rede hem door de 
Russenn ernstig kwalijk genomen. 

Opp weg naar de wc - De Groot was net uitgesproken - liep Wolff- geen 
toeval,, zo kwam het hem voor - Liao Dzheng-shi tegen het lijf . Terwijl deze 
hemm van de lopers wegleidde, kennelijk op zijn hoede voor afluistermicro-
foonss in de plafonds, en aan een schouder dwars door de hal meetrok, zei de 
Chineess plechtig: "Kameraad De Groot heeft een hele goede redevoering ge-
houden.""  Voor Li afscheid nam, zegde Wolff hem toe De Groot over wat ken-
nelijkk als een officiële Chinese reactie moest worden opgevat, te zullen in-
lichten. . 

Hett enthousiasme bij de Chinezen was des te begrijpelijker, omdat De 
Groott ook was ingegaan op de voorbije fractiestrijd in de CPN en daarbij "het 
internationalee fractie- en infiltratiegeknoei" scherp veroordeelde. "Het is op 
zichzelff  geen tragedie als in de rijen van de communistische wereldbeweging 
discussiess gevoerd worden. Zij weerleggen de bewering van onze tegenstan-
ders,, als zou de communistische beweging slechts een kerkkoor zijn, waar de 
priorr de toon aangeeft en de monniken dezelfde litanie herhalen. Bij scherpe 
keerpuntenn zijn discussies onvermijdelijk en gezond, als ieder fractiegedoe 
enn infiltratie van de ene partij in de andere niet wordt toegestaan."239 Een 
goedd verstaander begreep onmiddellijk de analogie met de opzet van de Sov-
jet-Uniee alle communistische partijen tegen de Chinezen in het geweer te 
brengen. . 

Dee conferentie bleef diep verdeeld en niemand maakte aanstalten de ge-
trokkenn scheidslijnen te overschrijden. De beledigingen aan het adres van de 
Chinezenn hielden aan en tot tweemaal toe verliet de Chinese delegatie onder 
protestt de zaal. De Groot kon zich hun reactie goed indenken en na het twee-
dee incident zei hij: "Kom we gaan naar huis. Dit is geen conferentie; dit is 
eenn poging van de Russen om met behulp van andere communistische partij-
enn de Chinezen de grond in te stampen."240 Het plan om te vertrekken werd 
besprokenn op straat in de ijzige kou. "Het was," aldus De Vries, "de enige 
plekk waar we ongestoord en zonder het meeluisterend oor van de Russen kon-
denn overleggen."241 Het was niet vol te houden. De Vries werd zenuwachtig, 
wantt hij raakte door zijn boeken heen. Zonder boeken kon hij niet leven; tot 
zijnn opluchting lukte het hem in een tweedehandsboekwinkel een Engelse 
editiee van Dickens op de kop tikken, Wolff kocht er een schaakboek, maar 
voorr de rest was het eindeloos praten, eten en drinken.242 

Terwijll  de plenaire zittingen zich zonder vooruitgang voortsleepten, hield 
dee redactiecommissie zich bezig met de voorbereiding van de resolutie. De 
Groott had besloten er niet aan deel te nemen, bang om in het conflict be-
trokkenn te raken.243 De Indonesische delegatie nam er wel aan deel. Het lid 
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vann het politiek bureau Joesoef Adjitorop, een felle Sumatraan, die in de 
woordenn van Wolff "een declamatorium kon houden over een komma", had 
blijkbaarr ergernis gewekt, want volgens de Russen was hij een opgewonden 
standjee dat het werk aan de resolutie ophield. Of De Groot hem niet tot rust 
konn manen? Een verbluffend verzoek, omdat het de Nederlanders onmogelijk 
werdd gemaakt met de Indonesische delegatieleden, die aan de immense con-
ferentietafell  aan de overzijde zat, te spreken. De Indonesiërs met Aidit en 
Lukmann in hun midden zaten bovendien in een ander hotel. All e contact tus-
senn de delegaties verliep via de Russen. 

Dee Groot had al eerder kenbaar gemaakt een ontmoeting met de Indone-
siërss op prijs te stellen; de Russen hadden toegezegd de boodschap over te 
brengen.. Maar toen hij vervolgens niets meer hoorde, deed De Groot zijn be-
klagg en eiste hij onmiddellijk een gesprek. Hij had de begeleider inmiddels 
ookk meegedeeld dat de Nederlandse delegatie wenste te vertrekken en had 
hemm verzocht de kaartjes te regelen en de paspoorten terug te geven. Geld 
haddenn de Nederlanders niet, dus ook voor de vliegtickets waren ze afhanke-
lij kk van de gastheren. De Russen reageerden geërgerd en weigerden de pas-
poortenn terug te geven. De Groot was razend en vroeg zich af of hij in een 
politiestaatt terecht was gekomen.244 

Enkelee dagen later kreeg De Groot te horen dat Otto Kuusinen een gesprek 
wenste.. De Groot kende de bijna tachtigjarige Fin goed; hij had hem in de ja-
renn dertig bij de Comintern leren kennen, toen hij als secretaris verantwoor-
delijkk was voor de Nederlandse partij. Als een der weinigen had de fragiele 
Kuusinenn alle politieke stormen overleefd en hij gaf nu leiding aan het tijd-
schriftt De Nieuwe Tijden. Met Kuusinen raakten de Russen de juiste snaar. 
Dee Groot bleek zo onder de indruk van de aandacht die de Nederlandse par-
tijj  te beurt viel dat hij besloot te blijven. Voor het eerst nam De Groot deel 
aann het commissiewerk en hield er een toespraak waarin hij de Chinese stel-
lingenn onder de loep nam. 

Eindelijkk besloten de Chinezen het zwijgen te doorbreken. Wolff: "Je zag 
datt er iets ging gebeuren, want achter de microfoon bij het spreekgestoelte 
werdd een bankje geplaatst, bestemd voor Deng Xiao-ping die vanwege zijn 
kleinee postuur een verhoging behoefde." Naast de Chinese partijsecretaris 
posteerdenn zich twee mannen met opgebolde jaszakken. "Een ongelooflijk 
schouwspel!""  aldus Jaap Wolff. "Twee Chinese lijfwachten in het Kremlin, 
bereidd op ieder te schieten die Deng naar het leven stond." In een bliksem-
tempoo las Deng zijn rede voor; de vertalers konden het nauwelijks bijhouden. 
Hett was een repliek op alle aanvallen die in de voorbije periode op de Chi-
nesee partij waren gedaan en behandelde de kwestie van oorlog en vrede, 
vreedzamee coëxistentie, de persoonsverheerlijking en de gelijkberechtiging 
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tussenn de communistische partijen.245 "De wind uit het Oosten waait sterker 
dann de wind uit het Westen": Deng spaarde zijn gehoor Mao's symboliek 
niet,, maar "driekwart van de mensen begreep er niets van."246 Ook niet dat 
hijj  het opnam voor het kleine Albanië dat met stenen bekogeld werd, omdat 
hett in Boekarest de onverhoedse Sovj et-aanval op China had afgewezen. 

Dee gekrenkte Enver Hoxha beklom enige tijd later de katheder en verde-
digdee in een ongekend scherpe aanklacht de Albanese soevereiniteit. Hij 
noemdee Chroesjtsjov een parodie op Lenin en verwierp de Russische aan-
spraakk op militaire bases en het recht duikboten te stationeren in de Middel-
landsee Zee. Hoxha memoreerde aan de weinig fijnzinnige wijze waarop de 
Sovjet-leiderr zijn plicht tot internationale solidariteit nakwam. Nikita Sergje-
vitsjj  Chroesjtsjov zou op sarcastische toon hebben gezegd dat hij de Albane-
zenn best graan wilde leveren "want het graan waar julli e eenjaar van leven 
vretenn bij ons de ratten in een dag op". Nooit eerder uitte iemand zo luid zijn 
afkeerr jegens Chroesjtsjov; de verzoening met Tito in 1955 en de ontluiste-
ringring van Stalin moesten het speciaal ontgelden. "Albanië kan buiten het so-
cialistischh kamp niet bestaan. Maar niemand kan ons bevelen! Wanneer men 
zichh vergist, doen wij zo klein als we zijn niet meer mee," waarschuwde Hox-
haa en sprak spottend van het gewroet, de intriges, de chantage en de intimi-
datiepraktijkenn vanuit de Sovjet-ambassade in Tirana.247 

Hoxha'ss woorden luidden spannende uren in. De eerste die 's middags het 
woordd nam, was Dolores Ibarruri, de vermaarde leidster van de Spaanse com-
munisten.. Met schelle stem schreeuwde ze de Chinezen en Albanezen toe: 
"Alleenn een hond bijt in de hand waaruit hij gevoed wordt. [...] Ellendelin-
gen,, hondenzonen, als de Russen er niet waren dan waren julli e allemaal ver-
hongerd.""  Het was een speech waar het bloed vanaf droop. De Vries kon zijn 
orenn niet geloven; ook De Groot, toch al geen vriend van La Passionaria, wist 
niett wat hij zag. 

Toenn ze haar laatste woord gesproken had, rees de zaal in één vloeiende be-
wegingg overeind voor een stormachtige ovatie. Slechts een enkeling had de 
moedd het protocol te negeren, onder wie De Groot, die onverstoorbaar bleef 
zitten.. Wolff: "Zelf maakte ik aanstalten om braaf op te staan, maar zag uit 
mijnn ooghoeken dat de chef dat niet deed; ik bleef dus ook zitten. Tjalle Jager 
enn Theun de Vries, die al waren gaan staan, lieten zich ijlings in hun stoel te-
rugzakken.. Toen ik de zaal rondkeek, zag ik ook de Chinezen zitten. Ho Chi 
Minhh stond, maar met de armen demonstratief voor zijn buik, net als de Indo-
nesiërss die slechts met twee vingers een applaus gaven en snel weer gingen zit-
ten.. Naast mij stond de Belgische delegatie voluit en met breed armgebaar met 
hett overgrote deel van de conferentiegangers mee te applaudisseren." Uitge-
jouwdd en beschimpt verliet de Albanese delegatie de vergadering en vloog nog 
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dezelfdee dag naar huis. Hun vertrek demonstreerde openlijk dat de internatio-
nalee communistische beweging op de rand van een scheuring stond. 

Naa afloop kregen alle delegaties Russisch bezoek. Ook De Groot werd in-
dringendd gevraagd "die Lügen und Verleumdung" van de Albanezen af te 
keuren.. De Groot voelde er niets voor. In het bijzijn van de Russische func-
tionariss voerden De Groot en Theun de Vries een geleerde discussie over de 
joodsee filosofie in de Middeleeuwen, afgewisseld door het declameren van 
domineespoëziee door Jaap Wolff. "We weigerden in de nabijheid van Russen 
tee praten over wat zich had afgespeeld. We vertrouwden ze eenvoudig niet 
meer,""  aldus Wolff. 

Dee Nederlandse delegatie heeft de conferentie tot het einde toe bijge-
woond.. 2e voelde zich gegijzeld, opgesloten in het hotel, van de ene receptie 
naarr de andere gesleept, overvoerd met spijs en drank. De Vries herinnert 
zichh meegetroond te zijn naar de Goem, waar in de speciale winkel de prach-
tigstee zijden overhemden, aftershaves en Italiaanse schoenen voor het uitkie-
zenn lagen. Aan De Groot was het land van Kokanje slecht besteed. Hij noch 
dee anderen vonden er iets van hun gading.24* 

Zee sleepten zich met zuchten en steunen naar het einde. Na drieënhalve 
weekk kwam volkomen onverwacht de mededeling dat overeenstemming was 
bereiktt over een ontwerpresolutie. Het was een zorgvuldig uitgewerkt docu-
mentt vol compromissen. De Russen gingen akkoord met de formulering dat 
vreedzamee coëxistentie en een vreedzame weg naar het socialisme een mo-
gelijke,, niet een noodzakelijke weg was. Een concessie aan China, dat bo-
vendienn gehoor vond voor het pleidooi tot verdediging van de verworvenhe-
denn onder Stalin.249 Met het document toonde de conferentie aan niet meer 
hett dociele instrument te zijn van de CPSU. Begrippen als "concessie", "con-
sensus""  en "compromis", zo vreemd aan het monolithische karakter van het 
Stalin-tijdperk,, raakten in zwang. 

Voorr de delegaties naar huis mochten, moest de hervonden eenheid op foto 
wordenn vereeuwigd. De hele internationale hiërarchie met in het middelpunt 
Sovjet-leiderr Chroesjtsjov werd gefotografeerd. Hoe verder men van de zon-
nekoningg afstond, hoe lager de rang. De Groot was op de foto niet te vinden. 
Hijj  had besloten zich te verstoppen en kwam niet bij de fotosessie opdagen. 
Volgenss De Vries omdat hij zich niet meer met Chroesjtsjov wilde identifi-
ceren;; waarschijnlijker omdat een hem toegedachte plaats aan de uiterste 
randd van het portret het thuisfront, dat nog zozeer met de naweeën van de 
splitsingg kampte, moeilijk was uit te leggen. 

Dee Russen namen het De Groot ernstig kwalijk dat hij niet op de fotoses-
siee was verschenen. Veel zorgen maakte hij zich er niet om. Het weerhield 
hemm er niet van een ijzige woordenwisseling te hebben met een lid van het 
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politbureau,, dat - zoals gebruikelijk bij het vertrek van de buitenlandse dele-
gatiess - ook de Nederlanders op Moskous vliegveld uitgeleide deed. De Rus, 
kennelijkk verlegen om een praatje, merkte tegen De Groot op: "Nou, zeg, heb 
jee gezien hoe Chroesjtsjov de Chinezen op de knieën heeft gekregen?" Snau-
wendd antwoordde De Groot: "Maar kameraad, u gelooft toch niet dat wij dat 
zoo toejuichen. De Nederlandse delegatie is daar helemaal niet zo verrukt 
van."2500 Het zou niet de laatste aanvaring zijn. 
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