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XX Einde van een traditie i960-1986 

DRIEE MAANDE N ABSOLUTE RUST 

Inn Moskou was het de Sovjet-Unie op de bijeenkomst van de ruim tachtig 
communistischee partijen in november i960 te doen geweest om de excom-
municatiee van de Chinese en Albanese communisten. De Groot was er trots 
opp geweigerd te hebben daaraan mee te werken. Hij had gedreigd de confe-
rentiee te verlaten en verweet de CPSU "intriges" en "inmenging" in de zus-
terpartijen.. Als een der weinigen nam hij geen deel aan de demonstratieve 
toejuichingenn van Chroesjtsjov. "Fractievorming" en "inmenging" waren be-
ladenn termen, die een grote dosis wantrouwen verrieden. Een wantrouwen 
gevoedd door incidenten die hij opvatte als kritiek op zijn eigenzinnige optre-
den.. Zo'n incident vond plaats tijdens zijn vakantie met Huib en Olga in Jal-
ta,, zo'n twee maanden voor de conferentie. 

Mett Victor Sjamin, een medewerker van de internationale afdeling van het 
centraall  comité, die Nederlands kende uit zijn tijd op de Haagse ambassade, 
landdee het gezelschap op 21 augustus i960 op het vliegveld van Simferopol 
opp de Krim. De vrouwen werden verwelkomd met een prachtig boeket en een 
autoo stond gereed om hen naar de beroemde badplaats te brengen waar Stalin, 
Churchilll  en Roosevelt drie maanden voor Hitlers nederlaag de verdeling van 
Europaa hadden beklonken. 

Aangekomenn in het sanatorium wachtte hun een verrassing. In de eetzaal 
troffenn ze Friedl en Mimi Baruch, die al bijna twee weken in het kuuroord 
verbleven.'' De ontmoeting was vriendelijk, al wist iedereen dat De Groot 
slechtt met Baruch kon opschieten. De koele verstandhouding dateerde van 
voorr de oorlog en was mettertijd niet beter geworden. Tot midden jaren vijf-
tigg had De Groot er steeds een stokje voor gestoken dat Baruch in het secre-
tariaatt werd voorgedragen voor vakantie in de Sovjet-Unie, een moeilijk te 
verkroppenn pesterij. Dat De Groot hem in 1959 het hoofdredacteurschap van 
DeDe Waarheid ontnam, had de animositeit verscherpt. Hun gesprekken bleven 
altijdd oppervlakkig. 

Dezelfdee middag begaf het gezelschap zich naar het strand om wat bij te 
praten.. De Groot raakte flink van streek, toen Baruch hem terloops vertelde 
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datt hij en zijn vrouw een week eerder door Chroesjtsjov waren ontvangen. Op 
eenn ochtend waren ze door auto's opgehaald en een halfuur bergopwaarts ge-
redenn naar Chroesjtsjovs zomerverblijf, waar ze met een joviale, stevige 
handdrukk door de Sovjet-Ieider en zijn vrouw Nina verwelkomd waren. On-
dertussenn arriveerden er meer bekende gasten, zoals Koslov, de president van 
dee Sovjet-Unie, Foertseva, de minister van Cultuur, Walter Ulbricht, Janos 
Kadar,, Gomulka en Georghiu Dej, de partijleider van Roemenië. Er werd 
drukk geconverseerd en er werden foto's gemaakt. Na enige tijd ging men on-
derr de dennenbomen aan tafel voor een lunch die de hele middag in beslag 
nam.. "Steeds werd ons gevraagd de glazen te vullen en werd er getoast, ook 
opp Holland," schaterde Mimi, die haar geestdrift moeilijk de baas kon. " Op het 
laatstt hief ik wel steeds het glas maar dronk er nauwelijks meer van. Het zou 
tee veel van het goede zijn geweest." Huib zag zijn vaders blik verstrakken en 
vreesdee een uitbarsting toen Mimi even openhartig als argeloos voortging 
Chroesjtsjovv te loven om zijn redenaarstalent, zijn kwinkslagen en zijn schot-
vastheid.. Ze had de kleine gezette man bij het kleiduiven schieten "zes keer 
achterr elkaar" zien raak schieten "zonder enige aarzeling". De meesten had-
denn misgeschoten, alleen "Janos Kadar kwam in de buurt met vier treffers".2 

Opp het strand had De Groot zich kunnen inhouden, de ontlading volgde 
toenn het gezelschap naar de kamers terugkeerde. De Groot was razend: "Wat 
denkenn ze wel," brieste hij. "Verbroederingen, ontmoetingen, feestjes..." De 
argwaann jegens Baruch, die meer dan hij de verpersoonlijking was van de kri-
tieklozee verbondenheid met de Sovjet-Unie, liet hem niet meer los. De echt-
parenn gingen elkaar de dagen die hun restten zo veel mogelijk uit de weg. Zo 
nuu en dan troffen ze elkaar op het strand of in de ontmoetingszaal; er werd 
watt gevolleybald of gekaart. Bezigheden waar Paul noch Friedl iets mee op 
hadden. . 

Inn kleine kring maakte De Groot in het begin van 1961 geen geheim van 
zijnn zorg dat de CPSU weinig gewicht toekende aan de CPN en meer aandacht 
besteeddee aan de in die tijd opkomende Pacifistisch-Socialistische Partij 
(PSP)) en de PVDA, waar zich een hernieuwd debat voordeed over de bewa-
peningg en de buitenlandse politiek. Het was een van de vruchteloos blijven-
dee openingszetten in het diplomatieke schaakspel om de sociaal-democraten 
loss te weken uit het kamp van de Verenigde Staten, en Nederland te laten te-
rugkerenn naar een traditionele neutraliteitspolitiek.3 

Eindd jaren vijfti g had De Groot nog bedenkingen geuit over de geloof-
waardigheidd van de Sovjet-Unie als hoedster van de neutraliteit. "Tegenstan-
derss zullen redeneren dat de Sovjet-Unie niet te vertrouwen is en men wijst 
dann op voorbeelden van Litouwen, Estland en Letland," hield hij de Sovjet-
ambassadeurr voor.4 Met een door conflicten verzwakte CPN voelde De Groot 

408 8 



EINDEE VAN EEN TRADITI E I960-I986 

toenn niets voor neutraliteit. Nu de rust in de partij was weergekeerd, sprak De 
Groott er beduidend positiever over.5 Tegenover het Algemeen Handelsblad 
verkondigdee hij "voor de neutraliteit van Nederland te zijn. Noch aan de zij-
dee van het ene blok, noch aan de zijde van het andere. [...] Zou het Westen er 
niett aan willen, dan kan de Nederlandse neutraliteit gegarandeerd worden 
mett hulp van de Sovjet-Unie."6 Dat hij in de jaren vijfti g herhaaldelijk had 
betoogdd de Sovjet-legers bij hun passage van de oostgrens als bevrijders te 
zullenn verwelkomen, leek De Groot vergeten. 

Bijj  de opening van het tweeëntwintigste congres van de CPSU, half oktober 
1961,, bleek hoe broos de overeenstemming was die China en de Sovjet-Unie 
hett jaar daarvoor hadden bereikt. Nog voor de slotzitting vloog de Chinese 
delegatieleiderTsjouu En-lai naar huis. Hij leverde scherpe kritiek op Chroesjt-
sjovss vijandige bejegening van Albanië, waarmee de ruzie in de internatio-
nalee communistische beweging in de volle openbaarheid trad. 

Datt Chroesjtsjov opriep de Albanese leiders opzij te zetten, wat gepaard 
gingg met een hernieuwde aanval op Stalin en de in 1957 verwijderde 'anti-
partij'groep,, moet De Groot en Hoekstra verrast hebben. Tot hun stomme 
verbazingg werd het gebalsemde lichaam van Stalin, op wiens sarcofaag Tsjou 
En-laii  een dag eerder nog demonstratief een krans legde, uit het mausoleum 
verwijderdd en werden ook elders in het land standbeelden van Stalin omver-
gehaald,, straten, pleinen en steden hernoemd. Molotov, Kaganovitsj, Malen-
kovv en Vorosjilov werden geroyeerd en voor het gerecht gedaagd. Chroesjt-
sjovv liet er geen twijfel over bestaan dat ook in zijn visie slechts twee wegen 
openstonden:: onvoorwaardelijke loyaliteit of uitsluiting. 

Dee Groot liet zich in het verwarrende schouwspel mede leiden door de In-
donesischee communisten. Van Aidit vernam hij dat wat de PKI betreft de 
breukk in de communistische beweging niet op een slechter tijdstip kon vallen. 
Voorr Indonesië stond het jaar 1961 in het teken van de dreigende oorlog met 
Nederlandd over West-Irian.7 Met zijn goed georganiseerde miljoenenaanhang 
enn met de steun van de invloedrijke kameraden in het buitenland was de PKI 
voorr Soekarno een imposante bondgenoot. Veel van die aantrekkelijkheid 
dreigdee door de twist rond Albanië, met op de achtergrond een breuk tussen 
dee Sovjet-Unie en China, verloren te gaan. 

Aiditt was er alles aan gelegen om het belang van de kwestie-Albanië te mi-
nimaliseren.. In zijn speech liet hij elke toespeling op het conflict achterwege 
enn hij eindigde met een bewogen oproep de rijen te sluiten. Neutraler had Ai-
ditt zich niet kunnen uitdrukken; de Russen beschouwden zijn opstelling toch 
all  als pro-Chinees. 

Dee Groot moet het hoofdbrekens hebben gekost in zijn begroetingsspeech 
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zulkee formuleringen te kiezen dat de band met de PKI niet werd belast; on-
gewenstt om historische reden, maar ook omwille van de bevoorrechte rol die 
dee CPN en Nederland ten deel kon vallen als de invloedrijke PKI binnen af-
zienbaree tijd aan de macht kwam. De relatie met de PKI maakte ook de CPN 
gewichtig. . 

Henkk Hoekstra herinnert zich een ontroerende ontmoeting met Aidit, die 
eenn bewonderaar was van Multatuli. Hoekstra was als onderduiker de oorlog 
uitgekomenn en liep kans uitgezonden te worden naar Indonesië, maar dat zou 
hijj  geweigerd hebben. De kameraden sloten elkaar broederlijk in de armen.8 

Voorr De Groot bracht Aidit als geschenk een traditionele boog met, naar hem 
verteldd was, giftige pijlen mee.9 

Nett als Aidit besteedde De Groot in zijn speech nauwelijks aandacht aan 
Albanië.. Alleen door Thorez te citeren, die zich met een 'linientreue' aanval 
opp Enver Hoxha naast Chroesjtsjov schaarde, kwam hij de Russen tegemoet. 
Dess te frappanter was het document dat Aidit en hij eensgezind onderteken-
den.. Hierin werd de directe overdracht van West-Irian aan de Indonesische re-
publiekk geëist.'0 Ondanks een standaardsaluut aan "het heroïsche Sovjetvolk, 
dee grootheid van de CPSU en haar leninistische centraal comité onder leiding 
vann kameraad Nikita Sergjevitsj Chroesjtsjov", liet de verklaring zien dat de 
doorr de Sovjet-Unie verlangde solidariteit naar het model van de Comintern 
enn de Cominform niet langer standhield. Over het Sino-Sovjet conflict, Al-
baniëë of Stalin werd met geen woord gerept. De partijen lieten zich, hoe aar-
zelendd ook, voor het eerst openlijk leiden door wat ze als hun vitale nationa-
lee belang beschouwden. 

Terugg in Nederland ontvingen Hoekstra en De Groot voor hun optreden 
allee lof; in het partijbestuur vroeg alleen Harry Verheij zich af waarom De 
Groott zich niet onomwonden achter Chroesjtsjov had geschaard: "Zij n we 
niett wat te voorzichtig geweest door ons alleen aan te sluiten bij Thorez en 
waaromm met het argument 'dan hebben we altijd nog een slag om de arm'?"11 

Ookk op De Groots wijze van omgaan met de Stalin-cultus had Verheij 
commentaar.. Hij verwierp de gedachte dat het om een interne Sovjet-zaak 
ging,, een zaak waarover alleen de CPSU te beslissen had. Evenmin kon Ver-
heijj  zich vinden in het idee "het verleden te laten rusten". "Stalin was im-
merss het symbool van het socialisme dat velen in hun hart droegen, ook in 
hett partijbestuur." Die feiten mochten niet onbesproken blijven, aldus Ver-
heij,, die verder wees op "de gekwetste eigenliefde: men heeft mondeling en 
schriftelijkk uitspraken gedaan die niet houdbaar blijken. Dat is bitter! We 
moetenn mensen helpen zich daarvan zo snel mogelijk te bevrijden." 

Verheijss kritiek was in algemene termen vervat, maar niemand ontging het 
datt De Groot zelf in het geding was. De spanning steeg toen deze aanstalten 
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maaktee te reageren. In afgemeten zinnen beet hij Verheij toe: "Onze partij 
hoeftt zich nergens over te schamen en hoeft beslist niet getroost te worden. 
Wee hebben geen enkel berouw." Abstracties als "Onze partij" en "wij " ver-
vingenn bij De Groot wel vaker het "ik" . Op sarcastische toon kaatste hij te-
rug:: "wie geschokt zijn door de nieuwe feiten over Stalin, zoals Verheij, doet 
err beter aan na te gaan of men niet communist is geworden op grond van de 
oorlog,, d.w.z. op basis van nationale strijd in plaats van de arbeidersstrijd." 

Dee emoties laaiden hoog op. Toen Verheij over Stalingrad sprak, dat her-
dooptt was in Wolgograd, en op de twijfel inging van partijgenoten die in her-
inneringg brachten dat "Russische soldaten bij Stalingrad stierven, niet bij 
Wolgograd!!",, verloor De Groot zijn zelfbeheersing: "Wie komt er mee aan-
dragenn dat de Russen die naam niet mogen veranderen? Moeten wij discus-
siërenn met de hoofdredactie van Het Vrije Volk, die samengaat met Foertsch, 
Speidell  en Globke? Zij die de naam van Oswjezim veranderd hebben in 
Auschwitzz en de stad Lodz doopten tot Litzmannstadt..." Zijn stem stokte. 
Nooitt eerder had zich de herinnering aan het lot van zijn vermoorde vrouw 
enn dochter zo heftig opgedrongen. 

Dee ontluistering van Stalin en het aan de dag treden van De Groots oor-
logstraumaa leken vaker met elkaar verbonden. De hevige reactie van De 
Groott op Verheijs kritiek was ook nu meer dan een incident. Ze kondigde een 
geestelijkee crisis aan, die aan de dag trad bij de dood van Piet Bakker, de on-
derwijzerr uit Ammerstol, die sinds kort deel uitmaakte van de dagelijkse lei-
dingg en belast was met het bedrij fs- en vakbondswerk. 

Bakkerr kwam om het leven bij de grote treinramp in Harmeien op 8 janu-
arii  1962. Die ochtend werd er tevergeefs in het secretariaat op hem gewacht.'2 

Hoee later het werd, des te onafwendbaarder drong zich de samenhang op tus-
senn een mogelijk fatale reisroute en zijn afwezigheid. Toen de bevestiging 
kwam,, was De Groot zeer aangeslagen. Hij liet de tocht naar Bakkers wedu-
wee en kinderen die dag over aan Marcus Bakker en Harry Verheij. 

Enigee dagen later zou De Groot op Bakkers begrafenis het woord voeren. 
Aangekomenn bij de begraafplaats werd hij onwel; hij slaagde er zelfs niet in 
dee auto te verlaten. Marcus Bakker had die dagen een voorgevoel dat De 
Groott verstek zou laten gaan. Zonder overleg met wie dan ook schreef hij de 
avondd voor de begrafenis een afscheidsrede voor zijn overleden kameraad. 
Dee wijziging in protocol viel slechts een enkeling op.13 

Dee Groot moest absolute rust houden. Inmiddels zestig jaar, en al enkele 
kerenn door gezondheidsklachten geveld, werd hem, zo schreef hij het secre-
tariaat,, door de neuroloog en zijn huisarts Jacques Hoekstra elke inspanning 
verboden:: "Ik stel het overigens best, maar word nog steeds door bezoek 
geïrriteerd.. Wanneer dat voorbij is, horen jullie van Jacques."14 
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Aann De Waarheid liet hij weten zes weken uitgeschakeld te zijn. Die zes 
wekenn werden ruim drie maanden. Er openbaarde zich in de loop van febru-
arii  een aandoening aan het rechteroog waarvoor opname in Barwicha wense-
lij kk werd geacht. Met Jacques Hoekstra vertrok hij begin maart naar het sa-
natoriumm in de buurt van Moskou.'5 

Dee Groot verscheen pas weer in september 1962 in de dagelijkse leiding. 
Zijnn terugkeer bracht een ingrijpende herschikking van functies teweeg. Ver-
hei]'' had tijdens De Groots afwezigheid de leiding overgenomen. De gedegen 
organisatorr en typische partijman Verheij genoot lange tijd De Groots voor-
keurr als mogelijke opvolger. Voor de kern van het bestuur, Henk Hoekstra, 
Marcuss Bakker, Joop en Jaap Wolff, bleek hij echter niet de ideale man: te 
"besluiteloos",, te "onzeker" en te "aarzelend".'6 Zou De Groot definitief 
wegvallen,, dan was Verheij, die van een iets oudere generatie was, geen al-
ternatief.. Bovendien stak het de anderen dat Verheij onvoldoende meewerkte 
aann een onderzoek naar zijn oorlogsverleden, dat onverhoeds in opspraak 
kwamm door een vage beschuldiging dat hij zich in de oorlog aan zwarte han-
dell  had bezondigd.'7 De kernleden dachten voldoende reden te hebben Hoek-
straa naar Moskou te zenden om met De Groot te overleggen over het vervan-
genn van Verheij.'8 

Voorr De Groot kwam het verzoek niet ongelegen. Zijn sympathie voor 
Verheijj  was tanende; diens verzoenende rol in het conflict met Wagenaar was 
hemm een doorn in het oog. Ernstiger nog vond hij de aanvaring in het partij-
bestuur,, kort voor zijn instorten, toen Verheij hem erop aansprak zich in het 
conflictt rond Albanië niet vierkant achter de CPSU te hebben geschaard. 
Vreesdee De Groot een groeiende weerstand van de Russen tegen zijn zelf-
standigee koers, dan vormde Verheij een risico. Verheij moest zijn verzoenen-
de,, weifelachtige houding bekopen met een terugzetting.19 Voortaan lag het 
zwaartepuntt van zijn werk in het Amsterdamse raadswerk en na het bouw-
vakoproerr in 1966 als wethouder in het bestuur van de hoofdstad. 

EIGENN WEG 

Dee Groot was sinds september 1962 weer op de been, maar wilde het kalmer 
aann doen, zonder overigens de politieke teugels uit handen te geven. Daar 
bleekk ook niemand op uit. Het bestuur verzekerde hem keer op keer hem niet 
tee kunnen missen. In de nieuwe functie van partijvoorzitter werd hij zo veel 
mogelijkk ontzien om van het voornemen zijn memoires te schrijven, nu ein-
delijkk werk te kunnen maken. 

Omm hem verder te ontlasten, werd uitgekeken naar nieuwe huisvesting. 
Hooptee hij eindelijk aan de afluisterpraktijk van de BVD te ontsnappen? Er 
werdd naar een rustige, beschermde omgeving gezocht, liefst buiten de stad, 
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wegg van het dagelijkse gedoe en de zonderlingen die zich voor zijn deur pos-
teerdenn en hem aanklampten. Via de stichting Bepenak werd een huis ge-
kochtt in Aerdenhout, aan de rand van Haarlem, een mooie wandeling ver-
wijderdd van Annie Averink. Het lukte echter niet de huurders, een bejaard 
echtpaarr dat het pand al zesentwintig jaar bewoonde, te doen vertrekken.20 

Ookk in de omgeving van Hilversum werd gezocht maar toen dit evenmin iets 
opleverde,, werd besloten in de stad te blijven. 

Dee situatie in de Gaaspstraat was inmiddels onhoudbaar geworden door de 
terugkeerr van Huib, die in 1963 met zijn gezin bij zijn ouders introk. Vijf 
maandenn later werd eindelijk een ruimer huis gevonden, twee verdiepingen 
mett hoge riante kamers, in de Palestrinastraat, een rustige, tamelijk deftige 
straatt achter het Concertgebouw. Verheij en Van 't Schip, beiden lid van de 
gemeenteraad,, wendden hun invloed aan om de benodigde vergunning te be-
machtigen,, partijgenoten hielpen met de verbouwing en de verhuizing. 

Hoewell  De Groot het in 1962 rustiger aan deed, gold dat niet voor zijn be-
moeieniss met de buitenlandse betrekkingen en het snel oplopende conflict 
tussenn de Sovj et-Unie en China. Vrij van dubbelzinnigheid was zijn optreden 
niet.. Tijdens de enerverende dagen van de Cuba-crisis verbleef De Groot in 
Moskouu in gezelschap van Bakker en Hoekstra. Hij kwam uit Hongarije, 
waarr hij enkele weken in de bergen had gekuurd. In Moskou besprak het drie-
tall  met de presidiumleden Grisjin en Soeslov het neutraliteitsvoorstel van de 
CPN.. De Russen stelden zich terughoudend op, maar hun scepsis verdween 
toenn De Groot bereid bleek Chroesjtsjovs beslissing de raketten uit Cuba te-
rugg te trekken - zo controversieel in de polemiek met China - goed te keu-
ren.. De Russen zegden op hun beurt toe de staatkundige neutraliteit, indien 
Nederlandd daartoe besloot, te respecteren.21 

Halff  juni 1963 sloeg de ruzie tussen China en de Sovjet-Unie, die sinds 
vierr jaar de communistische beweging bezighield, in vijandschap om. De 
strijdd werd niet alleen ideologisch en machtspolitiek, maar ook militair uit-
gevochten.. Langs de grenzen werden legers in stelling gebracht, talloze 
schermutselingenn vonden er plaats. Terwijl onderhandelingen in Moskou tus-
senn Deng Xiao-ping en Michael Soeslov op niets uitliepen, dongen Russen en 
Chinezenn om het hardst naar de gunst van de zusterpartijen. Geen middel 
bleeff  onbeproefd: openlijke en heimelijke inmenging, infiltratie, chantage en 
financiëlee manipulatie, het verbale geweld viel er bij in het niet. De commu-
nistischee wereldbeweging was ten prooi aan een ongekende polarisatie, waar-
inn De Groot aarzelend en onzeker een eigen weg zocht. 

Uitt alle macht probeerden de Russen in de zomer van 1963 in de Sovjet-
Uniee vertoevende Nederlanders voor zich te winnen. Annie Averink en Heil-
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tjee de Vos woonden in juni 1963 in Moskou het Wereldvrouwencongres bij 
enn kregen de Duitssprekende kameraad A.D. Popov van de internationale af-
delingg van het centraal comité op bezoek, die hen van de laatste, nog niet ge-
publiceerdee informatie op de hoogte bracht." Het was de Nederlandse vrou-
wenn niet ontgaan dat er in de delegaties van China, Vietnam, Korea, Albanië 
enn Indonesië onrust heerste. De Chinese vrouwen waren vanaf de publieke 
tribunee uitgejouwd.23 Op het afscheidsfeest hoorde Heiltje de Vos, ten dans 
gevraagdd door kameraad Naoemov, net als Popov medewerker van de inter-
nationalee afdeling en verantwoordelijk voor de betrekkingen met de West-
Europesee partijen, nadere details. 

Enigee weken later werden ook de partijbestuurders Cees Umkers en Ge-
rardd Maas, die op vakantie in Jalta waren, door Popov en Naoemov over wat 
"dee ideologische oorlog" heette, benaderd.24 Kort daarvoor, zo vertelde Na-
oemov,, had hij Friedl Baruch ontmoet, die in een sanatorium in Sotsji ver-
bleef.255 Naoemov had Baruch ingelicht over het vrouwencongres26 en be-
streedd het verslag dat door Averink en De Vos bij thuiskomst was gegeven. 
Volgenss Naoemov had niemand onder druk meegedaan aan de veroordeling 
vann de Chinese vrouwen en scheldpartijen hadden evenmin plaatsgevonden.27 

Baruchh begreep - naar eigen zeggen - pas later dat Naoemov stemming 
hadd gemaakt tegen De Groot die op 18 juli 1963 in het partijbestuur een op-
zienbarendee rede afstak over de zogenaamde "geschillen in de internationale 
communistischee beweging". De Groot zette er de principes van de nieuwe, 
autonomee koers uiteen. Hoewel hij de denkbeelden van de Chinezen bestreed, 
toondee hij geen begrip voor de racistische ondertoon die in de Sovjet-kritiek 
hoorbaarr was. Hij vroeg in de geest van Lenin alles in het werk te stellen een 
breukk te voorkomen: "Ook al is hun politiek fout, er is geen andere weg dan 
diee van de geduldige overtuiging om hen voor onze politiek te winnen. Met 
geweld,, boycot of het uitjouwen van Chinese gedelegeerden [...] wordt de dis-
cussiee alleen maar vertroebeld. Discussie met kameraden uit de voormalige 
koloniënn vereist onzerzijds veel tact."28 

Inn aansluiting daarop gaf hij te kennen dat de CPN geen blinde loyaliteit 
koesterdee jegens de CPSU. De partij kende maar één verantwoordelijkheid, en 
well  tegenover "de werkende bevolking van Nederland". "Daarom solidari-
serenn wij ons nu met de internationale politiek van Rusland en niet met die 
vann China, Albanië of Joegoslavië. Niet omdat wij de slaaf van de Sovjet-
uniee zijn, maar omdat de CPSU onze politiek van neutraliteit steunt. Dat is in 
hett landsbelang en dus in het belang van onze partij." 

Tenn slotte waarschuwde De Groot tegen "een ieder die meende het recht 
tee hebben zich in onze partij in te mengen". Vakanties, persoonlijk bezoek en 
cocktailparty'ss op ambassades zouden daartoe misbruikt worden. Hij beval 
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betrekkingenn alleen via officiële delegaties te onderhouden. Contact met par-
tijenn uit de socialistische landen moest vermeden worden.29 

Dee Groot toonde zich in zijn onafhankelijkheidsrede zelfbewust; van wat 
Sovjet-functionarissenn in Moskou bekokstoofden, wist hij weinig af; dat Ba-
ruchh tegen hem geïnstrueerd werd, vernam hij pas later. Zijn boosheid was er 
niett minder om, hij verweet Baruch zich te hebben laten gebruiken voor duis-
teree politieke zaakjes.30 De luidruchtige woordenwisseling eindigde met 
slaandee deuren.31 Ook daarna rakelde De Groot de affaire geregeld op. Hij 
voeldee Roemjantsev, lid van het centraal comité van de CPSU en aanwezig op 
hett eenentwintigste CPN-congres, er stevig over aan de tand.32 

Sindss 1945 bracht De Groot zijn vakanties door in de Sovjet-Unie. De weg 
vann de autonomie leidde voor het eerst ook naar andere bestemmingen. Ter-
wijll  de woning in de Palestrinastraat werd verbouwd,33 verbleven De Groot 
enn Eke in het najaar van 1963 twee weken in een familiepension in het Zuid-
Fransee Menton. De Groot genoot in het milde mediterrane klimaat van de 
rustt van het strand, de zee en de bergen. Bij een kunstenaar in Biot kocht hij 
eenn litho en keramiek, een gestileerde vaas met abstracte voorstelling. Zijn 
gezondheidd liet opnieuw te wensen over. In het voorjaar had hem, zoals al 
eerderr beschreven, een acute ontsteking aan het beenmerg getroffen, een 
kwaall  die enige keren om operatie vroeg. Hij kampte nog steeds met de na-
weeën,, maar, liet hij Jaap Wolff geruststellend weten: "ik kom hier geheel tot 
rust.. De Franse vrienden hebben ons goed verzorgd en ondergebracht."34 

Dee afspraken waren gemaakt bij het bezoek van een hoge Franse partijde-
legatiee eind oktober aan Amsterdam.35 Ook Jeannette Vermeersch maakte er 
deell  van uit. Met de wat stroeve, maar invloedrijke levenspartner van Mauri-
cee Thorez sprak De Groot uitvoerig over de internationale politiek. Tijd voor 
ontspanningg was er nauwelijks. Direct na de bespreking bezocht Vermeersch 
mett Annie Averink het Binnenhof om de communistische Kamerfractie aan 
hett werk te zien. Voor het gezelschap per auto naar Parijs reed, werd een com-
muniquéé uitgegeven, waarin Vermeersch en De Groot het juist gesloten ver-
dragg van Moskou tot de niet-spreiding van kernwapens toejuichten en de 
schadelijkee scheurmakerspohtiek van de Chinese leiders veroordeelden.36 

Mett het communiqué beledigde De Groot niet alleen de Chinezen, maar ook 
dee kameraden van de PKI, die eind 1963 in radicaal Chinees vaarwater te-
rechtkwamenn en net als Mao het "bedriegelijke" verdrag van Moskou be-
schouwdenn als een voorwendsel om landen als China en Indonesië afhanke-
lij kk te houden.37 

Opp het eerste gezicht leek er tussen de CPN en de PKI nog weinig aan de 
hand,, maar bij nadere beschouwing groeide er wrevel bij de PKI over de on-
will  van De Groot om een uitnodiging voor een bezoek aan Indonesië te aan-
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vaarden.. In 1963 ontving De Groot zelfs meerdere invitaties. Minister van 
Buitenlandsee Zaken Soebandrio zegde De Groot persoonlijk een visum toe. 
Steedss werd De Groots precaire gezondheidstoestand als reden van verhin-
deringg gegeven.38 

Andréé de Leeuw, die in de nazomer van 1963 als student medicijnen na-
menss de studentenvereniging Pericles met een delegatie Indonesië bezocht, 
verteldee overal de vraag te hebben gekregen waarom De Groot niet op de uit-
nodigingg van de PKI inging. Zelfs president Soekarno had naar een ontmoe-
tingg uitgekeken.39 

Misschienn vreesde De Groot voor zijn gezondheid. Maar bovenal was hij 
bangg dat een bezoek aan Jakarta opgevat werd als steun voor de PKI en daar-
meee voor China. Dat risico durfde hij niet aan. Tegen een ontvangst van In-
donesiërss in Nederland had hij geen bezwaar; een uitnodiging bereikte Ja-
kartaa in augustus 1963. Even begripvol als diplomatiek schreef De Groot: 
"Indienn het niet mogelijk is naar Nederland te komen, zijn we ook bereid U 
inn de omgeving van Nederland, in een ander land, te ontmoeten."40 

Tott een ontmoeting kwam het niet. Pas in oktober 1964 bezocht Njoto, 
vice-voorzitterr van de PKI, op terugreis van Cairo, Amsterdam. De Groot 
ontvingg hem thuis in de Palestrinastraat.41 Opnieuw werd De Groot uitgeno-
digd,, maar wederom kwam het niet tot een afspraak. Een jaar later heersten 
dee generaals in Indonesië en was een bezoek niet meer aan de orde. 

Datt de relatie tussen de CPN en de PKI verslechterde, bleek ook uit een 
commentaarr van Aidit op De Groots zogenaamde onafhankelijkheidsrede van 
julii  1963, waarvan uittreksels door het communistische dagblad Harian Rak-
jatjat werden gepubliceerd. Aidit verwierp De Groots visie dat de Indonesische 
onafhankelijkheidd bereikt werd na de nederlaag van Duitsland: "De interne 
factor,, de factor van de strijd van het Indonesische volk zelf wordt geheel niet 
opp waarde geschat. Met al onze waardering en dank aan het Nederlandse pro-
letariaatt moeten wij verklaren dat deze opvatting niet in overeenstemming is 
mett het dialectisch materialisme."42 

Dee pro-Chinese implicatie van Aidits kritiek lag voor de hand. In Pekings 
visiee stond niet de strijd tussen socialisme en imperialisme centraal, maar de 
tegenstellingg tussen het imperialisme en de jonge landen van Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika.. De revolutie maakte de grootste kans in de landen van de 
derdee wereld en wie daar anders over dacht, maakte zich schuldig aan een 
"obsessieff  europeocentrisme". Was het niet tekenend dat bij de begrafenis 
vann John F. Kennedy op Felix Meritis de vlag halfstok hing,43 terwijl in de 
stratenn van Jakarta werd gedanst?44 

Toenn De Groot op 19 november 1963 van zijn vakantie in Menton terug-
keerde,, ontmoette hij in Parijs opnieuw Jeannette Vermeersch. De ontspan-
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nenn sfeer van een maand eerder was verdwenen. De tien jaar jongere Ver-
meersch,, die een van Moskous warmste pleitbezorgers was, verlangde De 
Grootss medewerking aan het tot stand brengen van een door de CPSU ge-
wenstee internationale conferentie. Daar- dat kon hij wel vermoeden - zou de 
zogenaamdee 'bespreking van de internationale verschillen' een alibi vormen 
voorr de uitstoting van de Chinese communisten. De Groot maakte veront-
waardigdd een einde aan het gesprek - "Ik laat me niets bevelen" - en liet de 
inn woede uitgebarsten Vermeersch alleen in haar kamer achter.45 Ook de vol-
gendee dag was hij niet te vermurwen om het gesprek te hervatten. Hij had 
zichh altijd tegen een breuk verzet en peperde Vermeersch in niet van dat idee 
aff  te brengen te zijn. De conferentie en het al dan niet deelnemen werd in de 
jarenn zestig de toetssteen voor de loyaliteit jegens de CPSU. Het was duide-
lij kk dat de Russen niet op De Groot hoefden te rekenen. 

Enigee dagen na de aanvaring met Vermeersch werd De Groot door de Rus-
sischee ambassadeur op de Haagse Andries Bickerweg ontboden. Dat het om 
dee omstreden internationale conferentie ging, werd De Groot snel duidelijk. 
Ambassadeurr Toegarinov had het onderwerp nog niet aangesneden of De 
Groott gaf hem te verstaan er niet over te willen praten.46 Hij was gekomen in 
dee verwachting dat de ambassadeur bepaalde opdrachten had door te geven 
enn had verder weinig tijd. Een nogal onbeleefde reactie, maar De Groot ver-
ontschuldigdee zich door op het vele parlementaire werk te wijzen dat hem die 
dagg in verband met de dood van Kennedy wachtte. Er ontstond een wat krib-
bigee sfeer, die De Groot ten slotte doorbrak door Toegarinov voor te houden 
datt de moord op Kennedy een gevaarlijke, niet te onderschatten ommekeer in 
dee internationale situatie teweegbracht: de ernst van de situatie gebood de 
ideologischee meningsverschillen met de Chinese leiders te herzien en met 
henn een eenheidsfront te vormen. Onverstoorbaar merkte Toegarinov op dat 
hett een conferentie des te noodzakelijker maakte. Vervolgens werd De Groot 
herinnerdd aan de uitnodiging van de CPSU om met een delegatie Moskou te 
bezoeken.. De Groot wilde liever niets overhaasten. Eerst moest hij weten 
welkee kwesties konden worden aangeroerd en met welke punten een delega-
tiee zou moeten instemmen. Indien hier niets over bekend was, had een ont-
moetingg geen zin. De Groot kende de zogenaamde officiële communiqués na 
afloopp te goed om niet beducht te zijn voor manipulatie. 

Inn Moskou werd met aandacht kennis genomen van De Groots zienswijze. 
Vann de vier kopieën van Toegarinovs "strikt geheime" verslag belandde er 
éénn op het bureau van Andrej Gromyko, de Sovjet-minister van Buitenland-
see Zaken. Dat De Groot een uitnodiging had van de Italiaanse communisti-
schee partij werd in het verslag vet onderstreept. De Groot had Toegarinov la-
tenn weten dat ook de PCI niets moest hebben van een tegen China gerichte in-
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ternationalee conferentie. De Groot had de kwestie besproken met Luciano 
Romagnoli,, parlementslid en lid van het politiek bureau tijdens een ontmoe-
tingg in Amsterdam in september 1963.47 

Opp 19 februari 1964 reisden Joop Wolff en De Groot, uitgewuifd door zijn 
zoonn en kleinzoon, naar Italië om de bespreking van september voort te zet-
ten.. De reis per trein verliep in etappes. De middag na het vertrek arriveerde 
menn in Parijs voor overleg met de Franse kameraden. Ook Jeannette Ver-
meerschh voegde zich bij het gezelschap, met het voorspelbare gevolg dat de 
sfeerr weldra om te snijden was. De uitvallen naar de "oorlogszuchtige" Chi-
nezenn waren nog even venijnig als drie maanden terug. "Hautain en in de 
Russischee lijn, dat moest botsingen geven," herinnert WolfF zich.48 

Dee volgende ochtend reisden Wolff en De Groot door naar Milaan. Het 
verblijff  in Italië, dat een week duurde, verliep niet zonder teleurstelling. De 
Groott verheugde zich erop zijn oude strijdmakker Palmiro Togliatti terug te 
zien.. Na afloop van een massale meeting in Rome, waar de partijveteraan 
sprak,, stapte De Groot op hem af. De oud-Comintern-secretaris bleek tijd 
nochh zin te hebben. Met een halve glimlach en wat schampere opmerkingen 
droopp De Groot af. Volgens Wolff liet hij niets merken, maar aan alles voel-
dee je dat hij aangeslagen was. 

Eenn wonderlijk incident, want de Italianen hadden er belang bij De Groot 
allee eer te bewijzen. Dat bleek tijdens een diner in Rome. Daar trachtten hun 
gastherenn de gebroeders Giancarlo en Giuliano Pajetta, beiden lid van het po-
litiekk bureau, tussen de verrukkelijke rivierkreeftjes, de witte wijnen en de 
cognacc door eerst De Groot en daarna Joop Wolff over te halen naar Indone-
siëë te gaan. Ze moesten de PKI bewegen druk uit te oefenen op Soekarno om 
hett non-proliferatieverdrag te tekenen. "Jullie hebben de autoriteit, wij niet," 
sprakk Giancarlo, de oudste van de twee, vleiend maar dwingend. 

Dee Groot bedankte er feestelijk voor. Hij was tegen de verspreiding van 
kernwapens,, maar wenste zich niet te mengen in de politiek van de PKI, en 
helemaall  niet op instigatie van de Russen, voor wie, dat begreep De Groot 
ookk wel, de Italianen als boodschapper optraden. 

Datt De Groot in het Kremlin ergernis wekte, was geen verrassing, de ma-
nierr waarop er uiting aan werd gegeven, des te meer. In juli 1964 vroeg de 
plaatsvervangendd directeur van de internationale afdeling van de CPSU aan 
hett centraal comité permissie De Groot bij zijn vijfenzestigste verjaardag via 
dee ambassade alleen mondeling te feliciteren en niet, zoals gebruikelijk, 
schriftelijk.. De boodschap die de ambassadeur aan De Groot moest over-
brengenn luidde: "Wij wensen u geluk met uw 65ste verjaardag, wensen u 
goedee gezondheid en succes met uw werk, getekend het centraal comité van 
dee CPSU." De Groots verjaarspartijtje verdiende het bedorven te worden om-
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datdat "de Nederlandse kameraden zich van actief optreden tegen de Chinese 
dissidentenn onthielden".49 Op de avond van zijn verjaardag berichtte De 
WaarheidWaarheid dat er op verzoek van De Groot geen officiële viering plaatshad.50 

INN CONFLIC T MET BARUCH 

Dee Groot was wel wat gewend. Van alle kanten bereikten hem berichten over 
inmengingg en intriges: gehengel naar inlichtingen door een Tass-correspon-
dent;5'' uitnodigingen aan de Wagenaar-groep van het wvv; Waarheid-jour-
nalistenn die geaccrediteerd bleken bij bladen en persbureaus in de DDR;52 

Gerardd Pothoven, correspondent in Moskou, die vanwege een kritisch artikel 
overr de Sovj et-Unie op het ministerie van Binnenlandse Zaken was geroe-
pen;533 en rekeningen, zoals die van bijna vijftigduizend gulden betreffende 
drukmachines,, die plotseling voldaan moesten worden.54 De incidenten rie-
penn wantrouwen op en wakkerden de vrees voor fractievorming aan. Die 
angstt leek bewaarheid te worden, toen met Friedl Baruch een lastige oppo-
nentt opstond tegen de onafhankelijkheidskoers. 

Baruchh was de enige in de leiding die nog een ouderwets soort liefde koes-
terdee voor de Sovjet-Unie en al voor de oorlog partijlid was. Baruch studeer-
dee economie in Duitsland en speelde een rol in het theoretische en program-
matischee debat. Zelden bemoeide hij zich met het dagelijkse werk. In de par-
tijj  was hij daarom vrijwel onbekend, daarbuiten al helemaal: spreken in het 
openbaarr deed hij zelden. Sommigen kenden hem alleen als de tengere, maar 
fellee man met het Duitse accent, die met een kop Nescafé onder een klein 
lampjee op de Waarheid-redactie ellenlange stukken produceerde. 

Datt Baruch in juli 1963 met cpsu-functionarissen De Groots geruchtma-
kendee onafhankelijkheidsrede besprak en dat achter zijn rug om, bleef niet 
zonderr gevolg. Na Verheij werd Baruch de tweede die vanwege de interna-
tionalee discussie zijn zetel in het dagelijks bestuur kwijtraakte.55 Maar anders 
dann de buigzame Verheij legde de zestigjarige Baruch zich er niet bij neer. 

Opp de eerstvolgende zitting van het partijbestuur wierp hij in het midden 
datt De Groot de solidariteit met de Sovjet-Unie ondermijnde: "Er kan en mag 
geenn tegenstelling bestaan tussen verdediging van de autonomie en solidari-
teitt met de opvattingen van de CPSU."56 In aansluiting daarop verlangde hij 
hett vertrek van Ger Verrips als redacteur van De Waarheid vanwege zijn af-
wijzendee bespreking van een door Pegasus uitgegeven boekje, Hitlers laatste 
dagen,dagen, van de Sovjet-auteur G.L. Rozanov. Verrips plaatste een kanttekening 
bijj  de voorstelling dat het antifascistische verzet in Duitsland een zaak van 
uitsluitendd communisten was.57 De Groot nam de buitenlandredacteur die tot 
beiderr verrassing en ergernis kort daarvoor niet in het partijbestuur was her-
kozen,, in bescherming. 
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Dee Groot werkte op dat ogenblik aan een artikel, waarin hij een even 
nieuww als verbluffend licht wierp op het pijnlijke, maar toentertijd door com-
munistenn nog onbesproken Molotov-Von Ribbentrop-pact, dat kort voor het 
uitbrekenn van de Tweede Wereldoorlog totstandkwam. Onder de kop "De 
CPNN in de septemberstorm" verscheen het in De Waarheid en het riep grote 
beroeringg op. De Groot beweerde dat hij zich in 1939 niet door het verdrag 
hadd laten beïnvloeden. Ook toen, zo deelde hij plompverloren mee, koos hij 
all  voor een zelfstandige koers.58 

Datt hij in de partij geen voet aan de grond kreeg, ontmoedigde Baruch al-
lerminst.. Begin september ontving het dagelijks bestuur een typisch Ba-
ruchiaansee aanklacht, dertien volgetypte foliovellen lang, waarin hij consta-
teerdee dat er "onbehagen en onzekerheid" heerste over de "funeste" voor-
lichtingg over de internationale discussie. Volgens Baruch was de band met de 
socialistischee landen de voornaamste bestaansreden van de CPN. Alleen al 
daaromm was het schadelijk de nadruk te leggen op "hetgeen ons van de CPSU 

scheidt".59 9 
Dee poging van Baruch om over de tekst met het partijbestuur van gedach-

tenn te wisselen, werd in de kiem gesmoord. Toen hij vervolgens De Groots 
beschouwingg over het niet-aanvalsverdrag op de korrel nam, ontstond een on-
beheerstee schreeuwpartij. Abrupt werd hij door Hoekstra onderbroken: zijn 
spreektijdd was voorbij en hem werd verzocht zich van provocaties te onthou-
den.600 Na overleg met De Groot stelde Hoekstra voor Baruch vanwege ob-
structiee als lid van het partijbestuur te schorsen; met algemene stemmen ging 
dee vergadering akkoord.6' Later die dag sprak De Groot van een "sanitaire 
maatregel""  en zinspeelde op contacten tussen Baruch en de Russen. 

Hilarischh vertelde hij uitgenodigd te zijn op de ambassade om een monde-
lingee gelukwens in ontvangst te komen nemen voor zijn vijfenzestigste ver-
jaardag.. Voor zulke kinderachtigheid had hij bedankt. Zijn vrolijkheid ver-
dweenn toen hij waarschuwde voor een campagne tegen hem, als zou hij een 
dictatorr zijn die de meningsvrijheid onderdrukte: "mijn zenuwen zijn niet 
sterkk genoeg om een nieuwe partijstrijd te leiden. Ik ben belast met een ver-
leden.. Zou het niet beter zijn een ander tot voorzitter te kiezen om met een 
schonee lei te kunnen beginnen? Ik zou me dan kunnen wijden aan het schrij-
venn van de geschiedenis." 

Niemandd reageerde, tot Marcus Bakker voorzichtig het woord nam, wat 
larmoyantt van toon zodat het leek alsof hij bij voorbaat om vergiffenis vroeg: 
"Wee moeten alles nalaten om het idee te wekken dat we Paul laten vallen. 
Mett onze saamhorigheid en onderlinge kameraadschap moeten we om Paul 
heenn gaan staan. Misschien hebben we hem niet altijd goed verdedigd, dat 
wass echter niemands bedoeling. Met de verandering van voorzitter zou iets 
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fundamenteelss verloren gaan. Het artikel over het Molotov-Von Ribbentrop 
pactt heb ik formidabel gevonden. Maar Paul mag niet te ver gaan in zijn kri-
tiekk en niet zichzelf door de modder halen": de eerste toejuiching van het 
pactt was een spontane opwelling van een nog jong redacteur, maar snel had 
Dee Groot zich hersteld. "We dienen als één man achter onze partijvoorzitter 
tee gaan staan."62 Over mooipraterij had De Groot geen klagen. Ze kwam hem 
tee meer van pas omdat ze de Russen het signaal gaf dat niet Baruch maar hij 
dee centrale man was, hoe nauw het contact tussen zijn rivaal en de CPSU ook 
was. . 

All  maandenlang hield Baruch besprekingen met medewerkers van de Sov-
jet-ambassade.. In het diepste geheim, want, waarschuwde hij de ambassade-
raad:: "als het bestuur van onze ontmoetingen op de hoogte komt, zou ik kun-
nenn worden geroyeerd."63 Liever was hij naar een of ander socialistisch land 
gereisd,, maar het reisverbod verhinderde dat. Baruchs vrouw had nog in een 
persoonlijkk briefje de bemiddeling ingeroepen van Marcus Bakker: of hij 
geenn wegen wist om ter wille van Friedl, die met zijn gezondheid tobde, een 
reiss naar de Soyjet-Unie te regelen?64 Bakker had niet geantwoord. Schending 
vann de partijdiscipline of niet, Baruch restte geen andere weg dan in contact 
tee treden met de ambassade om van zijn kritiek en ongerustheid te getuigen. 

Opp de ambassade deed hij uitgebreid verhaal van De Groots "minachting 
voorr Chroesjtsjov". Met wilde beschuldigingen werd de Sovjet-leider overla-
den.. Als enige was Baruch in het geweer gekomen. De Groot stelde het par-
tijbestuurr voor de keus: "Baruch eruit of ik." Niemand had De Groot durven 
latenn vallen, aldus Baruch, die De Groot "de Stalin van de CPN" noemde. 
Baruchh onderstreepte dat de toestand "zeer ernstig" was. "Sommigen, zoals 
Theunn de Vries zien dat wel, maar willen hun persoonlijke rust niet versto-
ren.""  Dat de CPSU zijn kaarten niet op hem (Baruch) kon zetten, daar had hij 
vredee mee. Des te meer was het van belang invloed van buitenaf te organise-
ren,, vooral via de Franse en Italiaanse partij. Maar wel met tact, aldus Ba-
ruch.. Men moest zich tot het partijbestuur richten zonder De Groot te kren-
ken;; dus niet zoals Jeannette Vermeersch had gedaan, dat dreef het bestuur 
maarr op één hoop. 

Zolangg Baruch lid was, verschafte hij de Russen inlichtingen. Ook daarna 
bleeff  hij hen met zijn contacten van dienst. De internationale afdeling van de 
CPSUU droeg de ambassade op Baruch te laten weten dat Moskou veel belang 
steldee in zijn informatie.65 Vanaf het moment dat Baruch met zijn kritiek op 
dee proppen kwam, liet De Groot zijn wantrouwen jegens diens verleden de 
vrijee loop. In kleine kring was bekend dat Baruchs broer ingegaan was op een 
Tsjecho-Slowaakss aanbod om ter financiering van de CPN een importfirma 
vann exclusieve leren handschoenen op te richten. Een onversneden provoca-
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tie,, sneerde De Groot.66 Wat viel er te verwachten van Baruch die - "een uni-
cumm voor een verzetsstrijder" - in 1940 door de Duitse politie was gearres-
teerdd en in 1941 weer werd vrijgelaten? In beroep tegen zijn royement, een 
paarr jaar later, bereikte hem het smoezelige verzoek schriftelijk antwoord te 
gevenn op vragen die opheldering konden verschaffen over zijn rol in de KPD, 
dee Rode Hulp en tijdens de bezetting.67 Net als Wagenaar en Verheij werd ook 
Baruchh met lasterverhalen over zijn verleden monddood gemaakt. 

Halverwegee de jaren zestig belandde De Groot in een tot dan ongeëve-
naardd politiek isolement. Hij had ruzie met de hele wereld en de hele wereld 
mett hem. In Italië en Frankrijk werd even schamper over hem gesproken als 
inn de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije en de DDR. Zelfs de vrienden van de 
PKII  had hij van zich vervreemd. In eigen land was Baruch weliswaar geen 
alternatieff  maar toch een lastige luis in de pels. De Groot werd door angst-
visioenenn over "doorrotten" en "sabotage" geplaagd. Baruchs portret werd 
nett als dat van Wagenaar met grote ijver door Eke uit de fotoalbums geknipt. 

Voorr De Groot leek de val van Chroesjtsjov, veertien dagen na de con-
frontatiee met Baruch, een lichtpunt in de duisternis. Op de avond van 15 ok-
toberr was hij door de Russische ambassadeur gebeld met het verzoek naar het 
gebouww van de handelslegatie op het Museumplein te komen om een be-
langwekkendd bericht in ontvangst te nemen.68 Tegen middernacht troffen bei-
dee mannen elkaar en vertelde Toegarinov het nieuws over de afzetting van 
partij-- en regeringsleider Nikita Chroesjtsjov dat de volgende dag in Moskou 
wereldkundigg gemaakt zou worden. In zijn plaats, zo deelde de ambassadeur 
mee,, waren als partijleider Leonid Breznjev en als minister-president Alexej 
Kosyginn benoemd. 

Inn een rapport aan Moskou berichtte Toegarinov dat De Groot "met de 
grootstt mogelijke aandacht luisterde en hem vertelde dat hij Kosygin per-
soonlijkk kende. Hij had hem verschillende keren ontmoet en vond hem een 
hoogstt erudiet man die een grote ervaring heeft in partij- en regeringswerk." 
Breznjevv daarentegen kende hij niet. De Groot wilde weten wie van het pre-
sidiumm Kosygin als premier had voorgesteld. De ambassadeur had er geen 
antwoordd op geweten. 

Tijdenss de nachtelijke uren kwam het gesprek ook op de betrekkingen tus-
senn de ambassade en de CPN. Voorzichtig opperde Toegarinov de mogelijk-
heidd van enige uitbreiding. Kennelijk zag hij een opening nu Chroesjtsjov, de 
nagell  aan De Groots doodkist, het veld had moeten ruimen. De Groot hield 
eenn slag om de arm. Persoonlijk zag hij het nut niet in van contacten met am-
bassades,, "niet bij de Tsjechen, niet bij de Polen, niet bij de Hongaren, niet 
bijj  de Chinezen", repeteerde hij. Maar natuurlijk, "de verhouding tussen u en 
onss is anders. Daarom valt een contact met een van onze bestuursleden te 
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overwegen,, maar wij kunnen geen ontvangsten op de ambassade bezoeken, 
wantt dat schept een precedent ten opzichte van ambassades en gezantschap-
penn van andere socialistische landen". Toegarinov kreeg de toezegging dat 
binnenn enkele dagen een bezoek van partijsecretaris Hoekstra aan de ambas-
sadee kon worden verwacht. Ver na middernacht verliet De Groot het pand van 
dee Russische legatie. 

DeDe Waarheid bracht het nieuws groot opgemaakt over de hele breedte van 
dee voorpagina: "Kosygin volgt Chroesjtsjov op als premier van de Sovjet-
unie".. In het commentaar werd gewag gemaakt van een normale 'democra-
tischetische overgang' en de hoop uitgesproken dat het verdwijnen van Chroesjt-
sjovv bijdroeg aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de CPSU en de 
communistischee broederpartijen.69 

Eenn dag later verzamelde de Nederlandse pers, radio en televisie zich op 
eenn unieke persconferentie in Felix Meritis. Nooit eerder hadden de commu-
nistenn de pers zo te woord gestaan. De Groot had laten doorsijpelen dat er be-
langwekkendee mededelingen zouden worden gedaan. Met flair beantwoord-
dee hij, omringd door het voltallige dagelijks bestuur, gedurende een halfuur 
vragenn van verslaggevers.70 Hij gaf de verzekering dat na negen jaar Chroesjt-
sjovv "nieuwe openingen" waren geschapen. 

Tweee dagen later stelde De Groot het dagelijks bestuur voor om het con-
tactt met de CPSU te herstellen en vakanties naar bepaalde landen, zoals Bul-
garije,, Roemenië, Polen en de Sovjet-Unie weer mogelijk te maken.7' Plotse-
lingg werd er haast gemaakt met de verwijdering van de Mao-gezinde groepen 
uitt de partij, zoals die van de Rotterdammers Nico Schrevel en Daan Monjé, 
dee een in "zaken", de ander pijpfitter van beroep, en de Amsterdamse afde-
lingsbestuurderr Chris Bischot. Sinds april 1964 trachtten ze met het maand-
bladd De Rode Vlag de partij zonder succes in Chinees vaarwater te stuwen. 
OpOp de Chinese ambassade was Jaap Wolff te verstaan gegeven dat er geen 
verbindingg bestond met de groep. Nonsens, dacht men op de Keizersgracht, 
Bischott werd geroyeerd.72 De afrekening met de rest volgde veertien dagen 
later.73 3 

Hett eerste optimisme over het nieuwe Russische regiem bleek van korte 
duur.. Al spoedig werden de schermutselingen tussen Peking en Moskou her-
vat,, evenals de voorbereiding voor een conferentie waar de aan Moskou loy-
alee partijen front moesten maken tegen China.74 Bij de begrafenis van de 
Roemeensee partijleider Gheorghiu Dej - "een groot verlies", kopte De Waar-
heidheid1515 - had Joop Wolff opdracht zich volstrekt protocolair te gedragen. Hals 
overr kop was hij uit de Tweede Kamer, nog in blauw colbert en grijze broek 
gestoken,, op het vliegtuig naar Boekarest gestapt. Wolff kweet zich voor-
beeldigg van zijn taak, papte met niemand aan, stelde zich op tussen de Chi-

423 3 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

nezenn en de Russen en week geen duimbreed van zijn lijn. Na terugkeer uit 
Boekarestt werd hij door de ambassadeur ontboden die hem plechtig een brief 
voorlass waarin Ceausescu bekendmaakte dat Dej een moordenaar was die de 
socialistischee wetten had geschonden. Na Stalin ook Dej - Wolff besloot 
nooitt meer naar begrafenissen te gaan.76 

Hoewell  hij wel met de gedachte had gespeeld, bracht De Groot zijn va-
kantiee die winter niet door in de Sovjet-Unie, maar in Italië: vier weken lang 
inn een buitenhuis aan de Rivièra, geregeld door kameraad Pajetta persoon-
lijk. 777 Aan het eind van de vakantie werd hij in Rome ontvangen door het po-
litiekk bureau.78 Gesproken werd over het "testament van Togliatti", dat deze 
kortt voor zijn dood op 21 augustus op de Krim had geschreven en dat gewijd 
wass aan het dramatische conflict in het internationale communisme. Net als 
Dee Groot verwierpen ook de Italianen de Chinese gedachte dat "het storm-
centrumm van de revolutie" uitsluitend in de neokoloniale wereld lag en Euro-
paa slechts bijzaak was. Ook de Italianen achtten daarvoor het Duitse milita-
rismee te gevaarlijk. De Groot hield zijn gesprekspartners voor dat in dit na de 
Verenigdee Staten sterkste imperialistische land, met zestig miljoen mensen 
waarvann tachtig procent proletariërs, geen serieuze communistische partij be-
stond.. "Onaanvaardbaar!!" En dat vanwege het optreden van een "stelletje 
sectariërss in de DDR en de Sovjet-Unie", die slechts uit zijn op een vredes-
verdragg met West-Duitsland. De Italianen vielen hem volledig bij. Het Duit-
see gevaar eiste eenheid en ook daarom mocht de door de Russen zo vurig ge-
wenstee internationale conferentie nooit tot een breuk met China leiden. De 
relatiee tussen de communistische partijen moest, zoals Togliatti zich in zijn 
testamentt voorstelde, berusten op de grootst mogelijke autonomie. 

Overr de machtswisseling in het Kremlin bleef Baruch tamelijk onbezorgd. 
Vann zelfkritiek wilde hij niets weten.79 Op de Waarheid-redactie werd hem 
hett werken verder onmogelijk gemaakt. Toen hij in het ziekenhuis belandde, 
konn er zelfs geen bloemetje meer af. De Groots argwaan verergerde, toen hij 
ookk elders in de organisatie Baruchse ketterijen meende te ontdekken: in 
sommigee Amsterdamse, Zaanse en Groningse afdelingen en in de Uilenspie-
gelclub,, een in 1953 opgerichte mantelorganisatie voor kinderen. Een club 
voorr de zondagochtend: volksdansen, knutselen en stadswandelingen.80 Be-
ginn 1965 werd de club zonder pardon geliquideerd.81 

Voorr De Groot werd duidelijk dat om met de Chinezen te spreken Brez-
njevv en Kosygin "het kleed van Chroesjtsjov" hadden aangetrokken. Het diep-
tepuntt van de beweging, "een griezelig soort bezinksel van de hele Chroesjt-
sjov-periode",, zo typeerde De Groot de conferentie van Brussel in juni 1965, 
waarr de partijen van de Europese kapitalistische landen bijeenkwamen. 
Hoofdpuntt van de agenda was Vietnam. Het jaar 1965 markeerde het begin 

424 4 



EINDEE VAN EEN TRADITI E I96O-I986 

vann massale Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam, waarbij de 
spanningg tussen Moskou en Peking opliep toen Sovjet-wapenzendingen aan 
Vietnamm bemoeilijkt werden omdat Peking geen toestemming gaf voor een 
luchtbrug. . 

Schoorvoetendd was de vier man sterke Nederlandse delegatie naar de Bel-
gischee hoofdstad gereisd. Van begin af wantrouwden ze de procedures: hoe 
luiddee de agenda? Was de conferentie openbaar? Kwam er een van tevoren 
opgesteldd gezamenlijk communiqué? 

Eenn week eerder was Sergio Segre, lid van het Italiaanse politiek bureau, 
perr vliegtuig in Amsterdam gearriveerd en had de Nederlandse kameraden 
verbaasdd door de voortvarendheid waarmee de conferentie in elkaar gestoken 
leek.*22 Jaap Wolff kreeg te horen dat de Fransen en Italianen de geschillen na 
jarenlangee wrevel bijgelegd hadden en de Brusselse bijeenkomst tot een suc-
cesces wilden maken. Voorts bracht Segre de reis van Pajetta naar Vietnam te ber-
dee en beklemtoonde dat de relatie tussen Vietnam en de Sovjet-Unie sterk was 
verbeterd.. De Vietnamezen waren bereid over een vredesregeling te spreken, 
nogg vóór de Amerikanen hun troepen terugtrokken. Het gesprek van Pajetta 
mett Deng Xiao-ping was hoffelijk geweest, maar uiterst negatief, aldus Segre. 
Dengg had herhaald dat de Sovjet-Unie en Amerika eropuit waren de wereld te 
verdelen.. Samenvattend stelde Segre dat de Vietnamoorlog het brandpunt 
vormdee van de tegenstellingen in de kapitalistische wereld en dat de Vietna-
mesee kameraden de grootst mogelijke betekenis hechtten aan de solidariteit. 

Gingg het nu om een conferentie van gelijkberechtigde en autonome partij-
en?? Of diende de bijeenkomst toch om de partijen te dwingen in het belang 
vann de Sovjet-diplomatie te handelen? De CPSU was weliswaar niet aanwe-
zig,, maar in de PCF en in de PCI had Moskou machtige plaatsvervangers. Na 
afloopp liet Joop Wolff er geen twijfel over bestaan dat de bijeenkomst ernstig 
gemanipuleerdd was. Slechts drie partijen, aldus Wolff, mengden zich in de 
discussie:: "Wij tegen de Italianen en de Fransen. De rest sprak onzin, zoals 
dee Zwitser die meende dat in Amerika het fascisme had toegeslagen, omdat 
Goldwaterr in de Republikeinse voorverkiezing had gewonnen. Iedereen had 
geknikt,, laat maar lullen zullen ze gedacht hebben."83 

Hoekstraa en Wolff stelden tevergeefs de orde en de agenda ter discussie. 
Dee Fransen hielden overeind dat in de eerste plaats Vietnam moest worden 
behandeld.. Een stenografisch verslag was niet nodig want, zo legde Pajetta 
uit:: "wij willen vrije discussie en dat wordt moeilijk als die gepubliceerd 
wordt.""  Waarom er dan al publicaties in de Italiaanse pers waren verschenen, 
inclusiefinclusief een verklaring over Vietnam, wilde Wolff weten. Buigend putte Pa-
jettaa zich uit in verontschuldigingen: "we moesten die niet als bindend be-
schouwen." " 
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Dee Nederlanders hadden snel door dat de oproep tot steun aan Vietnam 
voorall  het belang van de Soyjet-Unie diende, die aanstuurde op een vergelijk 
mett de Amerikanen. Wolff herinnert zich geweldig onder druk gezet te zijn. 
Eenn trap oplopend had hij Giancarlo Pajetta tegen een ontredderde Luxem-
burgerr horen zeggen: "we zitten in een zeer moeilijke situatie. Er is geen mi-
nuutt te verliezen, een atoomoorlog dreigt."84 

Toenn de slotverklaring ter stemming lag, weigerden de Nederlanders te te-
kenen.855 "We mochten de Vietnamezen, die nota bene afwezig waren, niet on-
derr druk zetten ter wille van de Russen," aldus Joop Wolff. Het recht op au-
tonomiee was in het geding. "Iedereen was razend op ons. Er ontstond tumult 
toenn ik verlangde dat in de verklaring gewag werd gemaakt van onze aanwe-
zigheidd en onze tegenstem. Alsof ik een verrader was, zo ging men tekeer."86 

Dee facade van eenstemmigheid was gebroken, constateerde De Groot te-
vreden.. Van een isolement van de CPN wilde hij niet horen: "we hebben al-
leenn het document niet getekend, waarvan het doel was de Chinezen te ver-
oordelenn en de Vietnamezen los te weken."87 

Nogg geen vier weken later noteerde Annie Averink tijdens een Roemeens 
partijcongress dankbare reacties van de kant van de Noord-Vietnamezen en de 
Chinezen.888 Overladen met cadeaus keerde ze in Amsterdam terug. Curieus 
incident:: de BVD bleek nauwkeurig op de hoogte van wat er in Brussel was 
voorgevallen.. Een van de delegatieleden werkte al jaren voor de dienst.89 

LEVENSHERINNERINGE N N 

Vanaff  september 1964 begon De Groot, naar aanleiding van het uitbreken 
vann de Tweede Wereldoorlog een kwarteeuw eerder, nu en dan artikelen en 
brochures900 te schrijven over de partijgeschiedenis. Het culmineerde in de pu-
blicatiee van zijn memoires: De dertiger jaren, herinneringen en overdenkin-
gen,gen, waarvan het eerste deel, 1930-1935, in 1965 en het tweede deel, 1935-
1939,, in 1967 verscheen. Ze werden geschreven in het licht van de breuk met 
Moskou,, vol kritiek op de koers van de Comintern en de Soyjet-Unie en ge-
lardeerdd met groezeligheden over Nederlandse en buitenlandse communisten 
diee in zijn ogen "schadelijke elementen" waren gebleken.91 

Dee Groot portretteerde zichzelf als de ideale partijman, een echte indu-
striearbeider,, vrij van anarchistische smetten, die - kon het anders - gepre-
destineerdd was tot het leiderschap. Hij claimde dat de Nederlandse commu-
nistischee partij al in de jaren dertig zelfstandig, uit eigen overtuiging, nieuwe 
wegenn ging, opboksend tegen een wereld van onwil en onbegrip binnen de 
Comintern. . 

Zelfgenoegzaamm sprak hij: "ik ben altijd een kritisch persoontje geweest, 
eerderr geneigd om tekortkomingen te zien dan resultaten, wars van alle ui-

426 6 



EINDEE VAN EEN TRADITI E I960-I986 

terlijkheidd en officiële ophemelarij, speldjes en vlaggetjes." Zijn overdenkin-
genn waren kritisch waar het anderen gold, maar gelet op het in strijd met de 
feitenn ontwikkelde beeld, niet jegens zichzelf en ze waren vaak rancuneus. 

Dee Groot stelde zich geen louterend zelfonderzoek ten doel, zo hij daar al 
toee in staat was, gezien het beeld dat hij van zichzelf had en dat weinig ge-
meenn had met de werkelijkheid. Gevoel voor maat en nuance miste hij even-
zeerr als begrip voor het historische kader waarin zijn leven zich voltrok. 
Bleekk dat niet uit zijn visie op het stalinisme? De Groot behoorde niet tot de 
categoriee communisten die zich bij de onthullingen over Stalin diep geschokt 
toonde.. Hij sprak van "fouten en tekortkomingen", niet van "misdaden". 
Allee kritiek op de tirannieke gedragslijn van de Comintern en de Sovjet-Unie 
tenn spijt, het ging De Groot om een historische rechtvaardiging, een poging 
dee diepe geestelijke, morele en politieke crisis af te wenden. Zonder het stali-
nistischee systeem was zijn bestaan zinloos. 

Tott tweemaal toe was De Groot in verband met zijn gezondheid aangera-
denn zich terug te trekken en zich te wijden aan het schrijven van zijn me-
moires.. Aanvankelijk belette het conflict met Gortzak en Wagenaar dat het er-
vann kwam. Pas na 1963 ontstond er enige ruimte. In zijn werkvertrek op de 
eerstee verdieping met aan de achterzijde uitzicht op de lommerrijke tuinen 
vann Oud-Zuid, stapelden zich de kranten en boeken op, overal papiertjes met 
driftigee notities tussen gestoken. 

Inn 1962 had Theun de Vries zijn literaire herinneringen gepubliceerd.92 Ze 
maaktenn op De Groot zo'n indruk dat hij De Vries twee jaar later om raad 
vroeg:: "Hij was van plan memoires te schrijven en hoe je dat nu aanpakte?"93 

Tweee maanden later kwam De Groot met de eerste hoofdstukken. "Aardige 
stukken,""  vond De Vries, "treffende beschrijvingen van het leven in het ge-
zin,, zijn moeder en zijn eerste jaren in de socialistische beweging." Maar in 
dee volgende hoofdstukken bleek de toon veranderd: "Het waren geen me-
moiress meer, maar politieke geloofsbelijdenissen." Toen De Vries hem erop 
wees,, reageerde hij kwaad en tegelijk geïrriteerd. Hem was het te doen om 
eenn politiek leerboek voor jonge communisten, zoals hij zei: "Ze moeten er 
eenn politieke filosofie uit kunnen putten." Na die snibbigheden kreeg De 
Vriess nooit meer iets te lezen. Misschien had De Vries geen behoefte aan een 
partijgeschiedenis,, jonger kader, zoals Verrips, die eind 1964 na Wolff de 
tweedee man op de redactie werd,94 had dat wel: "We werden geconfronteerd 
mett partijtwisten en hoorden dingen waar we niets van afwisten. Niets lag er r 
vast."955 Pas later begreep Verrips dat de feiten en portretten die De Groot uit 
hett verleden opdiepte, verdraaid en vals waren. 

Nogg voor het manuscript gereed was, maakte De Vries een bevriende re-
dacteurr van uitgeverij het Wereldvenster erop attent. Deze had er wel oren 
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naar.. Maar na advies te hebben ingewonnen bij Ger Harmsen, die naam 
maaktee met zijn studies van de arbeidersbeweging, zag de redacteur ervan 
af.966 Toen het De Groot duidelijk werd dat geen enkele "burgerlijke" uitge-
verr ervoor voelde, bleef alleen Pegasus over. Hij bedong tegen de ongeschre-
venn partijwetten in een stevig honorarium. Copyright by Paul de Groot, ver-
meldtt het schutblad. De prijs mocht niet te laag worden. 

Gaff  dat al scheve gezichten, de ergernis groeide toen de productie van het 
boekk met bijna militaire precisie werd begeleid. Doodsbang was De Groot dat 
dee drukproeven in handen van "de vijand" vielen. Met de vijand doelde De 
Groott op de Russen die het op de partij en hem persoonlijk hadden gemunt.97 

Veiligheidsmaatregelenn bij Pegasus en drukkerij Heiermann moesten sabota-
gee voorkomen. "Overal een mannetje bij, ook bij de binderij," ordonneerde 
Henkk Clerx. 

Toenn het boek in september 1965 verscheen, trok het alom de aandacht, 
niett het minst bij de Sovjet-getrouwen buiten en in de CPN. De inmiddels bij 
DeDe Waarheid ontslagen Friedl Baruch98 wijdde er een uitgebreide beschou-
wingg aan," waarin hij de Comintern en de Sovj et-Unie tegen De Groots kri-
tiekk in bescherming nam en en passant het vrije bijeensprokkelen van feiten 
ridiculiseerde.ridiculiseerde. Baruch had bij zijn onderzoek naar het cPN-verleden hulp van 
Gerr Harmsen, die hij enige malen in Buitenveldert opzocht. Historisch on-
derzoek,, door wie ook verricht, leek Harmsen, wiens standpunt ver van dat 
vann Baruch af lag, een goede zaak. Bij het weggaan draaide Baruch zich met 
dee deurknop in de hand om en zei: "'Ik ben hier niet geweest.' Hij wilde met 
mijj  niet gezien worden.'"00 

Baruchh bood zijn beschouwing bij de redactie van Politiek en Cultuur aan, 
diee van publicatie niets wilde weten. De verspreiding nam hij toen zelf ter 
hand.'011 De tekst bereikte de leden van het partijbestuur en enkele tientallen 
exemplarenn circuleerden in de partij. Hetzelfde gebeurde met een uitvoerige 
kritischee recensie, die Ger Harmsen op verzoek van Eddy Hoornik voor De 
GidsGids schreef.102 In plaats van een honorarium kreeg hij vijfhonderd over-
drukken,, die hij aan alle oude cpN-contacten stuurde.103 De stukken speelden 
opp verschillende CPN-vergaderingen een rol. 

Baruchss ontslag bij De Waarheid riep in Moskou sterke wrevel op. De am-
bassadeurr ontving een telegram over het "onderhouden van permanent con-
tact""  en het "zorgen voor materiële steun".104 Baruchs vrouw ging als ver-
koopsterr bij de Bijenkorf werken om het verlies van inkomen op te vangen. 
Overr het ontslag van Friedl schreef ze haar vader: "Op de zetterij en drukke-
rijrij  van De Waarheid hebben drie mensen officieel geprotesteerd. Maar ja dat 
zijnn arbeiders, die durven wel. Op de redactie heeft geeneen zijn bek open 
durvenn doen. Van Theun de Vries kreeg Friedl een lange brief van vier kant-
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jes.. Persoonlijk zat Theun met het geval in zijn maag, maar hij is geen vech-
terr en politiek snapt hij er niets van. Zijn conclusie is zo ongeveer: je moet 
altijdd de eenheid van de partij handhaven. Hij schrijft letterlijk: net als het En-
gelsee gezegde: right or wrong - my country. [...] Voor Friedl was het op den 
duurr echt niet uit te houden. Hij heeft van zijn kant werkelijk zijn best ge-
daan,, maar als er, zoals volgens mij persoonlijke haatgevoelens in het spel 
zijnn van een zeker iemand en die heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen, 
dann loopt het spaak."I0S 

Inn maart 1966 bereikte cpsu-secretaris Boris Ponomarjov, na Soeslov de 
tweedee man inzake de betrekkingen met de communistische partijen, een ge-
heimee boodschap uit Den Haag inhoudende dat de CPN zich steeds vijandi-
gerr gedroeg tegenover "onze partij en de Sovjetregering".106 Dat de CPN zich 
schuldigg maakte aan "openlijk anti-sovjetisme" zou blijken uit lukrake be-
weringenn over infiltratie, uit het tot "verraad" bestempelen van de Sovjet-lijn 
inzakee Vietnam en uit insinuaties over een knieval voor het Amerikaanse en 
West-Duitsee imperialisme. 

Inn het rapport werd gewag gemaakt van De Groots tirannieke regiem dat 
elkee kritiek tegenhield. "De situatie wordt verergerd door het feit dat wij tot 
nuu toe onze houding ten opzichte van de koers die de CPN vaart, niet uitge-
sprokenn hebben." De Groot en zijn entourage kan er zo ten onrechte op spe-
culerenn voor de "ware marxisten-Ieninisten" gehouden te worden. 

Opp de ambassade stelde men voor de memoires van De Groot aan te grij-
penn om "ons standpunt over de CPN" naar buiten te brengen. Een uitvoerige 
enn beheerste kritiek op dit boek in De Kommunist (het theoretisch maandblad 
vann de CPSU) of in Vraagstukken van Vrede en Socialisme (het in Praag uit-
gegevenn maandblad van alle rond de CPSU geschaarde communistische par-
tijen)) zou CPN-leden het antisovjetisme van De Groot helpen inzien. De am-
bassadee raadde aan de uitvoerige analyse in aanmerking te nemen die Baruch 
vann het boek maakte, mocht Ponomarjov zo'n publicatie dienstig achten. Per 
diplomatiekee post was het materiaal reeds naar "de centrale" verzonden. 

INDONESIËË 1965, ONGELOOF EN VERWARRIN G 

Binnenn het Nederlandse politieke bestel nam de CPN een bijzondere plaats in 
doorr de band met de Sovjet-Unie. Dat keurmerk werd tot ontzetting van voor-
all  oudere partijgenoten allengs sleetser, toen vanaf i960 de kloof tussen de 
CPNN en de CPSU breder werd. De gekreukelde gevoelens van internationalis-
mee en solidariteit vonden echter een tegenwicht in de verbondenheid met de 
strijdendee Aziatische volken en in het bijzonder met de invloedrijke Indone-
sischee PKI. 

Ongelooff  typeerde de reacties, toen in de eerste dagen van oktober 1965 
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berichtenn binnenstroomden over de '30 september-coup van generaal Sce-
nario';; er gingen geruchten over massale arrestaties en eindeloos bloedver-
gieten.. Maar niemand begreep welk drama zich precies voltrok. Ook De 
Groott verkeerde in een toestand van verwarring. Hij liet Jaap Wolff de Prav-
dada spellen om opheldering te verschaffen. Het Russische partijblad en Radio 
Moskouu citeerden echter alleen Westerse bronnen, berichten van Radio Kuala 
Lumpurr en Associated Press, geen Soyjet-correspondenten. In het dagelijks 
bestuurr opperde een paniekerige De Groot dat communisten en rechtse ge-
neraalss vochten om de erfenis van een doodzieke Soekarno.107 Uit angst voor 
eenn nieuwe Hongarije-furie, en zolang onduidelijk bleef wie de leiding had, 
moestt de CPN zich van steun aan de PKI onthouden: "We moeten duidelijk 
makenn dat onze partij er niet bij betrokken is en dat we de weer aangeknoopte 
betrekkingenn tussen Nederland en Indonesië zullen verdedigen."'08 

Nogg in januari 1966, drie maanden na de coup, klaagde De Groot dat er 
geenn eigen inzicht en informatie was over wat zich in Indonesië werkelijk af-
speelde.1099 Als gevolg van de volstrekt uiteenlopende beoordeling door de 
Chinezenn en de CPSU, verbood De Groot met klem elk commentaar zolang 
dee partij geen berichten van de PKI zelf had. Informatie van Indonesiërs in 
Moskouu of Peking, met wie Annie Averink een briefwisseling onderhield, be-
schouwdee hij als onvoldoende."0 Afspraken over een speciale postlijn tussen 
dee PKI en de CPN via schuiladressen bestonden niet meer.1" Pas in februari 
19666 lukte het - en dan nog moeizaam - telegrafisch contact te krijgen met 
vriendenn in Indonesië.'u 

Eenn maand daarvoor liet De Groot het partijbestuur nog optimistisch we-
tenn ervan overtuigd te zijn dat "de PKI over de middelen beschikte om zich 
vann Djakarta meester te maken"."3 Pas langzaam drong de gruwelijke wer-
kelijkheidd tot Felix Mentis door: Njoto was doodgeschoten, Lukman ver-
moord,, Aidit op midden-Java gearresteerd en doodgeschoten, honderddui-
zendenn verdwenen in gevangenissen en kampen. Een half miljoen als com-
munistenn gebrandmerkte Indonesiërs vonden de dood. 

Eindd juni 1966 publiceerde Politiek en Cultuur voor het eerst een samen-
vattendee analyse. Even hoopvol als onrealistisch sloot Joop Morriën, de In-
donesië-deskundigee van de partij, af met de woorden: "De reactie is er nooit 
inn geslaagd de activiteit van de Indonesische communistische partij onmoge-
lij kk te maken en zij zal dit nu ook zeker niet kunnen bereiken. De ontwikke-
lingg in de komende jaren zal voor een belangrijk deel juist door de PKI wor-
denn bepaald.""4 

Mett zulk optimisme trachtte men tegenwicht te bieden aan de gitzwarte vi-
siee van het rond de CPSU geschaarde communistische kamp dat het lot van 
dee PKI vanuit de geschillen in de internationale beweging beoordeelde. In de 
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wandelgangenn van het drieëntwintigste cpsu-congres in april 1966 werd in-
tensieff  over Indonesië gesproken. Telkens kregen de Nederlanders te horen 
datdat "de PKI was vernietigd en geen mogelijkheid had voor herstel" en of het 
nuu om Bulgaren ging, Oost-Duitsers of Russen, men beweerde doodleuk dat 
hethet "hun eigen schuld" was. "Hadden ze maar geen maoïstische lijn moeten 
volgen."'' '5 Dit soort stellingen vulde ook weldra de kolommen van Russische 
enn Oost-Europese partijbladen, zoals die van Neues Deutschland, waar SED-
bestuurslidd Hermann Matern de 'eigen schuld'-mythe breed uitspon.1'6 

"Smerigee verraderlijke leugens," zo verwoordde De Groot de alom gevoelde 
verontwaardiging.. De Groot zag geen heil meer in contact met de Sovjet-
unie.. Absurde capriolen had de CPN-delegatie op het cpsu-congres moeten 
uithalenn om zogenaamde "officiële ontmoetingen" te ontlopen. De Russen, 
zoo wist men, maakten er al te graag misbruik van. 

Dee Groot kwam tot de slotsom dat met Moskou geen land te bezeilen viel 
enn dat de CPN voortaan moest afzien van deelname aan internationale bij-
eenkomsten.. "Al s je niet sterk bent, bereik je niets. [...] Alleen wat wij hier 
inn het openbaar zeggen - in kranten en brochures - dringt door." Maar dan 
moestt wel agressiever en met meer hartstocht over de internationale commu-
nistischee beweging geschreven worden. Berichten over de Chinese partij wer-
denn doodgezwegen; dat is "desinformatie", aldus de Groot, die in het bij-
zonderr redacteur Joop Morriën slapheid en angsthazerij voor de Russen aan-
wreef."77 Maar wie bekommerde zich niet om het eigen hachje? Heden zwart, 
morgenn wit..., dacht Joop Wolff toen hij samen met Verrips een artikel over 
Chinaa schreef. In de krant prijkte alleen de naam Verrips. Ook Wolff wilde de 
vingerss niet branden. 

INN GEVAAR 

Sindss het najaar van 1965 liepen de spanningen niet alleen op door de affai-
re-Baruchh en de kwestie-Indonesië, ook verwikkelingen rond de Vereniging 
Nederland-USSRR - in eigen kring kortweg NU genoemd - en uitgeverij Pe-
gasuss dreven de tegenstellingen op de spits. De Groot moest machteloos toe-
zienn hoe de NU zich meer en meer als orgaan van de Sovjet-ambassade ont-
popte."88 Een poging om de NU en het reisbureau VERNU op te heffen mis-
lukte.. De om zijn vindingrijkheid door De Groot gerespecteerde Wim Hulst 
verzettee zich met hand en tand. 

Hulstt was afkomstig uit de Zaanstreek, sinds 1934 partijlid en in i960 op-
richterrichter van de VERNU. "We zagen de tak af waar we op zitten," verontschul-
digdee hij zich bij Wessel Hartog en Max Meijer, die het besluit tot opheffen 
kwamenn toelichten."9 Hulsts weigering mee te werken leverde hem op 1 april 
19677 een schorsing op; een poging hem via de afdeling Assendelft te royeren 
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stuittee echter op tegenstand. Toen het Zaanse districtsbestuur het besluit door-
drukte,, leverden tientallen leden hun partijboekje in. '20 

Hulstt was kind aan huis op de ambassade, waar hij net als Baruch de Rus-
senn uit de eerste hand van informatie voorzag.121 Hij gaf door dat Theun de 
Vries,, de voormalige voorzitter van de Vereniging Nederland-ussR, zich in 
hethet Algemeen Handelsblad negatief had uitgelaten over het proces tegen de 
schrijverss Daniël en Sinjavski.122 De Vries' correspondentie met de NU be-
landdee via Hulst regelrecht op de ambassade. 

Dee Russen stelden belang in De Vries, omdat ze in de veel gelezen schrij-
verr een tot zwijgen gebrachte "vriend van de Sovjet-Unie" vermoedden. De 
Vriess kantte zich verontwaardigd tegen het reisverbod naar Oost-Europa,123 

enn reageerde ontgoocheld op dee reorganisatie van Pegasus en het ontslag van 
directeurr Jan van Seggelen, die door De Groot ervan werd verdacht de kwi-
tantiee van drieduizend gulden, het zorgvuldig verzwegen honorarium voor De 
dertigerdertiger jaren, aan Het Vrije Volk te hebben doorgespeeld.124 Uit de kring van 
Pegasuss stamde wellicht ook het roddelpraatje dat De Groot een verhouding 
hadd met Anita van Ommeren, de negentienjarige dochter van Annie Averink 
diee in 1969 in de Palestrinastraat een tijd een van de bovenkamers bewoon-
de.. Dat zij gearmd met hem over straat liep en hem graag mocht was voor 
sommigee fantasieën te veel. 

Pegasuss werd voor een bolwerk van de DDR en de Russen versleten, "een 
afvoerkanaall  van revisionistische lectuur" zoals De Groot het weinig fijnzin-
nigg uitdrukte.125 De Groot voelde de monsterlijke tentakels van een Russische 
samenzweringg om zich heen sluiten. Cees Hulst, de broer van Wim en werk-
zaamm bij Aeroflot, Jan op 't Ende, medewerker bij Pegasus, Tjalle Jager, eni-
gee jaren lid van het dagelijks bestuur en van de Tweede Kamer, Rie Honse-
laar,, het waren allemaal "Baruch-klanten" zoals De Groot zei, en allemaal 
eindjarenn vijftig , beginjaren zestig opgeleid aan de partijschool in Moskou. 

Inn de zomer van 1969 zond Victor Tsjebrikov, het plaatsvervangend hoofd 
vann de KGB, de "volstrekt geheim" te houden boodschap naar het centraal 
comitéé van de CPSU dat in de CPN over de belangrijkste politieke kwesties, 
zoalss de invasie van Warschaupacttroepen in Tsjecho-Slowakije en het con-
flictt China-Sovjet-Unie, geen enkele eensgezindheid meer bestond.126 Een 
halfjaarr later berichtte dezelfde Tsjebrikov op gezag van de Deventenaar Tjal-
lee Jager dat er in het partijbestuur een sterke oppositie leefde tegen De Groot: 
"Dee oppositie zou," zo vertrouwde Jager de hoge KGB-functionaris toe, "het 
vormenn van een nieuw partijbestuur aan de orde kunnen stellen; een bestuur 
datt zal optreden voor vriendschap met de CPSU en de Sovjet-Unie. Weliswaar 
hadd De Groot veel invloed op partijvoorzitter Hoekstra, maar de man kan nog 
wordenn gered."127 Zonder commentaar bracht Tsjebrikov de boodschap over 
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aann het secretariaat van het centraal comité, de hoogste instantie in de CPSU; 

kennelijkk beschouwde hij een voorstel van een coup tegen De Groot niet bij 
voorbaatt kansloos. 

Enigee tijd later wees Tsjebrikov het secretariaat erop dat "het zionisme 
grotee invloed had op de partijleiding; dat zionistische organisaties de CPN 
zelfss financierden". Dat had Wim Hulst hem verteld, die bovendien waar-
schuwdee dat men geen geloof moest hechten aan de oprechtheid van het 
CPN-bestuur,, dat kortelings afstand had genomen van zijn al te openlijke 
anti-Sovjett standpunt. Volgens Hulst verenigden "alle echte vrienden van de 
Sovjet-Unie""  zich nu rond de NU, waarvan de enige zwakke stee het ontbre-
kenn van een weekblad was. Met een vaste donatie van 20.000 valutaroebel 
perr jaar (zo'n 60.000 gulden) kon men daar wel voor zorgen.128 

Doorr op de rol van "het zionisme" te wijzen, zinspeelde Hulst op de jood-
see achtergrond van De Groot. De Groots huurwoning in de Palestrinastraat 
wass eigendom van de joodse gemeente in Amsterdam. Maar om in dat ver-
bandd te spreken van "financiering"... 

Inn het gevecht om de macht leken ook antisemitische speculaties toege-
staan.. Sommige opposanten waren tamelijk openhartig en spraken spottend 
overr De Groot als "die schelvisvreter, voor wie alleen een Maxim-snelvuur-
kanonn een overtuigend argument was".129 Al eerder verschenen publicaties in 
hett maandblad Nederland-USSR waarin van een twijfelachtige visie op de 
positiee van joden in de Sovjet-Unie werd getuigd.' * Het partij secretariaat 
drongg aan op een gesprek over "de geheel foutieve, antisemitische opvattin-
gen""  van een der redacteuren.'3' 

Velee joodse en niet-joodse partijgenoten waren langzamerhand overtuigd 
geraaktt van het bestaan van antisemitisme in de Sovjet-Unie en andere Oost-
Europesee landen als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije. Ook De Groot 
maaktee daar geen geheim van.'32 In 1965 verbleef hij met Eke voor vakantie 
inn Polen, op de grens van Slowakije, in het Tatra-gebergte.'33 In het voorma-
ligee getto van Krakau bezocht hij de beroemde joodse begraafplaats die da-
teertt uit de elfde eeuw en hoorde van verontruste joodse kameraden, beken-
denn van voor de oorlog, over het tot in de Poolse partijtop doordringende anti-
semitisme.. Tijdens zijn verblijf bezocht hij ook het concentratiekamp Ausch-
witz.. Het had hem erg aangegrepen. Thuisgekomen bekende hij zijn zoon dat 
hijj  het eigenlijk niet had moeten doen. 

Toenn de Israëlische jeugd in dat jaar geen toestemming kreeg deel te ne-
menn aan het Wereldjeugdfestival in Algiers, gaf De Groot het ANJV opdracht 
hunn toelating te eisen.'34 Tijdens de Jom Kippoer-oorlog van 1967 noemde 
Dee Groot uitlatingen in de Arabische media en die van de DDR en de Sovjet-
Uniee als zou iedere Israëliër en iedere jood een agressor zijn, bespottelijk.'35 
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Chinaa maakte het helemaal bont: "Schreeuwen dood aan Israël zonder zich 
tee bekommeren om de uitwerking in Europa".'36 "Kritiek op het zionisme en 
opp Israël kan alleen als elke vorm van antisemitisme wordt bestreden. Eerder 
hebb je daar het recht niet toe en wordt antizionisme terecht uitgelegd als 
antisemitisme.",'377 "Zolang antisemitisme bestaat, heeft Israël bestaans-
recht,""  'j8 herhaalde hij een uitspraak van Molotov bij de stichting van de staat 
Israël. . 

Eenn ongewone visie voor de man die zich zijn leven lang een antizionist 
voelde,, een assimilant uit overtuiging. Pas onder het socialisme zou discri-
minatiee verdwijnen. Geschokt moet hij hebben gereageerd op het blad van de 
Duitsee zusterpartij dat de Israëlisch-Egyptische oorlog van 1973 aanschou-
welijkk maakte door gevechtskaartjes met blokjes "Juden" en "Araber".'39 En 
datt twintig jaar na de doktersprocessen, twintig jaar na de moord op Rudolf 
Slansky. . 

Dee Groot had geen joodse opvoeding genoten en had op een openbare 
schooll  gezeten. Van de synagoge moest hij niets weten. Toch bleven achter 
hett politieke radicalisme joodse herinneringen een rol spelen.'40 Lag hier de 
bronn van de spanning tussen zijn internationalisme aan de ene kant, het ge-
voell  voor joods-nationale waarden aan de andere kant? De spanning werd na 
dee oorlog intenser. In de eerste plaats door het drama van de oorlog; na een 
teleurstellendee verkiezingsuitslag viel hij bitter uit: "In dit antisemitische rot-
iandd moetje ook geen jood als lijsttrekker nemen."'4' Maar minstens zo sterk 
doorr zijn ervaring met het antisemitisme in de zogenaamde socialistische lan-
den.. Nog in 1953 achtte hij de bewering van de Sovjet-autoriteiten over het 
"complott van de joodse artsen" aannemelijk. Dat de cpsu-leiding een anti-
semitischee campagne op touw zette, was ondenkbaar. Na de rehabilitatie van 
dee artsen raakte De Groot die naïviteit kwijt. 

Inn zijn memoires schreef hij uitvoerig over de geschiedenis van de joden 
inn Nederland en niet zonder een vleugg van weemoed ook over zijn eigen jood-
see achtergrond, over de ontmoetingen in zijn jeugd met de gelovige Oom Sak, 
"afgejakkerdd en vernederd", "arm als Job", maar "even opgewekt en har-
monieuss van gemoed". De Groot omringde zich het liefst met joodse vrien-
den:: Esther Teeboom, Gerrit Blom, Liesje Blom, Sal de Zwarte, Ab en Mick 
Veltman,, voor de oorlog met Eva en Simon Korper, Monnik Rok en de Frei-
bruns.. Annie Averink, voor wie Paul een diepe genegenheid voelde, vormde 
eenn uitzondering. Of toch niet? Pauls joodse afkomst oefende op haar min-
stenss zo'n sterke aantrekkingskracht uit als zijn politieke kordaatheid.'42 Per-
soonlijkk gevoel jegens De Groot stond wel vaker in verband met zijn joodse 
achtergrond.. Ook bij Henk Hoekstra was dit het geval. Hoekstra ontzag hem 
tott inn het absurde.'43 Hij voelde zich verlamd door een diep schuldgevoel over 
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watt De Groot in de oorlog als jood was overkomen. Was Hoekstra de enige 
voorr wie dat gold? 

Toenn hij zich in 1977 terugtrok, begon De Groot een studie naar de plaats 
vann de joden in de geschiedenis. Hij bewonderde de joodse geleerden en kun-
stenaars,, "de systeemveranderaars", zoals hij zei: "Marx, Freud, Einstein, die 
niett gehinderd werden door de ideologische ballast van het Christendom dat 
hett aardse geringschat. [...] Hun bekwaamheid tot kritiek en analyse kwam 
voortt uit de noodzakelijkheid van de joodse gemeenschap om niets als een ge-
gevenn aan te nemen, zich op geen enkele traditie uit te rusten doch de proble--
menn tot op de wortel te gaan, gepaard aan niets ontziende zelfkritiek die voort-
komtt uit de noodzaak van het overleven."144 De Groot leek er geen moeite mee 
tee hebben zich met deze historisch-sociologische elementen van de joodse 
identiteitt te vereenzelvigen. Zo voelde hij zich ten lange lesten toch jood. 

"ALLEMAA LL CIA " 

Niett alleen manifesteerde zich in de loop van de jaren zestig een crisis in de 
relatiee van de CPN met de rond de CPSU geschaarde internationale commu-
nistischee beweging, ook voltrok zich een breuk tussen de CPN en het radica-
lee sociaal-politieke verzet dat traditioneel naar de CPN - de partij van de ac-
tiee - vloeide. De breuk werd vooral voelbaar in de universiteitssteden, waar 
werkendee jongeren en studenten in een voor communisten onbegrijpelijke 
anti-autoritaire,, vrije geest uiting gaven aan hun weerzin tegen het regenten-
dom,, het establishment en de verloedering van de leefwereld. 

Dee protestbeweging viel - wat de CPN betrof- samen met de onstuitbare 
afkalvingg van haar invloed in de arbeidersklasse. Des te groter de ergernis 
overr de honende terminologie waarmee het 'bevrijdende' proletariaat als ge-
zapig,, kortzichtig klootjesvolk werd afgedaan: de oudere generatie die vol-
genss vele jongeren dezelfde gevestigde orde verdedigde als de bourgeoisie. 

Eenn belangrijke rol in het politiseringsproces speelde het koningshuis, dat 
mett de opeenvolgende huwelijken van Irene en Beatrix onbedoeld republi-
keinsee beginselen en sentimenten voedde. De huwelijkskandidaten leken niet 
vann fascistische smetten vrij en wekten veel verontwaardiging. "Een raar 
zooitje,""  vond ook het dagelijks bestuur: "Irene met een Spaanse fascist, 
Bernhardd een ss-er, Claus, een soldaat van de Wehrmacht."145 Des te ver-
bluffenderr dat De Groot het huwelijk van Beatrix vanaf de dag van haar ver-
lovingg als een "nationale bijzaak" en een "voldongen feit" beschouwde, ter-
wij ll  veel jongeren er juist een nationale hoofdzaak van maakten. De Groot 
begreepp niets van wat onder jongeren leefde en helemaal niet waarom de ui-
tingg van hun verzet in brede kring aansloeg. 

Hijj  achtte krachtig optreden tegen het provo-radicalisme geboden, ANJV' 

435 5 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

erss werd te verstaan gegeven de ludieke "happenings" op het Spui te mij-
den.. ,4é Bakker opperde zelfs dat provo door de politie gestuurd werd en Ver-
ripsrips meldde dat bij de uiteengeslagen demonstratie voor Museum Fodor op 
dee Keizersgracht, waar in een door uitgeverij Van Gennep gehuurd keldertje 
eenn fototentoonstelling over 'het huwelijk' werd geopend, "perslui briefjes 
vann honderd gulden toegestopt kregen om een rel te schoppen".147 

Dee eerste Vietnam-demonstranten, provo en andere plaaggeesten van bur-
gemeesterr Van Hall, "de meelopers" in het bouwvakoproer, allen konden re-
kenenn op hetzelfde afwijzende onthaal: "links gepeupel", "ouderwetse pro-
vocateurs",, "ongure magiërs", "Mies Bouwman, Piet Nak, Otto Boetes, Vrij 
Nederland,Nederland, Herman Wigbold, de Volkskrant - allemaal CIA" . 

Dee Groot riep de arbeiders op zich in naam van de democratie, in naam 
vann de rust en de orde, gedisciplineerd te gedragen.148 Onderwijl kregen de 
partijkantorenn extra beveiliging.'49 De oproepen tot discipline hadden alles te 
makenn met de wethouderspost van Harry Verheij, die achttien jaar na de ver-
wijderingg van Polak en Seegers in 1948 de derde communistische wethouder 
inn Amsterdam was. Nota bene op een tijdstip dat in geen enkel land in West-
Europaa communisten deel uitmaakten van het dagelijks bestuur van de hoofd-
stad.. Wie behoefde een aansprekender bewijs dat de CPN midden in het le-
venn stond en niet geïsoleerd was? Hooguit een stelletje "Lubbe-rianen", aldus 
Dee Groot, dwaallichten die zo rap mogelijk "ontmaskerd moesten worden". ,5° 

Datt de CPN-top een karikatuur schetste, ontging de meeste partij-jongeren. 
Wiee het wel zag, kon - opgevoed in het communistisch milieu van de jaren 
vijfti gg - met loyaliteit en solidariteit niet marchanderen. Te lang had men ge-
leefdd met de gepolariseerde mengeling van goed en fout, om de integriteit 
vann het jongerenprotest direct te begrijpen. Wie zich niet bij de CPN aansloot, 
werdd in het beste geval bestempeld als een warhoofd, maar vaker afgeschre-
venn als een persoon die niet deugde. Zo zag André de Leeuw, partijlid sinds 
19588 en een van De Groots oogappels, in het congres van de Studentenvak-
bewegingg (SVB) in 1967 "een vuilnisbak waarin agenten, spionnen en provo-
cateurss van allerlei slag boven dreven".15' En over het Dolle-Minacongres 
vann 1970 merkte Verrips laatdunkend op dat "het van begin tot het einde een 
grotee rotzooi was".'52 

Pass langzaam lieten communistische studenten zien de partijdiscipline niet 
meerr als hoogste wijsheid te beschouwen. Hoe stevig ongeduld en bureau-
cratischee routine elkaar dwarszaten, toonde Max Meijer in een rapportje over 
eenn op zichzelf onbeduidend besluit van het Pericles-bestuur om op de Chi-
nesee ambassade een film over Vietnam te gaan bekijken. Meijer was het 
besluitt plompverloren door Marisca Bakker meegedeeld: "Ik heb er op ge-
wezenn dat dit een onverstandig besluit is. Ook vroeg ik waarom nu pas mee-
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delenn en niet te voren overleg gepleegd. Ze antwoordde dat ze daar de nood-
zaakk niet van zag en nog niet ziet. Ze is alleen gekomen omdat toen zij het 
haarr vader [Marcus Bakker] vertelde, deze heeft gezegd dat zij dat maar op 
hett partijbestuur moest gaan bespreken. Toen bleek dat ze niet voor rede vat-
baarr was, heb ik Roel Walraven gevraagd erbij te komen. Ook Roel lukte het 
niett haar te overtuigen. Afgesproken is dat als ze zich niet laat overtuigen 
Roell  de partijgenoten in Pericles verbiedt er heen te gaan op basis van het be-
sluitt inzake het bezoeken van ambassades."'S3 

Dee discipline werd ook onder de communistische jeugd losser. Een aantal 
brachtt de zomervakantie zelfs door in Oostbloklanden: Paul Verheij bezocht 
Hongarije,, net als Marisca Bakker. De fanatieke André de Leeuw vond dat 
Joopp WolfF- niet Marcus, want die heeft familiebanden - hun de les moest 
lezen.'544 De aarzelende stappen die de communistische jeugd buiten de eigen 
vestingg zette, werden zelfbewuster toen de CPN-top zich niet langer doof 
hieldd voor de op drift geraakte jongeren. Daarvan had, zo werd grimmig vast-
gesteld,, vooral de tegenstander geprofiteerd: de PSP, de anarchisten, trotskis-
tenn en maoïsten. Het schelden op 'deze tegenstanders' verried dat het de CPN 
inn de eerste plaats ging om de leiding over de beweging, niet om de beweging 
zelf.. Er werd gewaarschuwd voor "allerlei ondoordachte of provocatorische 
kretenn van een stel zogenaamde super revolutionairen. Revolutionair zijn wil 
zeggenn abonnees winnen op De Waarheid en optreden in ondernemingsra-
den."'555 In mei 1968 leek overal, behalve in de CPN, de verbeelding aan de 
macht. . 

Dee Maagdenhuisbezetting in mei 1969 bleek een keerpunt. De CPN-lei-
dingg liet bouwvakkers de helpende hand reiken.'56 Daarna trad er verbetering 
opp in de tot dan moeizame relatie van studenten en communisten. De tijd van 
dee autonome studentenbeweging liep ten einde en een aanzienlijk deel van de 
activistenn trok de conclusie dat ze zich bij de CPN dienden aan te sluiten. 
Tochh verliep die aansluiting niet altijd rimpelloos. Terwijl de studenten in de-
monstratiess de leuze aanhieven "Amsterdam-Politiestad', verzekerde De 
Groott met het oog op de Amsterdamse wethoudersposten dat de communis-
tenn als "vertegenwoordigers van de democratie optraden en niet als revolu-
tiemakers".'577 "Het is de regering die het openbaar gezag ondermijnt, het is 
dee CPN die het verdedigt. [...] De studentenstrijd is een belangenstrijd, zelfs 
inn het belang van de bourgeoisie en geen revolutie." De Groot hoonde de re-
volutionairee frases a la Rudi Dutschke, die in Amsterdam zijn steun aanbood 
enn hij verhinderde dat Ton Regtien de Amsterdamse arbeiders toesprak:'58 

menn diende de achtergrond van sommige studenten niet te vergeten!! Het 
wantrouwenn tegen deze zogenaamde "studentenfiguren" verdween pas lang-
zaam.. Regtien, de geestelijk vader van de SVB, moest jarenlang antichambre-
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renn voor hem het vertrouwen van het lidmaatschap werd gegund. Toen hij in 
19755 bereid bleek Ger Harmsen in het openbaar aan te vallen, opende zich de 
wegg naar het lidmaatschap. Harmsen was tot woede van de CPN-top als hoog-
leraarr filosofie benoemd aan de Rijksuniversiteit Groningen.'59 

Onmiskenbaarr ouder en zwakker geworden en geplaagd door conflicten en 
spanningen,, die voortvloeiden uit de 'autonome' positie van de CPN, wilde 
Dee Groot graag af van de algemene leiding over de partij. In januari 1966 
verliett hij na een lidmaatschap van eenentwintig jaar de Tweede Kamer. Het 
gaff  recht op een royaal pensioen. Omwille van een erkenning van zijn ver-
zetsverledenn maakte hij vijfjaar later aanspraak op een verzetspensioen. Ka-
merlidd Joop Wolff bedong na veel vijven en zessen bij minister Harry van 
Doornn een regeling, omdat De Groot zelf geen aanvraag wilde doen via de 
doorr hem gewantrouwde Stichting 1940-1945.l6° In een toelichting aan het 
ministeriee van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk heette het: "leef-
tijdd en gezondheidstoestand maken het wenselijk om van het tijdrovende, on-
deskundigee en irriterende recherche-onderzoek door de ambtenaren van de 
Stichtingg af te zien."'6

Eenn jaar na zijn terugtreden uit de Kamer vond De Groot de tijd rijp zijn 
positiee in de partijleiding te herzien. Hij ervoer een te groot leeftijdsverschil 
mett de andere bestuursleden en een te grote afstand tot het dagelijkse poli-
tiekee werk. Er moet, zei hij, een positie gezocht worden waarbij hij de leiding 
niett in de weg stond.'62 Een politiek afscheid werd het allerminst, want met 
hett door Henk Hoekstra geopperde 'erelidmaatschap van het partijbestuur' 
behieldd hij de grootst mogelijke invloed op de besluitvorming. De verant-
woordelijkheidd voor de uitvoering kwam in handen van de vier meest be-
trouwbaree mensen uit zijn omgeving, Hoekstra, Bakker en Jaap en Joop 
Wolff.. De laatste werd bijgestaan door Ab van Turnhout die in de zomer van 
19677 Ger Verrips als adjunct-hoofdredacteur van De Waarheid verving. Van 
Turnhoutt gehoorzaamde Wolff doorgaans blindelings, in elk geval meer dan 
Verrips.. Kort nadien liet deze weten tijd te willen vrijmaken om zich aan het 
schrijverschapp te wijden.'63 

Hett Kamer- en partij werk had De Groot jarenlang dag in dag uit bezigge-
houden.. Buiten de politiek had hij weinig of niets. Hij reisde graag, luisterde 
naarr klassieke muziek en was belezen, maar van een bevlogen passie, zoals 
diee voor politiek, was geen sprake. 

Voorr jongerencultuur had hij weinig belangstelling. In "het luidruchtige 
poplawaai,, de overprikkelende erotiek, het misbruik van drank en drug" zag 
hijj  "een onderbewust streven om de kill e angst voor oorlog te overstem-
men".'644 Desondanks zong hij met plezier "AU you need is love" van de Bea-
tles.. "Wil l you still need me/ will you still feed me/ when I am sixty-four" 
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kendee hij van buiten. Maar daar bleef het bij. 
Modernee schrijvers vond hij decadent. Eke drukte zich sterker uit: "Alle-

maall  viezigheid." Voor modernistische schilders als Picasso en Léger had hij 
meerr oog, ze waren tenslotte communist. In de woonkamer hing een inge-
lijstee litho van een Franse kunstenaar aan de muur, een abstract werk dat het 
portrett van Stalin dat de woonkamer in de Gaaspstraat sierde, had vervangen. 
Stalinss beeltenis was zorgvuldig in schuimrubber gepakt in een kast opge-
borgen. . 

Waarr hij van hield, was cabaret, vooral Wim Kan. De grap: "wacht tot het 
rodee licht geheel gedoofd is, er kan nog een kabinet komen" kon hij niet vaak 
genoegg horen. Op zaterdagmiddag keek hij - vaste prik - naar het VARA-pro-
grammaa Ja zuster, nee zuster met Hetty Blok en Leen Jongewaard. 

Inn de Palestrinastraat voelde hij zich steeds vaker eenzaam. De afleiding 
enn drukte die het gezin van zijn stiefzoon meebracht, moest hij missen toen 
dezee in mei 1967 een huis in Odijk vond, dicht bij zijn werk aan de Rijks-
universiteitt Utrecht. Na talloze sollicitaties en evenzovele afwijzingen waar 
dee BVD de hand in had, was Huib in 1964 aangenomen als wetenschappelijk 
medewerkerr op het Mathematisch Instituut. Huib, Olga en de twee kinderen 
gingen,, ook toen ze nog inwoonden, hun eigen gang. Huib bezocht ondanks 
hett reisverbod in 1966 een internationaal mathematisch congres in Moskou 
enn in 1970 met zijn gezin zijn schoonouders. De vakanties werden meestal 
doorgebrachtt in Tsjecho-Slowakije. De Groot had er geen commentaar op. 
Alleenn Eke maakte wel eens een toespeling: "Waarom altijd naar Tsjechos-
lowakije,, je kunt hier toch ook leuk met vakantie?'"65 Dat hij doodsbenauwd 
wass dat ze niet terugkwamen, hield De Groot voor zich. 

Dee Groot was meer dan ooit op zichzelf gericht en tegenover Eke op het 
onverschilligee af. Ze had geen bijzondere culturele of intellectuele belang-
stelling.. Ze las niet veel, flodderromannetjes hooguit; puzzelen en televisie-
kijken,, daar hield ze van. Buiten het huwelijk had ze weinig contacten. Eigen 
vriendinnenn had ze niet. Ze trok op met Liesje Blom, maar ook dat liep ei-
genlijkk via Paul. Als ze op bezoek was, kwam het gesprek wel eens op een 
concert.. David Oistrach was Ekes favoriet, maar, zo wekte ze de indruk, meer 
omdatt hij een Rus was dan om zijn virtuoze spel. Van De Groot ging op haar 
geenn enkele stimulans uit, zelfs niet op politiek gebied. 

Nadatt Huib Zegeling en zijn gezin naar Odijk waren verhuisd, betrok Ani-
taa van Ommeren een kamer bij de familie De Groot. Ze had net de middel-
baree school achter de rug en kwam naar Amsterdam om te studeren. De 
hoofdstadd was het bruisende centrum waar alles gebeurde. Als scholiere 
maaktee ze er de provohappenings mee en ontmoette daar andere kinderen van 
communisten,, zoals René de Vries, de zoon van Theun. Ze ging erheen met 
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Tomm Boekman, die de auto van zijn moeder mocht lenen. Samen reden ze 
'ss nachts weer terug. 

Opp haar kamer beschikte ze over eigen kookgelegenheid, maar vaak werd 
zee door Paul en Eke uitgenodigd om te komen eten of mee te gaan naar 
Sjanghai,, een Chinees restaurant in de Van Baerlestraat, of de Travellers Grill 
inn de Vijzelstraat naast de club van Leo Fuld. De Groot hield van lekker eten, 
voorall  van vis. Naar eigen zeggen was hij lid van de IVA , de vereniging 'Ik 
Vreett Alles'. Dat vatte hij letterlijk op, vissenkoppen vond hij een delicatesse. 

Dee negentienjarige Anita was erg gesteld op 'oom Paul en tante Eke'. Ze 
haddenn zich altijd zorgzaam en meelevend getoond als haar moeder Annie 
Averinkk weer eens in het buitenland vertoefde. Ze brachten dan cadeautjes 
meee om haar onschuldige verzet in te tomen. Misschien niet afdoende voor 
eenn kind dat haar moeder miste, maar minder kil dan de reactie van een an-
deree solidaire bewonderaar van haar moeder, die haar vermaande: "Nog niet 
zoo lang geleden kwamen ouders helemaal niet meer terug.'"66 

Anitaa van Ommeren vond de CPN-leider een slimme, geestige en bedui-
dendd interessanter man dan de meeste van zijn volgelingen. "Hij was niet de 
benepenn kleinburger waar de buitenwereld hem voor hield. Hij was wel ex-
treemm angstig en meer en meer argwanend.",67 Dat sommige kameraden over-
speligg waren, verontrustte hem vooral vanwege de complicaties in de partij 
enn het risico van chantage. Hij stond erop dat op buitenlandse reizen de vrou-
wenn van de functionarissen meegingen. "Maar preuts was hij niet." 

Vann zorgzaamheid getuigde ook Henny Zwart, een van "de werkbijen", 
zoalss ze zei. Ze maakte de school niet af en was al actief toen ze veertien was. 
Zee ontmoette Paul en Eke voor het eerst in de Gaaspstraat, waar ze de con-
tributiee ophaalde. Ze behield tot het laatst hun vertrouwen. "Ik had al twee 
kinderen,, maar bleef dag en nacht op stap voor de partij. En dan waren er par-
tijgenotenn die me dat kwalijk namen; die vonden dat ik bij mijn kinderen 
moestt zijn. Dan zei Paul: 'trekje niets aan van die burgerturfen, je doet het 
tochh voor je kinderen? Omdat je vrouw bent moetje zeker thuis blijven.' Hij 
heeftt dat nog eens gezegd toen ik bij de redactie van De Waarheid kwam: 'Nu 
jee op de redactie zit, laat je je niet afschepen met modeartikelen of recepten.'" 
Hennyy kon schrijven, op de lagere school vertelde ze de meester: "Ik wil ra-
zendee reporter worden." Toen ze ging scheiden, was Paul de enige die geïn-
teresseerdd was. "Eke vroeg nog 'of hij een ander had'. Daar werd Paul boos 
over,, zei dat het daar niet om ging en vroeg hoe ik me voelde, of ik verdriet 
hadd en hoe het met de kinderen ging. Hij was de enige in de partij die zich 
normaall  gedroeg."168 

Anitaa maakte een wonderlijke tijd door in de Palestrinastraat. Terwijl veel 
kinderenn van CPN-huize zich aan het eind van de jaren zestig verzetten tegen 
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hett communistisch regiem, trok zij bij de partijleider in. Ze was opgevoed in 
dee communistische levensstijl, daar viel in de Koude Oorlog niet aan te ont-
komen.. Nog voor ze als kind zijn portret had gezien, kende ze Stalin van de 
indrukwekkendee muziek te zijner ere: "Wij zingen van Stalin, onze held en 
onzee herder." Het was naast het volkslied van de Sovjet-Unie en de liedjes 
vann Maria Zamora een van de melodieën die haar vader graag op de fiets 
floot. floot. 

Voorr haar ouders was de oorlog nooit voorbijgegaan. Het leven en ook dat 
vann de kinderen was doordrenkt van angst en stond in het teken van verweer. 
Maarr desondanks gold voor Anita niet de scherpe morele dwang van opoffe-
ringg en plicht, die elders in de beweging de politiek belangrijker maakte dan 
persoonlijkee aangelegenheden. Zoals De Groot zijn stiefzoon beschutte tegen 
dee eendimensionale, arbeideristische aanspraken en pretenties van de com-
munistischee wereld, behoedde ook Annie Averink, bewust of onbewust, haar 
kinderenn voor deze mentale wereld van 'Bedürfnislosigkeit'. Huib noch Ani-
tata werd ooit gestimuleerd CPN-lid te worden, laat staan er een carrière in te 
zoeken.zoeken. In huize Van Ommeren-Averink werden mooie kleren, parfum en 
cognacc op prijs gesteld, ook al waren die spullen vaak onbereikbaar vanwege 
geldgebrek.. De aanraking met de overdadige leefwijze van de communisti-
schee top in de Oost-Europese landen moet deze zin voor luxe gelegitimeerd 
hebben. . 

Anitaa van Ommeren woonde meer dan eenjaar, van juli 1967 tot decem-
berr 1968, in de Palestrinastraat. Ze mocht volledig haar gang gaan. "Ze wa-
renn wel bang als ik midden in de nacht thuiskwam; dat had gevolgen voor het 
nachtslott en je zag aankomen dat het een breekpunt kon worden.",69 Ook haar 
contactt met Ad van Praag, de organisator van Cineclub, riep spanning op. 
"Dezee Van Praag kon wel eens een agent zijn," zei De Groot veelbetekenend; 
mett Van Praag sr. had de Groot voor de oorlog een conflict gehad. Voor Ani-
taa riep het de beklemmende angst op die het haar van huis uit praktisch on-
mogelijkk maakte met vrienden zonder partijboekje om te gaan. 

Aangeraaktt door de koorts van de opstanden in Parijs en in de waan dat 
communistenn daar een voorname rol in speelden, besloot ze in de zomer van 
19688 partijlid te worden. Vriendelijk maar indringend kreeg ze van De Groot 
tee horen: "Juffertje zou je dat wel doen? Het is geen speeltuinvereniging. 
Blij ff  ji j maar buiten, daar kun je ook nuttig werk doen." 

Zoo bezorgd als hij was voor kinderen, zo lomp kon hij zijn tegen partijle-
den.. Zo foeterde hij, in haar aanwezigheid, een partijgenoot uit die het ge-
waagdd had hem met 'U' aan te spreken: "Waarom zegje godverdomme 'U', 
datt moet afgelopen zijn." De man kwam uit Gelderland en stond tijdens de 
bezettingg als een der weinigen met hem in contact. Het was buitenproportio-
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neel,, net als de schampere manier waarop hij zo nu en dan Eke bejegende. 
Hett waren onberekenbare buien, waarin opvliegendheid en angst elkaar af-
wisselden. . 

Dee Groot wist dat hij ook in de Palestrinastraat afgeluisterd werd. Als hij 
err niet vertoefde, ging zijn werkkamer op het Lips-slot. De slaapkamer was 
beneden,, pal naast de voordeur, zodat hij ook 's nachts bij het minste onraad 
gewaarschuwdd was. Hij durfde nauwelijks de voordeur te openen en was op 
straatt altijd op zijn hoede, dicht langs de huizen lopend en schichtig om zich 
heenn kijkend. Eke, met wie Anita een hartelijk contact onderhield, vertrouw-
dee haar toe dat Paul zo bang was dat hij niet zonder haar durfde te slapen. 

Dee oorlog bleef een open zenuw, en als zijn tegenstanders daarop drukten, 
dann raakte hij, zoals Annie Averink zei, "mataglap". Anita had verteld hoe hij 
gereageerdd had toen ze het boek van Ger Harmsen over Daan Goulooze ter 
sprakee bracht. Ze had erover horen spreken in het door politiek actieve jon-
gerenn drukbezochte café De Pieter in de Pieterspoortsteeg en wilde weten wat 
hijj  ervan vond. De Groot was in een scheldpartij uitgebarsten: "Schoften" 
warenn het, de "politieke onderwereld", woorden schoten tekort. "Ja, maar 
mijnn vader...", probeerde ze nog. "Je vader is een dorpsidioot..." Anita was 
ontzett en gekrenkt en besloot direct naar een andere kamer om te zien.'70 

VOORZICHTIG EE TOENADERIN G 

Weliswaarr was Baruchs invloed klein, het verontrustte dat hij met materiële 
steunn van de Sovjet-Unie een blad uitgaf, Communistische Notities, dat op 
eenn irriterende manier steeds weer de partijleiding aanviel. De grootste opla-
gee (2500) bereikte het toen in augustus 1968 Russische troepen Praag bin-
nenvielenn om een einde te maken aan het hervormingsgezinde regime van 
Alexanderr DubCek. De Tsjecho-Slowaakse communisten waren in de lente en 
zomerr van 1968 door De Groot even hoopvol als misplaatst onthaald als me-
destanderss in de strijd tegen het Russische revisionisme.'71 Soeslov en Pono-
marjovv was een harde slag toegebracht, beaamde Bakker, die in de Praagse 
lentee even grootsprakig de partijvisie bevestigd zag.'72 

Dee Groot veroordeelde de inval direct, al ging de leus 'Weg met het stali-
nisme'' te ver; niet het stalinisme, maar het revisionisme was de boosdoe-
ner.'733 De reactie riep protesten op die doorklonken in Baruchs blad. Geër-
gerdd stelde De Groot vast dat de NU steeds meer betrokken raakte in de po-
litiek.'7* * 

Niett alleen De Groot veroordeelde de inval inTsjecho-Slowakije. De mees-
tee West-Europese communistische partijen deden dat, ook de Franse en Itali-
aansee partij, ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen toon. In de winter van 
19688 viel van deze partijen een uitnodiging op de mat, gevolgd door tele-
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grammenn en brieven van Ulbricht en de Israëlische partijleider Mikounis om, 
zoalss De Groot zei, de CPN te paaien voor deelname aan de van 5 tot 17 juni 
19699 in Moskou te houden conferentie van vijfenzeventig communistische 
partijen,, de grootste sinds i960. 

Datt de besprekingen op voet van gelijkheid zouden plaatsvinden, achtte 
Dee Groot uitgesloten. Hadden de Warschaupacttanks in Praag niet net de il-
lusiee van autonomie en onafhankelijkheid in bloed gesmoord? Bovendien 
ontbrakenn de meeste Aziatische partijen net als charismatische leiders als 
Maoo Tse-toeng, Tito en Fidel Castro. De conferentie leek het schisma te be-
vestigenn dat zich bijna tien jaar eerder met het conflict tussen China en de 
Sovjj  et-Unie aandiende. 

Maarr de bijeenkomst toonde, tot veler verrassing, voor het eerst een zeke-
ree openheid. De geheimhouding was opgeheven en er waren geen politieke 
taboes.. Iedere delegatie kon vrijuit spreken. Er was volop debat over het pro-
letarischh internationalisme, de plaats van de CPSU en de verhouding tussen 
dee partijen. Hoewel het maoïsme veroordeeld werd, waren er grote verschil-
lenn in de kritiek. De conferentie ontaardde niet in het gebruikelijke requisi-
toirr en niemand eiste China's excommunicatie. Ondanks zware Russische 
drukk hielden de Italiaanse en Spaanse partij vast aan de kritiek op de inval in 
Praag.. Door het accent te leggen op de autonomie luidden ze een ontwikke-
lingg in die weldra als eurocommunisme bestempeld werd. Hierin werd het be-
staann van uiteenlopende ideeën als positief beschouwd, omdat het rekenschap 
gaff  van de specifieke nationale context waarin partijen werkten. Dat was ook 
tott verrassing van De Groot een nieuw geluid. 

Hett kostte De Groot eerst moeite de gebeurtenissen in Moskou op juiste 
waardee te schatten. Zijn angst voor dictaten en gewroet wortelde diep. Pas na 
dee zomer leek De Groot zich de kentering bewust, toen hij voorstelde op-
nieuww contacten aan te knopen met wie maar wilde, mits "een zekere garan-
tiee voor niet inmenging" werd gegeven. Joop IJisberg, de 'coming man' op 
hett partijbureau, vertrok spoorslags naar het jaarlijkse festival van L'Huma-
nité,nité, op het diplomatieke toneel de uitgelezen plek om van de nieuwe open-
heidd te getuigen.175 

IJisbergg had een gesprek met Jacques Denis, waarvan, mocht hij aanne-
men,, in Moskou rapport werd uitgebracht.'76 Enige tijd later reisde Hoekstra 
naarr Den Haag om de Sovj et-ambassadeur uit te leggen dat er in de CPN in-
derdaadd een nieuwe wind woei.177 

Opp woensdag 19 november vervoegde Henk Hoekstra zich op de Andries 
Bickerwegg voor een lunchafspraak met ambassadeur Lavrov. Volgens het ver-
slagg dat de Sovjet-diplomaat enkele dagen later naar Moskou zond, meende 
Hoekstraa dat "de tijd aangebroken was voor hervatting van het wederzijdse 
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contact".'788 Hij wilde graag twee zaken bespreken. "Is het dan niet beter ons 
inn mijn werkkabinet terug te trekken," onderbrak Lavrov hem. Hoekstra wim-
peldee de suggestie af, opmerkend dat "zulks altijd nog mogelijk is als deli-
catee kwesties aan de orde komen". Vooralsnog verkoos hij de eetzaal als ge-
spreksruimte. . 

Inn aanwezigheid van een tolk, de derde ambassadesecretaris Bogomolov, 
vervolgdee Hoekstra dat het in het voornemen lag om de betrekkingen met de 
CPSUU op het komende CPN-congres op de agenda te plaatsen en dat het zin-
voll  leek daarvóór een ontmoeting te doen plaatsvinden tussen vertegenwoor-
digerss van beide partijen. Het partijbestuur had namelijk besloten om con-
tactenn met partijen uit socialistische landen niet meer via de ambassade te la-
tenn verlopen. Hoekstra, die verbazing bij Lavrov bemerkte, haastte zich te ver-
duidelijkenn dat het "ons is opgevallen dat niet bij alle ambassades het 
geheimhoudenn van het contact gegarandeerd is". Lavrov vond het nu tijd het 
gesprekk wel in de beslotenheid van zijn afluistervrije werkkabinet voort te 
zettenn en gebood er de koffie te serveren. 

Hoekstraa was verlegen met de situatie, zoveel pikants wist hij niet te mel-
den.. Het had te maken met de Chinezen en de Tsjechen, volstrekt geen 
nieuwss voor de Sovjet-diplomaat. Over de Sovjet-ambassade zei Hoekstra 
geenn klagen te hebben, maar het was nu eenmaal een besluit en daar had hij 
zichh aan te houden. Lavrov nam het niet zwaar op. "Is het de bedoeling om 
eenn CPN-delegatie naar Moskou te sturen?" wilde hij weten. Hoekstra ant-
woorddee dat vanwege de voorbereiding van het congres niemand gemist kon 
worden.. Het liefst zag hij een vertegenwoordiger van de CPSU naar Neder-
landd komen en verzocht dit aan Moskou over te brengen. De ontmoeting 
moestt een onofficieel karakter dragen, zonder agenda en zonder communi-
qué;; louter een gedachtewisseling zonder enige verplichting. 

Eénn kaart had Hoekstra tot dan toe in de mouw gehouden. Het betrof de 
Verenigingg Nederland-USSR. 'Hierin verzamelen zich vijanden van de Sovjet-
unie,, die strijd voeren tegen de CPN aldus Hoekstra. "Baruch is een verra-
der;; wij beschikken over gegevens van zijn contacten met de Duitse bezetter 
tijdenss de Tweede Wereldoorlog. Daarom is hij uit de partij gezet." Vervol-
genss herinnerde hij aan een brief van 7 november, een week eerder, en de 
daarinn vervatte gegevens over "renegaten" en "spionnen" die op ontvangsten 
vann de Sovjet-ambassade waren gesignaleerd. Lavrov was niet onder de in-
drukk en onderstreepte wat hij reeds als reactie op de brief had geantwoord: 
datt er op ontvangsten van de ambassade geen enkele renegaat was geweest. 
"Hett is ons niet bekend dat zich in de Vereniging Nederland-ussR vijanden 
vann de Sovjet-Unie ophouden." Een verbouwereerde Hoekstra kreeg te horen 
datt "als de leiding van de CPN zich bij haar voorstel voor een ontmoeting met 
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dee CPSU zou richten op een samenwerking op basis van het marxisme-leni-
nisme,, de verschillen van mening tussen u en de vereniging vanzelf zouden 
verdwijnen". . 

Lavrovv had zich weinig inschikkelijk getoond. Toch kon hij zijn superieu-
renn meedelen dat het tweeënhalfuur durende gesprek op een kameraadschap-
pelijkee toon was verlopen. Met genoegen had Hoekstra het glas geheven om 
eenn toast uit te brengen op de samenwerking tussen de CPN en de CPSU en 
hijj  had, aldus de ambassadeur, geestdriftig verhaald over zijn interessante rei-
zenn in de Sovjet-Unie.'79 

Hett duurde ruim acht maanden voor Hoekstra opnieuw op het gezantschap 
ontvangenn werd. Op 7 juli 1970 kreeg de CPN-voorzitter mondeling maar of-
ficieell  van Lavrov te horen dat de CPSU geen heil zag in het zenden van een 
delegatie.. Vooral de aanvallen op de DDR en de verklaring over Tsjecho-Slo-
wakijee waren de Russen in het verkeerde keelgat geschoten. Veel onbegrip 
wass er ook voor Hoekstra's klachten over inmenging en over de Vereniging 
Nederland-uSSR.,8°° Lavrov verweet de CPN zich af te wenden van de inter-
nationalee solidariteit en het proletarisch internationalisme op te geven.'81 

Hett had er alle schijn van dat het rapport van KGB-chef Victor Tsjebrikov, 
waarinn op een coup tegen De Groot werd gezinspeeld, door het secretariaat 
vann het centraal comité van de CPSU welwillend was gelezen. Men zag ken-
nelijkk iets in de NU, misschien zelfs in combinatie met een terugkeer van en-
kelee dissidenten van 1958, onder wie Gerben Wagenaar en Frits Reuter. Wa-
genaarr was in het geheim door Harry Verheij gepolst in een Amsterdams 
café.. "Het zou kunnen worden bezien," had Verheij gezegd, er de nadruk op 
leggendd dat een terugkeer van Baruch nog niet aan de orde was. Wagenaar 
wass daarop naar de ambassade gegaan om te overleggen over de doelmatig-
heidd van een hernieuwd lidmaatschap. Hij had ambassadesecretaris Bogo-
molovv te kennen gegeven alleen te willen terugkeren als de partij haar hou-
dingg tegenover de CPSU zou herzien.182 

Verheijj  moet het in die tijd over de schoenen zijn gelopen, steeds opnieuw 
tee ervaren hoe zijn optreden als wethouder argwaan wekte; "geaapvlooi je-
genss de PVDA-fractie", "opportunisme", "wispelturigheid" waren nog de 
mildstee kwalificaties waarmee De Groot zijn werk bejegende. 

ANGSTIGG INCIDEN T 

Inn de week waarin De Groot de gevolgen trachtte te doorgronden van de bruus-
kee afwijzing van de Sovjet-ambassade, gaf een nieuw incident hem de over-
tuigingg dat Moskou, in ieder geval tegenstanders binnen de CPSU, een aanval 
opp hem persoonlijk had gemunt. Eind juni 1970 vertrok Huib Zegeling met 
Olgaa en de twee kinderen naar de Sovjet-Unie om er de vakantie door te bren-
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gen.'833 Huib reisde op een toeristenvisum, een verblijfsvisum was wel aange-
vraagdd maar niet verstrekt. Olga en de kinderen konden er wel over beschik-
ken. . 

Hett gezin wilde haar ouders bezoeken die in Balasjicha woonden, drie 
kwartierr rijden van Moskou, een voor buitenlanders niet toegankelijke zone. 
Hett gezelschap reisde per auto; de route leidde langs Berlijn, via Warschau 
enn Minsk naar Moskou, 2500 kilometer ver. Huib was door de tweede am-
bassadesecretariss in Den Haag aangeraden de auto in Moskou bij reisbureau 
Intouristt in de buurt van het Kremlin achter te laten en dan per taxi of bus 
doorr te reizen naar zijn bestemming. De eenvoudigste manier om het pro-
bleemm van het visum op te lossen, had men hem verzekerd. Om zich geen 
moeilijkhedenn op de hals te halen, vervoegde Huib zich in Moskou bij de 
OVIR,, het bureau van Binnenlandse Zaken waar visazaken werden behan-
deld.. Daar meende hij uit het 'diplomatieke zwijgen' te mogen opmaken dat 
err geen bezwaar bestond tegen de in Nederland voorgestelde oplossing. 

Watt een ontspannen familiebezoek moest worden, verkeerde in een bizar 
drama,, toen hij in de woning van zijn schoonouders door de militi a werd aan-
gehouden.. Het gezin kreeg te horen dat het onmiddellijk Balasjicha diende te 
verlatenn wegens schending van de wet inzake het verbod op het betreden van 
voorr buitenlanders gesloten gebied. Ze keerden terug naar Moskou en wend-
denn zich vergeefs om hulp tot A.D Popov, medewerker van het centraal co-
mitéé van de CPSU. Het gezin werd aangezegd het land binnen vierentwintig 
uurr te verlaten. Slechts in het bezit van een doorreisvisum voor Polen en de 
DDRR en zonder geld werden ze in de auto gezet en gesommeerd te vertrek-
ken. . 

Terwijll  de formaliteiten werden geregeld, lukte het Huib naar Amsterdam 
tee bellen waar hij zijn stiefvader zijn weinig opbeurende relaas deed. Gek-
scherendd had hij zich tegen kameraad Popov laten ontvallen dat als er straks 
aann de grens een journalist van De Telegraaf stond, er wel eens 'hommeles' 
vann kon komen. 

Hett gezin ging op weg naar Minsk, zo'n zevenhonderd kilometer van Mos-
kou,, niet ver van de Poolse grens. In de buurt van de stad, op het van droge 
hittee zinderende Russische platteland, werd de auto plotseling begeleid door 
eenn laag vliegende helicopter. Was het een dreigend en tastbaar bewijs van de 
ernstt waarmee de autoriteiten de zaak namen? Vlak voor Minsk werd de auto 
doorr de militi a tot stoppen gedwongen. Zegeling kreeg tot zijn stomme ver-
bazingg te horen dat de uitwijzing op een misverstand berustte. Zou hij weer 
naarr Moskou rijden, dan werd alles rechtgezet. Hij verzette zich nog wel, 
wantt hij beschikte niet over voldoende geld en was officieel bevolen het land 
tee verlaten. De bezwaren werden weggewuifd. Het liep al tegen de avond en 
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dee autoriteiten regelden een hotel. Zegeling bleef weinig keus; hij overnacht-
tee in Minsk en keerde de volgende ochtend terug naar de hoofdstad. Daar 
werdenn hem uitgebreid verontschuldigingen aangeboden. Er bleek een kamer 
gereserveerdd in hotel National, waar kaartjes gereedlagen voor theater en cir-
cus.. Een volkomen kafkaëske situatie waarbij hogere machten aan het werk 
warenn die het gezin wel kon vermoeden, maar niet kende. 

Toenn De Groot door Huib telefonisch op de hoogte werd gebracht van de 
penibelee situatie, leek een bange droom uit te komen. Dus toch..., had hij het 
niett gedacht! Misdadigers waren het, die hem als voetveeg behandelden en 
nuu zelfs zijn kleinkinderen gevangenhielden. De Groot belde naar Felix Me-
ntiss waar Hoekstra in vergadering was. Geheel tegen de gewoonte in politie-
kee zaken niet telefonisch te bespreken, gaf hij Hoekstra opdracht direct con-
tactt op te nemen met de Russische ambassadeur om hem te verstaan te geven 
datt als zijn familie een haar werd gekrenkt, de rel niet te overzien was. De 
ambassadeurr moet met spoed gehandeld hebben, want de volgende dag be-
vondd Huib zich alweer op weg naar Moskou. 

Dee Groot was des duivels geweest. Intriges was hij gewend maar dergelij-
kee grove methodes waren nieuw. Vijanden doemden nu overal op. Had hij nog 
well  voldoende politieke steun? 

Inn de communistische beweging gold het als een axioma dat men bij een 
conflictt een isolement moest zien te vermijden. Dat de Nu-oppositie kwets-
baarr was en niet beschikte over een aansprekende woordvoerder, kwam De 
Groott goed uit. Alleen al zijn Duitse accent maakte Friedl Baruch ongeschikt. 
Inn het dagelijks bestuur liep voorzover hij zag ook niemand zich warm om 
zijnn positie over te nemen. Marcus Bakker en Harry Verheij, beide intelli-
gente,, soepele en populaire bestuurders, waren diep verstrikt in het parle-
mentairee werk. Voor een machtsgreep hadden ze te weinig invloed en ont-
beerdenn ze het noodzakelijke contact met andere communistische partijen. 
Bovendienn hadden ze hun positie aan De Groot te danken en waren ze hem 
inn alle naoorlogse conflicten moeiteloos gevolgd. Datzelfde gold voor de ge-
broederss Wolff. Slechts Henk Hoekstra, een harde werker en niet timide in 
zijnn methoden, was een mogelijke kandidaat. Nog het meest omdat hij als 
enigee naast De Groot de internationale contacten in handen had. Hij miste na-
tuurlijkk De Groots gezag, charisma en ervaring maar was als voorzitter een 
legitiemee gesprekspartner voor zijn buitenlandse collega's. Hoekstra had in 
Joopp IJisberg een betrouwbare en loyale secretaris op wiens bureau alle dra-
denn van de organisatie bijeenkwamen. 

IJisbergg was zesentwintig jaar toen hij in 1969 bureausecretaris werd. Af-
komstigkomstig uit een communistisch nest had hij ondanks zijn jonge leeftijd al een 
carrièree achter de rug als landelijk secretaris van de OPSJ en als hoofdredac-
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teurr van Jeugd, het blad van het ANJV. In 1967 trad hij toe tot het partijbe-
stuur.. IJisberg had ruim een jaar eerder de kweekschool verlaten, waar hij de 
hoofdaktee onderwijzer haalde, en stond voor de klas. Dat zo'n jonge en on-
ervarenn kameraad een sleutelrol vervulde, moet De Groots wantrouwen heb-
benn gewekt. Op een bestuursvergadering in mei 1970 ontstak hij in woede 
overr deze in zijn ogen onvergeeflijke achteloosheid. "Hij zit daar maar als 
eenn spin in het web alles te regelen; het is volstrekt onverantwoord," siste 
hij.,&44 Iedereen was zich lam geschrokken. Ontsteld nam Hoekstra IJisberg na 
afloopp terzijde, zei hem dat De Groot het niet zo letterlijk bedoeld kon heb-
benn en gaf hem de verzekering dat hij in elk geval volledig achter hem stond. 

Hoekstraa had de macht, maar vermoedelijk niet de moed, de kennis en de 
brutaliteitt om zich van De Groot te ontdoen. Bovendien, en dat gold ook voor 
dee anderen in het bestuur, beperkte de autonome ontwikkeling van de partij 
meerr en meer de politieke horizon. Aan het begin van de jaren zeventig luk-
tee het door te breken naar het jongeren- en studentenmilieu en wist de partij 
steedss meer posities te verwerven in de besturen van gemeenten en provin-
cies.. In de strokartonstakingen in Noordoost-Groningen en in de Rotterdam-
see haven- en metaalstakingen verwierf Fré Meis nationale bekendheid en met 
hett opheffen van het communistenverbod in 1971 kregen communisten weer 
toegangg tot de moderne vakorganisatie. Dat opgeven ter will e van een terug-
keerr in de Sovjet-moederschoot, was niet aanlokkelijk. Afdwingen konden de 
Russenn het niet. Ze beschikten niet, zoals in de Britse of Spaanse partij, over 
dee chantagemiddelen om op meer dan individuele schaal mensen naar zich 
toee te trekken. Ook de BVD had geen aanwijzing dat de uitgave van de krant 
enn de kosten van het apparaat anders dan intern gefinancierd werden.'85 De 
chantagepositiess waren door De Groot al in de jaren vijfti g geliquideerd. De 
Grootss macht stond weliswaar onder druk, zolang hij de partijtop met zijn 
sterkee cohesie niet vervreemdde, had hij weinig te duchten, ook al deden in-
cidentenn soms anders vermoeden. 

EENN KWAADAARDIG E SOVJET-PUBLICATIE 

Doorr vanaf 1970 de banden met andere communistische partijen aan te ha-
len,, zocht De Groot internationaal weer erkenning voor zijn persoon. Op een 
bijeenkomstt in Parijs over Cambodja,186 ontving Joop Wolff van Marchais 
eenn hoopvol teken dat de PC F de contacten wilde verbeteren. De Groot zelf 
liett zijn gezicht zien op een receptie van de Noord-Vietnamese ambassade187 

enn reisde in gezelschap van André de Leeuw later in het jaar wederom naar 
Parijss om in de Mutualité te spreken op een massameeting voor solidariteit 
mett Indo-China.'88 Hoekstra liet voor de vermoeide en kwetsbare De Groot 
eenn "hotel in een rustige omgeving" reserveren.'89 
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Dee openheid werd bekroond toen zich kort na elkaar een Spaanse, Roe-
meensee en Koreaanse delegatie op Felix Mentis vervoegden.'90 De laatste, 
zess man sterk, werd door De Groot in de vi p-room van Schiphol welkom ge-
heten.. De Koreanen gedroegen zich dan ook als de Hollanders van het Oos-
ten,, even "standvastig tegen het revisionisme, voor autonomie en tegen in-
menging".19' ' 

Onderwijll  verscheen in 1971 bij het Instituut voor Politiek en Sociaal On-
derzoekk (IPSO) een opmerkelijke brochure, Stalin contra Hitler. De Sovjet-
unieunie in de Tweede Wereldoorlog, waarin De Groot uiting gaf aan zijn vurige 
bewonderingg voor Stalin. De Groot liet het geschrift bij een dure commer-
ciëlee drukkerij vervaardigen, omdat hij partijdrukker Heiermann niet meer 
vertrouwde.'92 2 

StalinStalin contra Hitler bevatte passages waarin een aanval werd gedaan op 
Chroesjtsjovv en op hen die "voortgaande tot op de huidige dag" Stalins na-
gedachteniss bezoedelen. Provocerend citeerde De Groot uit de juist versche-
nenn en door Huib uit Moskou meegebrachte memoires van een tweetal naas-
tee wapenbroeders van Stalin, de maarschalken G.K. Zjoekov en S.M. Sjte-
menko,, die Stalin "voor onze ogen doen herrijzen als een der grootste man-
nenn van onze tijd". De Groot wekte de indruk dat er in de leiding van de 
CPSUU tweespalt bestond tussen de functionarissen van het partijapparaat en 
"dee mannen van het leger". Alleen de laatsten hadden oog voor het feit dat 
"zonderr leiders als Stalin, internationaal en zo mogelijk ook in elk land van 
betekeniss geen massastrijd en ook geen leninistische partijorganisatie moge-
lijkk was. [...] De strijders voor vrede en socialisme mogen niet toestaan dat de 
schennendee hand aan hun grote mensen wordt gelegd." '93 

Nogg geen halfjaar na het verschijnen van de brochure leek die schennende 
handd zich kwaadaardiger dan ooit naar De Groot uit te strekken. Hij kwam 
zwaarr onder vuur te liggen door een publicatie in het januarinummer van het 
Sovjet-Russischee tijdschrift Voprosi Istorii KPSS (Vraagstukken van de ge-
schiedeniss van de CPSU).194 De historici A.P. Dimitrijev en K.K. Sjirinja be-
schuldigdenn hem ervan zich in zijn memoires en in Stalin contra Hitler te 
hebbenn overgegeven aan "laster, vervalsing en het zaaien van wantrouwen in 
dee Sovjet-Unie en de CPSU". Tot zover geen nieuws, ferme taal was eerder 
gebruikk dan uitzondering. Verontrustender was dat de auteurs in het Comin-
tern-archieff  hadden mogen grasduinen en daaruit brieven opdoken van A.S. 
dee Leeuw en C. Schalker, in de oorlog vermoorde partijcoryfeeën, die in de 
partijj  respect genoten. Zoals Lenin in zijn testament voor de grofheid en 
wraakzuchtt van Stalin waarschuwde, deden - zo lieten de auteurs uitkomen 
-- Schalker en De Leeuw dat voor Stalins Nederlandse evenknie. 

Toenn De Groot in 1930 in het partij secretariaat werd gekozen, hetgeen vol-
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genss de officiële partij-ideologie een "historische ommekeer" inluidde, wees 
Dee Leeuw de Comintern erop dat De Groot "natuurlijk een intelligente ar-
beiderr is, maar in politiek opzicht een niet volkomen betrouwbare kameraad, 
omdatt hij aangestoken is door ultra-linkse stemmingen". Cees Schalkers ge-
tuigeniss was nog scherper: "De Groot ontpopte zich meer en meer als iemand 
tenn aanzien van wie het noodzakelijk is de grootst mogelijke voorzichtigheid 
inn acht te nemen wat het opdragen aan hem van een verantwoordelijke taak 
betreft.""  Met dezelfde brieven in de hand en de bewering dat een in verwar-
ringring geraakte De Groot in mei 1940 naar de Sovjet-Unie wilde uitwijken, 
schetstenn de Sovjet-historici De Groot als een intrigant die zijn al door De 
Leeuww en Schalker blootgelegde zwakheden maskeerde met een natuurlijke 
neigingg tot fractievorming. Ze hadden maar één doel: De Groots prestige te 
ondergraven. . 

Dee eerste berichten over de publicatie verschenen in NRC Handelsblad^ 
enn iets later in Vrij  Nederland?'* In Felix Meritis raakte men in alle staten, 
toenn de ernst van de situatie doordrong. De Groot werd telefonisch gewaar-
schuwdd en kwam spoorslags naar de Keizersgracht. Waar staat het? Geef hier 
diee krant, hij scheurde hem bijna uit Wolffs handen. Briesend liep hij door het 
redactielokaal,, "leugens" waren het, allemaal "falsificaties".'97 Hij wilde de 
Russischee tekst zien, zolang die niet vertaald was, mocht er niet gereageerd 
worden.. Of toch..., "er moet iets gezegd worden. Dan maar dat we ons niet 
latenn afleiden in een discussie met lui van Het Handelsblad en Vrij  Neder-
landland die trouwens vijanden van de Sovjet-Unie zijn." 

Hoekstraa kreeg opdracht een commentaar te schrijven. "Gifkikkers", stond 
erboven.. Zonder op de zaak zelf in te gaan, kon de lezer opmaken dat NRC 
HandelsbladHandelsblad en Vrij  Nederland, "de afleggertjes van het kapitalistische pro-
paganda-apparaat""  hun smeerpijperij weer eens hadden botgevierd op "onze 
Communistischee partij" en "haar ere-lid van het partijbestuur Paul de 
Groot".. De partij piekerde er niet over op de "leugens" te reageren.'98 

Datt deed ze pas drie weken later in De Waarheid middels een lange ver-
klaringg die ook aan het ANP werd verstrekt.'99 De aanval van Dimitrijev en 
Sjirinjaa op De Groot bevatte een aanval op de hele partij, een "even kwaad-
willig ee als primitieve poging om tegenstellingen in onze leiding te suggere-
ren".. De dertiger jaren was een partijdocument, door "alle leden van het da-
gelijkss bestuur voor het ter perse gaan gelezen, schriftelijk beoordeeld en 
goedgekeurdd en daarna door het voltallige partijbestuur bevestigd en toege-
juicht",, aldus het communiqué. 

Sjirinjaa en Dimitrijev werd een verborgen heimwee toegedicht naar voor-
bijee tijden, waarin "schuiven met leiders, het aanstellen en afzetten vanuit 
eenn centrum, buiten de leden van de partijen om, gemeengoed was". Over De 
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Leeuww en Schalker stelde de verklaring het "verbijsterend te vinden" dat 
achterr de rug van De Groot om enkele medebestuurders roddel naar het cen-
trumm in Moskou zonden, terwijl ze de eigen partij onkundig lieten. "Dat Di-
mitrijevv en Sjirinja zulke praktijken als 'argument' hanteren," was, zo leerde 
hett bestuur, "wel de duidelijkste illustratie van hun eigen mentaliteit." Het 
wass "een perfide gecamoufleerde" poging om verdeeldheid in de partij te 
wekkenn en dat ondanks de door de CPSU toegezegde niet-inmenging. "Wij 
waarschuwenn er echter voor het tweetal schrijvers niet met de Sovjet-Unie en 
dee CPSU als zodanig te vereenzelvigen." 

Dee toon was fel, maar De Groot vermeed nauwlettend een openlijke be-
schuldigingg tegen de CPSU zelf uit te spreken. Men mocht haar het verwijt 
makenn dat de publicatie van Sjirinja "koren op de molen" was van "onver-
antwoordelijkee lieden", het centraal comité zelf moest buiten schot blijven.200 

Nett als met de brochure Stalin contra Hitler zinspeelde De Groot op een op-
positiee tegen de lijn van Soeslov en Ponomarjov. Deze oppositie met - naar 
hijj  vermoedde - contacten in het Rode Leger, wilde hij niet tegen zich inne-
men.2011 Realisme of door wishful thinking gedreven fantasie, De Groot bleef 
tott 1975 met een oppositie rekening houden. 

Naa de scheuring in 1958 bezette de Tweede-Kamerfractie nog slechts drie 
zetels.. De partij herstelde zich in de loop van de jaren zestig tot een zeven-
mansfractiee in 1972. De lijstaanvoerder en fractieleider Marcus Bakker ont-
poptee zich door zijn gevatte stijl en gevoel voor theater tot een bij een groot 
publiekk geliefd debater. De communisten hadden het gevoel in de lif t te zit-
ten,, De Groot meende zelfs dat na de val van het kabinet-Biesheuvel "het 
vraagstukk van de regeringsmacht" aan de orde was, misschien niet een, twee, 
driee maar op termijn zeker.202 Het optimisme werd mede gevoed door het tot-
standkomenn van een gemeenschappelijk regeringsprogram van communisten 
enn socialisten in Frankrijk. De Groot zag ook kansen voor samenwerking met 
dee PVDA. Meende zelfs Den Uyl niet: "je kan nooit 'nooit' zeggen." In de 
optimistischee gedachtegang paste het de contacten met de Italianen, en voor-
all  de Fransen te intensiveren. In juli 1972 kwam Raymond Guyot naar Am-
sterdam,2033 enkele maanden later gevolgd door een zware delegatie met in 
haarr midden het lid van het politiek bureau Gustav Ansart.204 Er werd ge-
sprokenn over het 'programme commun' en over de autonomie om de Franse 
communistenn die zich een wat vrijere opstelling jegens de Sovjet-Unie ver-
oorloofden,, een hart onder de riem te steken. Een uitnodiging voor het PCF-
congress liet De Groot echter onbeantwoord. Hem werd niet toegestaan het 
woordd te voeren. De Fransen waren verwonderd over zijn wegblijven en be-
toogdenn dat zij in het conflict tussen de CPN en de CPSU geen partij waren. 
Jacquess Denis kreeg van De Groot te horen dat het dan toch vreemd was dat 

451 1 



DEE MAN DIE DE WEG WEES 

dee PC F bij aanvallen op de CPN er het zwijgen toe deed. Waarom er niet ge-
reageerdd was op "onze verklaring inzake de geschiedvervalsing door Dimit-
rijevrijev en Sjirina?" wilde De Groot weten. "Zwijgen maakt medeplichtig!"205 

TWEEDELIN GG IN HET DAGELIJK S BESTUUR 

Inn de lente van 1973 werd onder aanvoering van PVD A-leider Joop den Uyl 
eenn regeringscoalitie gevormd die uitdrukking was van een strijdbaarheid die 
eindjarenn zestig voelbaar werd aan de universiteiten en die zich allengs naar 
dee rest van de maatschappij uitbreidde. Van 1970 tot 1973 spoelde er een sta-
kingsgolff  over het land die tot de imposantste van na de oorlog gerekend kon 
worden.. Hoewel de CPN de deuren wagenwijd openzette voor het slinkende 
aantall  bedrijfsarbeiders, kon het gestage verlies onder de traditionele arbei-
dersaanhangg in Amsterdam, Rotterdam en de Zaanstreek niet worden goed-
gemaakt.. Dat verlies zette eind jaren vijfti g in. Debet daaraan waren de par-
tijconflicten,, maar ook enkele meer objectieve ontwikkelingen. De Twentse 
katoenindustriee werd in de jaren vijfti g sterk gemechaniseerd en nam in de 
tienn jaar daarna in omvang af. De havens groeiden voortdurend, maar de 
werkgelegenheidd bleef achter door het toenemende gebruik van containers. 
Ookk in de bouw - een oud communistisch bolwerk - liep de werkgelegenheid 
terugg als gevolg van fusies en nieuwe productietechnieken. Hetzelfde gold 
voorr de metaalindustrie. 

Mensenn gingen beseffen dat het in de wereld anders toeging dan de partij-
krantt deed vermoeden. Het wegebben van de Koude Oorlog, de ongekende 
hoogconjunctuur,, het verhoogde gevoel van sociale zekerheid en de ingrij-
pendee verandering in de levensstijl, die in de jaren zestig doorzetten, eisten 
nett als de herstructurering van de industrie onder communistische arbeiders 
hunn tol. Het gevoel volwaardig lid van de maatschappij te zijn werd sterker 
enn bevorderde de integratie van de traditionele aanhang die vroeger zowel so-
ciaall  als geografisch geïsoleerd was. Een nieuwe aanwas rekruteerde de par-
tijj  in de jaren zeventig alleen onder studenten, jongeren en welzijnswerkers. 
Vann de verschuiving naar links profiteerden vooral de PVDA en de vakbewe-
ging.. Het kreeg zijn beslag in het aantreden van het kabinet-Den Uyl. 

Inn de partijtop werd verschillend aangekeken tegen de nieuwe regering. 
Bakkerr meende het kabinet vooral op daden te moeten beoordelen, prijzen 
waarr het kan, voortstuwen waar nodig. "Het is niet moeilijk dagelijks een ha-
gell  van kritiek over Den Uyl te laten neerdalen, juist is het niet."206 De Groot 
keekk er anders tegenaan. Het kabinet moest niet vanuit een nationaal, parle-
mentairr maar vanuit een internationaal kader getoetst worden. De Groot liet 
zichh leiden door veranderingen die hij in de CPSU bespeurde. Uit de kring van 
hett Rode Leger verschenen beschouwingen in de Pravda waarin gewaar-
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schuwdd werd voor het "oorlogszuchtige" West-Duitse imperialisme.207 Er 
moest,, betoogde De Groot, strijd worden gevoerd tegen elke infiltratie vanuit 
West-Duitsland.. Daartoe rekende hij in de eerste plaats strijd tegen het kabi-
net-Denn Uyl, dat door zijn verbindingen met de SPD onder West-Duitse in-
vloedd stond: "Den Uyl geeft een verwaterde versie van Mussert, sluit zich 
aann bij Duitsland, al is het dan geen Hitler-Duitsland."208 Op de achtergrond 
zouu zelfs de koningskwestie een rol spelen. Koningin Juliana zou het vol-
gendee jaar aftreden en plaatsmaken voor Beatrix en Claus, een samenzwe-
ringstheorieringstheorie die de duistere stelling dat het kabinet-Den Uyl in Bonn tot-
standkwam,2099 kracht bijzette. De partij moest, volgens De Groot, in het 
offensieff  en acties organiseren. Als in de jaren dertig pleitte hij voor een "tak-
tiekk van eenheidsfront van onderop".210 Den Uyl zou zichzelf dan vanzelf wel 
alss klassenvijand ontmaskeren. 

Vann een gedachtewisseling over deze bizarre voorstelling van zaken was 
geenn sprake. Bakker meed de confrontatie, cynisme bewaarde hij voor eigen 
kring.. De Groot mocht heersen in partij- en dagelijks bestuur, in de Tweede-
Kamerfractiee waren hij en Joop Wolff de baas. Daar bleef het streven naar er-
kenningg en normalisering van de omgangsvormen voorop staan.2" Bakker 
wektee al vanaf het begin van de jaren zestig bij De Groot achterdocht op, en 
diee groeide alleen maar. Blijkens notities en zijdelingse opmerkingen maak-
tee hij zich steeds drukker over Bakkers gebrek aan discipline en zijn opgaan 
inn "allerlei parlementair werk".212 Een houding die De Groot ook stoorde in 
stadsbestuurderss als Verheij en Rudi van der Velde, de oud-actiesecretaris van 
dee SVB, die in 1970 wethouder van onderwijs werd.2'3 

Naa zijn terugtreden uit het dagelijks bestuur nam De Groot de leiding op 
zichh van het IPSO, het wetenschappelijk bureau van de partij, dat hem de kans 
boodd initiatieven te nemen voor publicaties en reizen zonder tussenkomst 
vann het dagelijks bestuur.2'4 Bij zo'n belangwekkend instituut - sommigen 
steldenn zelfs voor de naam te wijzigen in "Paul de Groot-Instituut"2'5 - hoor-
dee ook een overeenkomstige huisvesting. De Amsterdamse wethouders Ver-
heijj  en Rudi van der Velde foeterde hij uit, omdat ze daar ondanks de be-
staandee subsidieregelingen niet voor konden zorgden: "Onze partij stelt 
krachtenn ter beschikking van het gemeentebestuur om voor de werkende 
mensenn op te eisen wat hun door de andere partijen 'in het algemeen belang' 
onthoudenn wordt en daartoe hoort ook de ons toekomende service voor onze 
partij,, in dit geval o.a. het IPSO. Onze 'vroede vaderen' beschouwen zich ech-
terr als ijverige ambtenaren en treden niet op als partijvertegenwoordigers. 
Mett woningtoewijzingen aan partijgenoten gaat het op dezelfde manier."216 

Mett het laatste refereerde De Groot aan de lakse manier waarop Verheij zijn 
verzoekk behandelde voor een andere, meer geschikte woning dan die in de 
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Palestrinastraat.. Al sprak De Groot doorgaans niet meer met hem, Verheij 
schoott hem wel degelijk te hulp.2'7 Door zijn toedoen kon hij zich in Am-
sterdam-Noordd vestigen, op een ruime flat in de Walmolen. Joop Uisberg or-
ganiseerdee de verhuizing en het opknappen van de woning.218 

Dee uitslag van de Statenverkiezingen van maart 1974, eenjaar na het aan-
tredenn van het kabinet-Den Uyl, liet een fors verlies voor de CPN zien; liefst 
honderdduizendd stemmen minder dan bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 
1972,, een teruggang van 4,7 naar 3,5 procent, bijna eenderde van het totaal. 
Dee tactiek van De Groot bleek een volledig fiasco, ook al blies hij kort voor 
dee verkiezingen hoog van de toren door elk nieuw partijlid "een spoorslag in 
dee flank van de PVDA-leiding te noemen".219 De CPN slaagde er niet in actie 
opp gang te brengen. Voor de oproep om "de reactionair" Den Uyl van repliek 
tee dienen, had de zogenaamde werkende bevolking niet de minste belang-
stelling. . 

Dee Groot weet het verlies aan het terugdeinzen voor Den Uyl. De leiding 
schoott tekort door naar rechts te buigen. "Wilde acties", "stakingen", de 
eminencee grise had ze node gemist. In plaats daarvan trad de partij op als 
hulptroepp van Den Uyl. Het ergste, betoogde hij, was dat hij in de voorbije 
maandenn te weinig op de hoogte was gehouden.220 Dat laatste kon Hoekstra 
zichh aantrekken. Het verwijt dat de leiding voor "rechts" bukte, was bedoeld 
voorr Joop Wolff en Marcus Bakker, die, zo sneerde De Groot, ingedommeld 
warenn en ten prooi vielen aan parlementair opportunisme. Meer dan ooit, al-
duss De Groot, ontbrak het aan ervaren, solide communisten die in jarenlan-
gee strijd voor de bevolking gezag hadden verworven. Studenten en welzijns-
werkerss konden hen niet doen vergeten. 

Voorr De Groot doemde steeds scherper een tweedeling op in de dagelijk-
see leiding, met aan de ene kant Joop en Jaap Wolff, gesteund door Marcus 
Bakkerr en de veelbelovende Gijs Schreuders, die de Brabander Ab van Turn-
houtt als adjunct-hoofdredacteur van De Waarheid opvolgde en zonder ver-
kiezingg in het dagelijks bestuur was gecoöpteerd.221 Aan de andere kant ston-
denn hijzelf en de duldzame Henk Hoekstra, bijgestaan door Fré Meis en bu-
reausecretariss Joop Uisberg. 

Beginn juni 1974 verraste De Groot het dagelijks bestuur met een geheel 
nieuwee visie. Aansluitend op de bespreking van de door het kabinet-Den Uyl 
voorgenomenn grondwetsherziening, stelde hij met veel aplomb dat de wijzi-
gingg van de kieswet gericht was tegen de CPN, de enige vertegenwoordiging 
vann de arbeidersklasse in het parlement.222 "Het opende de weg naar een au-
toritairr regiem, een aangepast soort fascisme", waarvan "het Kaïnsteken was 
datt het samenging met anti-communisme en anti-sovjetisme". Dat laatste zag 
hijj  bevestigd in de felle reacties op de uitwijzing van Alexander Solsjenitsin, 
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dee "reactionaire anti-socialist", tegen wiens Goelag Archipel hoognodig de 
aanvall  moest worden ingezet. 

Enigee weken later verlangde hij dat de CPN haar houding tegenover de 
Sovjet-Uniee drastisch wijzigde en het anticommunisme en antisoyjetisme be-
streed.. Schreuders, Wolff en Bakker vielen de litanie zonder morren bij. Nog 
kortt daarvoor hadden ze de Sovjet-Unie verweten met het uitwijzen van dis-
sidentenn aan kapitalistische landen een alibi te verschaffen hetzelfde met hun 
tegenstanderss te doen."3 Maar zoals altijd, ter vergadering werd instemmend 
geknikt.. Alleen Hoekstra en Uisberg konden weten dat De Groots plotselin-
gee uitval naar dissidenten als Amalrik, Sacharov en Solsjenitsin verband hield 
mett juist begonnen geheime besprekingen op de Sovjet-ambassade. 

AFGEBLAZE NN COUP 

Dee vriendelijke Vincenzo Galetti knikte instemmend. Terwijl De Groot het 
lidd van het Italiaanse politiek bureau toevertrouwde de Russen een stel schob-
bejakkenn te vinden die van de Nederlandse politiek niets begrepen, groeide 
bijj  een goed glas wijn een joviale kameraadschap. Galetti vertelde hem dat 
hijj  door een onbehouwen Ponomarjov met schrille stem op het matje was ge-
roepenn omdat hij bij een bezoek aan een Moskouse fabriek over Vietnam was 
begonnen.. Een ander tekenend voorval: een Kazachstaanse delegatie op be-
zoekk in Bologna kon zich niet voorstellen waarom de PCI met zoveel leden 
niett de macht greep of op zijn minst de bevolking bewapende. Ze waren het 
eroverr eens dat de CPSU van het Westen niets begreep, de bevolking in Rus-
landd weinig te vertellen had en dat over de buitenlandse politiek maar een 
kleinn groepje in de CPSU besliste.224 

Dee Groot hielpen zulke ontnuchterende contacten met Italiaanse en Fran-
see vrienden iets van zijn wantrouwen jegens internationale bijeenkomsten 
wegg te nemen. Voorzichtig en alleen nog als waarnemer begon de CPN vanaf 
19733 weer op het internationale toneel te verschijnen. Zo legden Uisberg en 
Hoekstraa in Stockholm hun oor te luisteren op een bijeenkomst ten behoeve 
vann een conferentie van Europese partijen later dat jaar in Brussel. Het door 
Uisbergg afgestoken verhaal over de autonomie bevatte zoveel geldingsdrang 
datt hij er nog jaren nadien aan herinnerd werd.225 In de wandelgangen kreeg 
hijj  voorzichtige bijval, vooral van Italianen en Spanjaarden, Jean Kanapa van 
dee PCF was bij het diner gereserveerder: "de Hollandse kameraden moesten 
geduldd oefenen en niet te aanvallend zijn."226 

Datt laatste kreeg ook De Groot te horen toen hij in september 1974 Gus-
tavv Ansart en Jacques Denis ontving."7 Op afkeurende toon had hij de zoge-
naamdee vakanties in Oost-Europa te berde gebracht. Ongepast, vonden de 
Fransee gasten; ze waren net terug uit de Sovjet-Unie. De Franse delegatie 
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stondd erop de Brusselse conferentie van Europese communistische partijen te 
bespreken,, waar de CPN alleen als waarnemer aanwezig was. Sarcastisch 
vroegg De Groot of het er soms om ging hem ergens "in te luizen" en scham-
perdee dat alleen de Russen er de dienst hadden uitgemaakt. Een tegensputte-
rendee Denis kreeg te horen: "Of u het nu leuk vindt of niet, het wereldcen-
trumm bestaat; de zwarte Comintern bepaalt wat er gebeurt en het enige ver-
weerr is: daar wegblijven. [...] Wij voelen niets voor een conflict, maar kun-
nenn evenmin de mond houden. Daarom waren we niet officieel in Brussel." 
Naa het gesprek, waaraan ook Bakker en André de Leeuw deelnamen, vroe-
genn de Fransen om een gezamenlijk communiqué. Smeken of bidden hielp ze 
niet,, De Groot weigerde pertinent."8 

Zijnn sfinxachtige, agressieve manier van doen werd De Groot ingegeven 
doorr de gedachte de Fransen niet langer nodig te hebben. In augustus 1974 
hadd Moskou voorzichtig toenadering gezocht. De Groots filippica's tegen het 
antisovjetismee hadden het Kremlin kennelijk niet onberoerd gelaten. On-
dankss de veelbelovende start had de Baruch-groep Moskou bovendien nooit 
geheell  kunnen overtuigen. Bij een bezoek eind juli 1974 aan de achterkant 
vann Felix Mentis had de Tass-correspondent en tweede ambassadesecretaris 
VV Opalev zich tegenover Joop IJisberg laten ontvallen dat de affaire rond 
Dimitrijevv en Sjirinja toch niet zo gelukkig was geweest. De voortreffelijk 
Nederlandss sprekende correspondent liet verder weten dat van Russische 
kantt hernieuwde contacten op prijs werden gesteld. Opalev had het pand aan 
dee Keizersgracht nog niet verlaten of IJisberg spoedde zich naar Hoekstra en 
Dee Groot. Beiden waren even verrast als geïnteresseerd. IJisberg: "Dan was 
hett gebruikelijk dat Paul daarover ging nadenken en dat Hoekstra, die mis-
schienn zijn eigen gedachten had, zich daar bij aansloot. Zo lagen de verhou-
dingen.""9 9 

Dee Groot zag er wel wat in. Er volgde op 2 augustus 1974 een anderhalf 
uurr durend gesprek met Opalev op het IPSO in de Nieuwe Leliestraat.230 All e 
oudee twistpunten werden aangeroerd. Wat betreft de beledigende teksten van 
Sjirinjaa en Dimitrijev beklaagde De Groot zich erover geen weerwoord te 
hebbenn mogen geven: "Aan wie en waarheen moest ik schrijven?" vroeg hij 
verongelijkt.. IJisberg zat er bij zonder echt aan het gesprek deel te nemen: 
"Hett werd een stevige maar niet onvriendelijke ontmoeting."23' "De Groot 
probeerdee zelfs grapjes te maken," rapporteerde Opalev in zijn uitvoerige ge-
heimee verslag aan de internationale afdeling van de CPSU in Moskou.232 De 
eerstee stap naar herstel van de betrekkingen was gezet. Pas in februari 1975 
werdd het dagelijks bestuur, en dan nog mondjesmaat, op de hoogte gebracht 
vann de contacten:233 men zou over prestigeoverwegingen zijn heen gestapt, er 
zatt beweging in de zaak en een "informeel" bezoek van een Russische dele-
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gatiee was aanstaande. Hoekstra had Breznjev zelf geraadpleegd.234 

Zess maanden later, kort voor het vijfentwintigste partijcongres, was het zo-
ver.. Op 29 mei arriveerden het plaatsvervangend hoofd van de internationa-
lee afdeling van de CPSU Vadim Zagladin met in zijn gezelschap D.N. Mots-
jalin,, een man met een indrukwekkend, tonrond postuur, op Schiphol. De 
Groott was in zijn nopjes. Hij zag het bezoek, dat twee dagen duurde, in de 
eerstee plaats als zijn zaak en hield de regie strak in handen. Bakker en Joop 
Wolfff  werden geweerd, de laatste vooral omdat onder zijn hoofdredacteur-
schapp positieve berichtgeving over Oost-Europa schaars was geworden. Al-
leenn Hoekstra, Hartog en IJisberg werden door De Groot geduld, maar zelfs 
dee partijvoorzitter vertrouwde hij niet echt. 

Natuurlijkk liet De Groot niet na de Russen stevig te onderhouden over de 
kwestiee Sjirinja. En natuurlijk ging het gesprek ook over "andere intriges", 
"dee politieke geschillen" en "de normalisering van de betrekkingen".235 Maar 
watt hem vooral door het hoofd spookte: hoe de Russen zover te krijgen dat 
zee vrijuit spraken over de verhoudingen in de CPSU en over de internationa-
lee situatie. Tijdens de officiële bijeenkomsten in Felix Meritis was daar geen 
kanss op, maar op een geheime locatie... Hoekstra wilde hij er niet bij hebben, 
alleenn Haks en IJisberg. 

Dee jonge aimabele bureausecretaris kreeg opdracht een reisje te organise-
renn naar een boerderij van een partijgenoot-boer in Noord-Holland, even bo-
venn Alkmaar, waar zonder microfoons en in alle rust de gedachtewisseling 
voortgezett kon worden. Met Piet van Nie aan het stuur ging men op weg. Na 
eenn rondgang over het erf en een kijkje in de stallen zette het vijftal zich in 
eenn kamer rond de tafel en stelde De Groot de brandende kwesties aan de 
orde.. De Russen toonden zich verrast en begrepen niet waarop De Groot doel-
de.. Meer uit beleefdheid herhaalden ze wat eerder aan bod was gekomen: dat 
zichh in de wereld een wapenwedloop voltrok waardoor de Sovjet-Unie in de 
problemenn geraakte. De Amerikanen hadden een onvoorstelbaar gevaarlijk 
wapenn (het bleek te gaan om de neutronenbom) ontwikkeld, wat Moskou 
nooptee aan oude vijandschappen een einde te maken. De Groot kon zijn 
teleurstellingg moeilijk verbergen, maar beschouwde het gesprek toch als nut-
tig,, per slot beschikte hij over informatie waar weinigen van op de hoogte wa-
ren. . 

Eenn week later kwamen honderden communisten voor het vijfentwintigste 
partijcongress in de Amsterdamse RAI bijeen. "Morgen beginnen we een uur 
eerder,""  kregen de gedelegeerden zaterdagavond van hun delegatiesecretaris-
senn te horen.236 "De Groot zal een belangwekkende rede houden." Rumoer en 
gegiss alom, niemand kon opheldering verschaffen. De leden van het dagelijks 
bestuurr waren ziek (Henk Hoekstra) of niet bereikbaar. 
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Dee dag voor het congres was Joop IJisberg bij De Groot thuis ontboden en 
hadd tot zijn verbazing te horen gekregen dat de dagelijkse leiding geen lei-
dingg meer gaf.237 De Groot was tot de conclusie gekomen dat er een nieuw 
bestuurr moest komen. "Ik wil op zondagmorgen een besloten zitting en ik 
will  dat ji j die voorzit. Alleen toegang voor gedelegeerden, dubbele wacht-
postenn voor de deuren en zonder microfoons."238 De Groots blikken waren 
dwingend,, IJisberg werd totaal overdonderd. 

Inn de dagen tussen het gesprek met Zagladin en het congres was De Groot 
ervann overtuigd geraakt dat hij met de Russen verder moest en dat de meer-
derheidd van het bestuur hem daarin niet zou volgen. Dat kreeg IJisberg ove-
rigenss niet te horen. De Sovjet-Unie was het laatste waar De Groot ruzie over 
wilde.. Nee, IJisberg moest het doen met de bekende verwijten: Hoekstra 
deugdee niet, te slap. Bakker was een opportunist, Wolff onbetrouwbaar en al-
lemaall  waren ze te weinig strijdvaardig. 

IJisbergg genoot weliswaar het vertrouwen van De Groot - hij bezocht hem 
eenss per week, zo niet vaker -, maar rekende het tot zijn plicht Hoekstra in te 
lichten.. Hoekstra, ziek en moe van de tirannieke De Groot, nam het bericht 
gelatenn in ontvangst: "we zullen zien." Vervolgens seinde IJisberg ook Bak-
ker,, de gebroeders Wolff, Meis en Walraven in. Marcus Bakker en Joop Wolff 
lietenn weten niet van plan te zijn zich te laten afslachten. Wolff, wiens nei-
gingg tot het conspiratieve ingeboren leek, verzekerde niet te zullen zwijgen. 
Zoo groeide in de loop van de dag een waakzame houding. 

Dee volgende ochtend arriveerde De Groot per auto met aan het stuur Piet 
vann Nie voor het RAi-gebouw. De meer dan vijfhonderd afgevaardigden be-
gavenn zich al naar de grote vergaderzaal. IJisberg ving hem op. De Groot gaf 
hemm te kennen nog niet klaar te zijn met zijn speech. "Nou, dan beginnen we 
nogg niet, en gaan we eventjes apart zitten." Op weg naar een rustige ruimte 
liett hij zich plotsklaps, maar welgemoed ontvallen: "Ja, ik heb toch maar een 
anderr verhaal voorbereid, iets belangrijkers, het gaat meer over de internatio-
nalee politiek en zo..." IJisberg stond perplex en kon geen andere conclusie 
trekkenn dan dat De Groot besloten had af te zien van zijn plan de leiding naar 
huiss te sturen. 

IJisbergg spoedde zich naar de vergaderzaal om de anderen te verwittigen 
vann de even verrassende als absurde wending. Hoekstra nam de mededeling 
ogenschijnlijkk voor kennisgeving aan; van allen had hij wel het meest de gril-
lighedenn van zijn chef moeten verduren. De anderen reageerden met een 
mengelingg van onthutsing en opluchting. 

Dee volgende dag lazen De Waarheid-dHooimzes onder een paginabrede, 
vijfkolomss kop "Tegenover de plannen van de NATO-top, Nee, Nee, Nee, 
Nooit!""  dat De Groot in een "indringend betoog de kritieke toestand had ge-
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schetstt waarin de wereld zich bevond".239 "De oorlogshysterie in de NAVO en 
dee bewapening werden ten top gevoerd en er vond een herleving plaats van 
dee koude oorlog. [...] Herstel van postitieve contacten met de Sovjet-Unie had 
dee grootst mogelijke voorrang." In de rede beluisterden alleen ingewijden de 
gesprekkenn met Zagladin en Motsjalin in Felix Mentis en op de boerderij in 
Noord-Holland.240 0 

Dee Groot zag op de valreep af van de coup omdat hij - buiten de te ver-
zwijgenn kwestie met de Russen - onvoldoende argumenten meende te heb-
benn om zo'n riskante onderneming met succes te bekronen. De tijd van sa-
menzwerenn was misschien niet voorbij, het vanzelfsprekende succes wel. In 
eenn nieuw te vormen leiding had slechts een enkeling uit het oude bestuur 
kunnenn terugkeren: Fré Meis en Joop Uisberg als zijn directe vertrouwelin-
gen,, misschien Henk Hoekstra, maar op een andere positie, Bakker, Joop en 
Jaapp Wolff en Gijs Schreuders zeker niet. Vervangers: Jurrie Reiding, Rinus 
Hakss en André de Leeuw en wie weet kwam hij met Harry Verheij op de 
proppen,, die hij onverwacht weer alle lof toezwaaide.24' Alternatieven die 
echterr weinig zekerheid boden of tweede garnituur waren. De Groot durfde 
hett niet aan. 

Hoee overrompelend de gebeurtenissen ook waren, na het congres bleven 
zee onuitgesproken. Uisberg meent er met Hoekstra nog over gesproken te 
hebbenn en een enkel woord met Joop Wolff. Een evaluatie, laat staan een dis-
cussiee bleef achterwege; allen begrepen welke problemen zich gingen voor-
doen,, maar iedereen zweeg. 

Dee opbloeiende vriendschap tussen CPN en CPSU bleef niet bij woorden 
alleen.. In Moskou werd Huib Zegeling, in oktober 1975 bij zijn schoonou-
derss op bezoek, weer met alle zorg omringd.242 Al voor zijn vertrek was hij 
allervriendelijkstt ontvangen door ambassadeur Alexander Romanov. Hij 
hoefdee niet meer op een toeristenvisum te reizen. Zegeling ging ervan uit dat 
hijj  voor de tijd van zijn verblijf een bescheiden kamer in de Moskouse uni-
versiteitt kon huren. De ontvangst was echter overrompelend. Op het station 
werdd hij opgewacht door Kosjelev, medewerker van de internationale afde-
lingg van het centraal comité en de opvolger van Popov. Kosjelev veront-
schuldigdee zich uitputtend voor de verhindering van Motsjalin, die in de hië-
rarchiee van de internationale afdeling een stapje hoger stond. Het gezin werd 
ondergebrachtt in het speciale prestigieuze partijhotel in de buurt van de Ar-
batt en kon permanent over een auto met chauffeur beschikken. In de eetzaal 
troff  Zegeling tot zijn verbazing niet alleen de stokoude Dolores Ibarruri, de 
roemruchtee strijdster uit de Spaanse burgeroorlog, maar ook de Waarheid-
journalistenn André Roelofs en Han de Leeuw, die op uitnodiging van de CPSU 
eenn reportagereis maakten.243 Zegeling bezocht zonder problemen Olga's ou-
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derss en ging met het gezin naar theatervoorstellingen en het circus. Zo had 
zijnn vader het geregeld bij een ontbijt met ambassadeur Romanov in de Am-
sterdamsee legatie, een maand eerder.244 Meer dan drie uur hadden Romanov 
enn De Groot in ongedwongen, kameraadschappelijke sfeer met elkaar ver-
toefd. . 

Datt er een nieuwe wind woei ondervond ook Gijs Schreuders. In februari 
19766 werd hij op het vijfentwintigste cpsu-congres met meer dan gebruike-
lijk ee egards ontvangen. Als verslaggever, tevens lid van de hoofdredactie en 
hett dagelijks bestuur beschikte hij over twee tolken, twee auto's en twee 
chauffeurs:: een saaie Wolga voor de rit naar de congreszittingen en een ma-
jestueuzee ZIL voor ontmoetingen en ontvangsten van buitenlandse partijlei-
ders.2455 Bij thuiskomst sprak de nog geen dertigjarige Schreuders "verstandi-
gee conclusies" te hebben gehoord en getuige te zijn geweest van "een nuch-
teree en realistische benadering".246 

ONTVANGSTT IN MOSKOU 

Nietss leek het bijwonen van de groots opgezette conferentie van Europese 
communistischee partijen eind juni 1976 in Oost-Berlijn in de weg te staan, 
mitss de autonomie gewaarborgd werd, de conferentie zelf haar agenda vast-
steldee en de redevoeringen openbaar waren.247 Die voorwaarden zette De 
Groott op schrift248 en daarmee vertrokken Hoekstra en Uisberg twee dagen 
voorr het begin naar Berlijn. Er volgden harde onderhandelingen met Winkel-
mannn en Markovski, vooraanstaande SED'ers en tevens lid van de redactie-
commissie.. Pas na uitvoerige ruggespraak kwam Markovski zwetend maar 
dolgelukkigg terug met de gewenste toezeggingen. Na een telefonisch rapport 
aann Roel Walraven en het fiat van De Groot en het dagelijks bestuur, die 
stand-byy stonden, betraden Hoekstra en Uisberg de volgende dag de immen-
see vergaderzaal.249 Met frisse tegenzin, dat wel, want aan de rij  sprekers 
kwamm geen eind. Wat gezegd werd was zelden interessant, soms stuitend en 
meestall  oersaai. Lichtpuntjes: een korte groet van Honecker, Ceausescu die 
evenn gedag kwam zeggen, een droge witz van Jacques Denis. 

Mett Hermann Axen en Egon Winkelmann vond na afloop in wat als be-
leefdheidsbezoekk aan de SED was bedoeld, een kribbige gedachtewisseling 
plaatss over "de intriges" van de voorbije jaren. Het weerhield Hoekstra er 
niett van bij terugkeer hoog van de conferentie op te geven: "van een centrum 
wass geen sprake meer, de autonomie had gewonnen."250 Talloze bedenkingen 
tenn spijt, keurde ook De Groot de deelname goed. Alleen de ontmoeting met 
dee SED had achterwege moeten blijven. Het gaf de indruk van een verbetering 
inn de betrekkingen: "Dat is niet goed en niet juist. [...] Beter ware het ons te 
richtenrichten op de CPSU." Hij pleitte voor meer contact, meer uitwisseling, Tsje-
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cho-Slowakijee moest maar eens vergeten worden.25' De Groot stuurde na-
drukkelijkk aan op een ontvangst in de Sovjet-Unie, niet het minst ter ere van 
zichzelf,, de 'grand old man' uit Nederland. Waren anderen ermee verlegen? 
Dee Groot had niemand nodig. Hij beschikte over eigen relaties. Tijdens een 
dinerr op het Russische gezantschap begin 1977 werden de eerste afspraken 
gemaakt.252 2 

Eenn maand voor de verkiezingen waren diverse leden van het dagelijks be-
stuurr bezorgd voor repercussies van het hernieuwde contact met de Sovjet-
Uniee op de verkiezingsuitslag. Maar de meerderheid besefte dat de teerling 
wass geworpen. Alleen een "niet benepen", "niet kleinzielige" reactie kon de 
eenheidd bewaren. "Waarom ons door verkiezingen laten weerhouden? Waar-
omm wijken als andere partijen zich ook in Moskou vertonen?" Men besloot 
naastt De Groot een delegatie bestaande uit Hoekstra, Schreuders en organi-
satiesecretariss Karel Hoogkamp naar de 1 mei-viering in Moskou af te vaar-
digen. . 

Tweee weken voor de delegatie arriveerde, zette De Groot voor het eerst 
sindss veertien jaar weer voet op Russische bodem. Sovjet-functionarissen 
ontvingenn hem onder aan de vliegtuigtrap. Het decor van een staatsbezoek, 
dee limousine met politie-escorte zoefde weg. De Groot was in gezelschap van 
Ekee en Paul, hun oudste kleinzoon. Tot de Russen had hij gezegd: "Ik ben nu 
opp een leeftijd gekomen om niet meer alleen te reizen. Ik wil dat mijn kinde-
renn en kleinkinderen mee gaan." Het stuitte op geen enkel bezwaar. Huib, 
Olgaa en André, hun jongste zoon, reisden per trein. 

Hett gezelschap verbleef in een kapitale datsja in het Zilverbos, net buiten 
Moskou,, aan de oevers van de Moskva, te bereiken via een immense oprij-
laann met aan weerszijden van de toegangspoort wachtposten. De Groot reis-
dee eerder af - had hij zijn partijgenoten meegedeeld - om te kunnen onder-
handelenn over de uitgave van een Russische vertaling van zijn memoires. Hij 
wass deze inderdaad aan het bewerken, de Moskou-onvriendelijke passages 
werdenn herschreven. Hij had nog getracht de Russen te bewegen de kritiek 
vann Sjirinja en Dimitrijev door een artikel in een Russisch wetenschappelijk 
tijdschriftt te herroepen. Hij kon er dan in een nieuw te schrijven voorwoord 
naarr verwijzen zonder zich in een polemiek te hoeven begeven.253 Tot een 
correctiee zijn de Russen nooit overgegaan, dreigen met een polemiek maak-
tee weinig indruk en De Groot praatte ook zonder weerlegging de Russen wel 
naarr de mond. 

Dee Groot had in Moskou ontmoetingen met hoge legerofficieren, onder 
wiee een generaal, weliswaar buiten dienst maar daarom niet minder invloed-
rijk.rijk.  Ze vertelden hem dat er na het betreurenswaardige intermezzo met 
Chroesjtsjovv een herwaardering van Stalin op komst was.254 Tijdens een lunch 
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inn de datsja sprak hij uitvoerig met Zagladin over de ontwikkelingen in het 
Nederlandsee communisme. De Russen toonden zich vol lof over het werk on-
derr de studenten.255 De Groot had er enthousiast over verteld. Ontmoetingen 
warenn er niet alleen in de luisterrijke datsja. Ook werd De Groot ontvangen 
inn de hoge, rijk versierde zalen met imposante kroonluchters en tot spiegels 
geboendee vloeren van het Kremlin. Met Dolores Ibarruri en met Boris Pono-
marjovv vond een ontmoeting plaats in de vergaderzaal van het politiek bureau 
vann de CPSU. Dat De Groot voor beiden weinig respect toonde, was in dit ge-
vall  minder belangrijk dan de eer die hem te beurt viel. De zeventigjarige Po-
nomarjovv was direct onder Soeslov belast met de buitenlandse betrekkingen 
vann de CPSU. Zijn kale, kogelronde hoofd was getooid met een zwart snor-
retjee en hij blonk uit door onbehouwen gedrag;256 Boris "de Verschrikkelij-
ke""  noemde De Groot hem. Deze beperkte apparatsjik redigeerde vóór de 
oorlogg de officiële processen-verbaal van de Moskouse processen. 

Inn dezelfde vergaderzaal had De Groot twee weken later, maar nu in ge-
zelschapp van de inmiddels gearriveerde Hoekstra, Schreuders en Hoogkamp, 
opnieuww een belangrijke samenkomst. Naast Ponomarjov stond de stakerige 
Michaell  Soeslov die met zijn ietwat gekromde schouders en magere gestalte 
schriell  afstak bij het doorgaans corpulente model van het leidende Soyjet-
type.. Schreuders noteerde later hoe de begroeting verliep met de tweede man 
inn de Soyj et-leiding, wiens bleke ogen verscholen bleven achter een lichte 
hoornenn bril. Hij omhelsde Hoekstra, kuste hem, omhelsde De Groot, kuste 
hem;; lepe Karel Hoogkamp, even lang als Soeslov, wist tijdig zijn hand ver 
naarr voren te steken, en Schreuders volgde dankbaar zijn voorbeeld, zoals hij 
achteraff  memoreerde.257 

Soeslovv was geen redenaar, Hoekstra evenmin, alleen De Groot kende de 
genadee van het woord, maar bij gelegenheden als deze was een vrije gedach-
tewisselingg al tientallen jaren geen gebruik. Hoekstra en De Groot lazen hun 
verklaringenn voor van papier. Soeslov antwoordde eveneens van papier, een 
halfuurr lang, in de rituele zware formules waarop hij patent leek te hebben. 
Menn bleek het in alles met elkaar eens, al was hier en daar nog een echo van 
twistt uit het verleden hoorbaar. Soeslov was de CPN zeer erkentelijk voor 
haarr loyale rol in het debat over het eurocommunisme en de kwestie van de 
dissidenten:: "Ik zal vanmiddag nog verslag van ons gesprek uitbrengen aan 
kameraadd Breznjev."258 "Met voldoening," aldus het in de Pravda en De 
WaarheidWaarheid gelijktijdig gepubliceerde communiqué, "werd overeenstemming 
geconstateerdd over de hoofdvraagstukken van deze tijd." 

Naa afloop van de ontmoeting nam Hoekstra het eerste vliegtuig naar huis 
omm op i mei in de RAI te spreken over de aanstaande verkiezingen en over de 
CPN-leuzee "Van Agt eruit, de CPN erin". De anderen bleven in Moskou om 
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opp de Dag van de Arbeid vanaf de eretribune de traditionele parade op het 
Rodee Plein te aanschouwen. 

Opp het partijcongres in 1975 had De Groot op het laatste moment van een 
coupp afgezien. Zijn wantrouwen was er nadien niet minder op geworden. Bui-
tengewoonn ernstig beschouwde hij de klacht van zijn nauwste ipso-mede-
werker,, de chemicus Jurrie Reiding, over BVD-activiteit van een partijbe-
stuurderr uit Noord-Holland. Nog alarmerender vond hij de manier waarop de 
dagelijksee leiding de klacht meende te kunnen afhandelen.259 Een commissie 
onderzochtt de kwestie in het najaar van 1975, maar er viel geen bewijs te le-
verenn voor de verdenking.260 Reiding, ontevreden met het resultaat, lanceer-
dee een nieuwe beschuldiging door de commissie te verwijten de partijbe-
stuurderr de hand boven het hoofd te houden. De sneeuwbal begon te rollen. 
Watt begon met de verdachtmaking van één persoon, dreigde te eindigen met 
dee verdachtmaking van het hele dagelijks bestuur. Het bestuur sloot het on-
derzoekk af, niet dan nadat het Reiding te kennen had gegeven geen contra-
spionagee te dulden als bestrijding van infiltratie. Contraspionage maakte de 
partijj  ondoorzichtig en schiep een platform voor intrige.261 Pas maanden la-
terr schikte Reiding zich in het besluit.262 

Hett viel niet moeilijk te bedenken dat De Groot op de achtergrond de re-
giee voerde. De gewraakte bestuurder had zich eerder in antisemitische zin uit-
gelaten.. Dat had De Groot van Esther Teeboom gehoord.263 Toen Reiding met 
zijnn verhaal kwam, was een complottheorie snel geboren. 

Dee Groot was de drieëndertigjarige Reiding, zoon van een kleine schil-
dersbaas,, geboren in Achtkarspelen, de Friese gemeente waar ook Eke van-
daann kwam, gunstig gezind. In het voorjaar van 1965 werd Reiding partijlid 
inn Leiden, waar hij studeerde. Intelligent, joviaal en productief kwam hij De 
Groot,, die op zoek was naar alternatieve mensen, goed van pas. Enige pluim-
strijkerijj  was hem niet vreemd. Na het vijfentwingste congres schreef hij De 
Groot:: "Het is van onschatbare waarde dat je je nog zo met de zaken kunt be-
moeien.. Laat ik bijvoorbeeld slechts op één facet van deze waarde wijzen: 
honderdenn jonge mensen, de laatste jaren toegelaten tot de partij, hebben een 
onmisbaree ervaring opgedaan. Zij zullen dit congres hun hele leven meedra-
gen.. In onze delegatie heb ik dat gemerkt. Prachtige jonge mensen zijn weer 
eenn stukje verder gevormd, een investering in de kracht van onze partij."164 In 
hetzelfdee epistel solliciteerde Reiding, die de laatste hand aan zijn proef-
schriftt legde, naar een betaalde functie bij het IPSO. In juli 1976 werd hij aan-
gesteld.265 5 

Niett alleen de terzijde geschoven klacht van Reiding wekte De Groots ver-
ontwaardiging.. Smalend reageerde de bejaarde leider ook op de slapheid 
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waarmeee het dagelijks bestuur de mensenrechtensituatie in de Sovjet-Unie 
verdedigde.. Juist nu het mogelijk werd regeringsverantwoordelijkheid te dra-
gen,, meende De Groot de Sovjet-vrienden het hardst nodig te hebben. In de 
strijdd tegen antisovjetisme en anticommunisme ging hij voorop: Sacharov 
heettee een wolfin schaapskleren, het "gedoe met Biermann en Boekovski", 
dee naar het Westen verbannen dissidenten, viel in het niet bij de zaak tegen 
dee oorlogsmisdadiger Menten.266 Het ontbrak aan ernstige politieke leiding, 
noteerdee De Groot op een van zijn aantekeningenvelletjes.267 In zijn ijver -
ookk vergeleken met andere West-Europese communistische partijen - de 
CPSUU te behagen, voelde hij zich steeds eenzamer worden. 

Hett gevoel alleen te staan bekroop hem ook tijdens de campagne voor de 
verkiezingenn die in de zomer van 1976 begon. Regeringsdeelname - hij twij -
feldee geen moment - lag in het verschiet. Wellicht speelde de hoogbejaarde 
partijleiderr de leeftijd parten, de hoop het tijdens zijn leven nog te zien ge-
beuren,, in elk geval hield hij de aanhang voor dat 1977 een keerpunt werd. 
Hijj  zag een herstel van de oude anti-Hitlercoalitie, een groeiende beweging 
naarr samenwerking, ook internationaal. "Wij moeten onze plaats opeisen. 
Kritiekk op Den Uyl is nodig maar niet voldoende. We zijn niet alleen uit op 
ontmaskerenn of aanklagen. We moeten streven naar een alternatief met de 
CPN,, want zonder haar is geen progressieve regeringspolitiek mogelijk."268 

Dee Groot was langzamerhand tot de conclusie gekomen dat "de nieuwe 
frissee aanpak" het best werd samengevat in de leus "Van Agt eruit, de CPN 
erin".2699 In de zittingen van het partij- en dagelijks bestuur viel iedereen de 
illusiee bij, in de wandelgangen was de reactie cynischer.270 Een van de be-
stuurderss had zich laten ontvallen: "Van Agt eruit, de CPN erin... Als ze dat 
maarr niet op de muren van de gevangenis gaan plakken."27' Een signaal van 
verborgenn onvrede - logisch want De Groot wenste opschudden van de lei-
ding.. Er moest meer roulatie komen, want te lang op dezelfde post leidde tot 
"politiekee sclerose".272 In schriftelijke verslagen van de bestuurszittingen 
commentarieerdee De Groot de bijdragen van Hoekstra, Bakker en Joop Wolff 
driftigg met het rode potlood, in de kantlijn neerkrabbelend "Stupide", "Be-
grijptt er niets van", "Capitulatie", "Reformisme".273 Het wees erop dat hij 
niemandd meer vertrouwde, een gemoedstoestand die zich ook in zijn toch al 
beperktee vriendenkring wreekte. 

Inn de nazomer van 1976 reisden De Groot en Eke met hun huisvrienden Lies-
jee Blom en Sal de Zwarte enkele weken door Italië. Liesje was eerder ge-
trouwdd geweest met Sem Lobo, De Groots eerste koerier in de oorlog, en na 
dienss dood met Gerrit Blom, Februaristaker en na de oorlog de centrale man 
inn de kadercommissie. Ook Sal de Zwarte, een gepensioneerd purser van de 
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KLM ,, was een oudgediende. "En vue de leur age [...], nous vous prions bien 
dee leur loger dans un endroit calme," schreef Jaap Wolff op verzoek van De 
Groott aan de kameraden van de PCI.274 Ook Joop Uisberg bemoeide zich met 
dee reis. Of een ontmoeting met de leiding van de partij gelegen kwam: "Nous 
crayonss qu'il serait de grande valeur s'il aurait possible que notre camarade 
Dee Groot pourrait rencontre Ie camarade Enrico Berlinguer..."275 Half sep-
temberr arriveerde het gezelschap met Alitali a in Rome. De reis voerde onder 
meerr naar Napels, waar het feest van UUnita werd bijgewoond. De Groot leg-
dee zijn reisindrukken vast in een serie artikelen "Waar de citroenen bloeien", 
waarvann de inhoud minder romantisch is dan de titel doet vermoeden. Van het 
eurocommunismee van de PCI liet hij geen spaan heel.276 

Kortt voor hun terugkeer naar Nederland vond een ontmoeting plaats met 
dee PC i-leiding in het zwaarbeveiligde partijgebouw aan de Via dei Botthege 
Oscure,, de straat van de duistere zaakjes, in het hart van Rome. Maar wat een 
beleefdheidsbezoekk moest zijn, draaide uit op een verbijsterende ruzie, niet 
mett de Italianen maar met zijn vertrouwde vriendin Liesje Blom. De Groot 
wass in alle staten toen Uisberg hem vanuit zijn Romeinse hotel aan de tele-
foonn kreeg. Blom en De Zwarte waren schurken, hij wilde niets meer met hen 
tee maken hebben. Blom had zich tijdens het gesprek met de Italianen het au-
reooll  van partijleider aangemeten. Terwijl ze alleen mee mocht als gezelschap, 
enn dus haar mond moest houden, gedroeg ze zich als zijn gelijke. Een schan-
de!!  Uisberg kreeg opdracht onmiddellijk het Italiaanse partij secretariaat te 
bellenn om te vertellen dat het verwerpelijke schepselen waren, waar geen en-
kelee aandacht aan mocht worden geschonken. Uisberg stond perplex. Na veel 
aarzelingg en beraad met Hoekstra vroeg hij een gesprek aan met Rome. Met 
krampp in zijn maag, hortend en stotend, trachtte hij de Italianen duidelijk te 
makenn wat er aan de hand was. De kameraden begrepen er niets van.277 

Dee Groots argwaan kende geen grenzen. Hij maakte alles stuk wat hem 
niett voor honderd procent was toegedaan. Ieder gevoel voor de werkelijkheid 
leekk hij kwijt. Wat overbleef was een wereldbeeld waarin de complexiteit van 
hett bestaan gereduceerd was tot ja-nee, voor-tegen, vriend-vijand, voor tus-
senschakelingenn was geen plaats. Nog maar enkelingen duldde hij in zijn om-
geving,, onder wie André de Leeuw en Jurrie Reiding, maar die liepen dan 
ookk kritiekloos aan de leiband. Wie geen blad voor de mond nam stootte hij 
af.. De kring waar hij in verkeerde, werd steeds kleiner. 

LOONN NAAR WERKE N 

OpOp 25 mei 1977 ontving de CPN het loon voor het herstel van de band met 
Moskou:: een ongekend grote verkiezingsnederlaag. De partij verloor vijf van 
dee zeven kamerzetels, bijna tweehonderdduizend stemmen, een teruggang 
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vann 4,7 naar 1,7 procent en een naoorlogs dieptepunt.278 

Aann het begin van de verkiezingsavond ving IJisberg De Groot op bij de 
lif tt in Felix Meritis.279 Hij was goedgeluimd en vol optimisme. Nooit eerder 
wass de campagne zo groot geweest, leden en abonnees stroomden binnen. 
Weliswaarr waren de eerste omineuze tekenen in de vorm van tegenvallende 
uitslagenn in kleine gemeenten al bekend, maar De Groot wuifde ze luchthar-
tigg weg. Hij was ervan overtuigd dat de campagne die hij in belangrijke mate 
zelfontworpenn had, inclusief de 'geniale' leus "Van Agt eruit, de CPN erin" 
correctt was. Pas gaandeweg drongen die avond de onloochenbare feiten door. 
Terwijll  beneden in de concertzaal van Felix Meritis de stemming allengs be-
drukterr werd, zocht hij naar een verklaring. De redactiebureaus waren nog 
overladenn met knipsels, telexen en stapels papier, neerslag van de koortsachti-
gee activiteit waarmee in de voorbije week over de Molukse treinkaping en de 
gijzelingg van meer dan honderd schoolkinderen was bericht. Schokkende ge-
beurtenissen,, die meer dan de verkiezingscampagne het land in de ban hadden 
gehouden. . 

Eindelijkk was de einduitslag bekend, te midden van de bureaus en de in 
haastt opgeruimde papiermassa's begon het dagelijks bestuur aan een geïm-
proviseerdee vergadering. "De Groot heeft het woord" - een vermoeide Hoek-
straa maande de aanwezigen tot stilte. Schreuders herinnert zich: "Daar zat 
hij,, de zenuwtrek op zijn wang heviger dan anders, het in zijn mond geklem-
dee stompje sigaar vloog heen en weer. 'De oorzaak van de ernstige situatie 
was,'' aldus De Groot, 'aan geen twijfel onderhevig.' Uit een stapel papieren 
vistee hij een knipseltje. 'Hier is de oorzaak! De hoofdredactie van De Waar-
heidheid heeft zich ertoe verlaagd in het stof te kruipen voor de neokoloniale re-
actie."'2800 Onrustig geschuif op stoelen, blikken die elkaar kruisten, De Groot 
hieldd het artikeltje op, indringend, maar uiterlijk volkomen rustig: "'De 
hoofdredactiee heeft zich ondergeschikt gemaakt aan het complot van de re-
actie,, waarmee deze verkiezingsuitslag van begin tot het einde is vervalst. In 
dee krant is de bevolking openlijk opgeroepen tot passiviteit en berusting... 
Vanoudss zijn de Molukkers werktuigen van de meest agressieve kringen van 
hett grootkapitaal, maar De Waarheid heeft welbewust nagelaten dit aan de 
ordee te stellen.'" 

Hett leed geen twijfel wie verantwoordelijk waren. Maar hoofdredacteur 
Wolfff  noch zijn trouwhartige plaatsvervanger Schreuders boden tegenspel; 
ookk Hoekstra keek naar de grond toen De Groot hem op de korrel nam. 
Hoekstra,, door journalisten gevraagd naar het partijstandpunt inzake de dis-
sidenten,sidenten, had sussend opgemerkt dat het bezoek aan Moskou geen instem-
mingg inhield met alle aspecten van de Sovjet-politiek. "Dat was fout," beet 
Dee Groot hem toe. 
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Geërgerdd graaide De Groot zijn paperassen bijeen, borg ze op in zijn tas 
enn verdween zonder een woord te zeggen. Van een gedachtewisseling was 
geenn sprake. Verheij kwam hem op de gang tegen, hij had al jaren geen woord 
meerr met hem gewisseld. In een deplorabeler toestand had hij hem niet eer-
derr meegemaakt. "Heb je vervoer, Paul?" Nee, dat had hij niet. Verheij bracht 
hemm die avond laat naar zijn huis in Amsterdam-Noord; tijdens de rit werd 
geenn woord gewisseld.28' 

Onderwijll  trokken Schreuders en Wolff een oude Olivetti-schrijfmachine 
naarr zich toe. De krant moest eruit, het hoofdartikel geschreven. Zonder aar-
zelingg vlogen de vingers over de toetsen, de gedachten producerend die De 
Groott er in staccato had uitgeworpen. In De Waarheid verscheen het com-
mentaarr onder de kop "Vervalst Beeld", een knipsel ervan teruggevonden in 
Dee Groots archief bevatte in de kantlijn de aantekening: "gedicteerd door P. 
dee Groot aan Schreuders".282 

Dee Groot was van een ding overtuigd: de nederlaag lag niet aan hem, niet 
aann de verkiezingsstrategie en niet aan de Sovj et-Unie. Er moesten andere 
krachtenkrachten in het spel zijn, inlichtingendiensten, de Indonesische regering. Als 
eenn opwelling rolde de complottheorie hem uit de mond. Ongeloofwaardig, 
datt zag hij, bij zinnen gekomen, ook wel. De volgende dag hadden nota bene 
helee partijafdelingen geweigerd met de krant te colporteren. De oorzaak 
moestt dieper liggen, bij de leiding die geen leiding gaf, waar verdeeldheid 
heerstee en die geen openlijke steun uitsprak voor de Sovjet-Unie. De Groot 
wass terug in de denktrant van 1975. 

CLIO' SS WRAA K 

Daagss na de verkiezingen, op dinsdagmorgen elf uur, zat het partijbestuur 
bijeenn in de koepelzaal van Felix Meritis. Niet alleen de reguliere leden, ook 
eenn aantal kameraden die een rol speelden in de bedrijven, de organisatie en 
dee propaganda. De Groots klachtenboek was onuitputtelijk.21*3 Hoekstra, Bak-
kerr en Joop Wolff kregen de schuld van de verwarring die de kiezers had be-
vangen.. Zij hadden..., zij moesten..., het ergst van al, de leuze "Van Agt eruit, 
dee CPN erin" was zo verdraaid dat deze de partij tot hulptroep van Den Uyl 
hadd gedegradeerd. 

Dee Groot constateerde onomwonden een verdeeldheid in het dagelijks be-
stuur.. Honend sprak hij van een "gezapige sfeer", waarin geen verantwoor-
dingg werd afgelegd. Waar de tegenstellingen over gingen? "Over het euro-
communisme""  en natuurlijk over "de Sovjet-Unie". Op hoge toon verlangde 
hijj  van Bakker een verklaring voor het interview met de Nederlandse corres-
pondentt van Le Monde, Maarten van Traa. Bakker had zich naar De Groots 
smaakk geringschattend uitgelaten over de Sovjet-Unie: "een ontwikkelings-
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land,, nog een beetje het land der tsaren, voor het begrip waarvan men eerst 
dee Dode Zielen van Gogol moest lezen, daarna pas Lenin".284 De geuite twij -
fell  over het bezoek aan Moskou vatte hij op als een persoonlijke aanval. "De 
Grootss loodsbootje naar Moskou? Het is niet waar dat mijn invloed zo groot 
iss maar ik dacht dat het goed was een overleefde oudere kameraad, met een 
grotee persoonlijke ervaring in je midden te hebben en te gebruiken."285 Vol-
genss De Groot moest aan de uitgestippelde politiek "onwrikbaar" worden 
vastgehouden.. Een commissie moest de verkiezingen analyseren en het re-
sultaatt gebruiken als grondslag voor "ideologische partijstrijd". "Voorko-
menn is beter dan genezen," waarschuwde hij. "Geen herhaling van Wage-
naar-Gortzak,""  alstublieft. 

Ofschoonn hij Hoekstra, Wolff en Bakker tegelijk aanviel, liep het verweer 
uiteen.. Een verzoening predikende Hoekstra stemde met de kritiek op Wolff 
enn Bakker gedeeltelijk in. Dat er verschil van mening was in het dagelijks be-
stuur,, gaf hij grif toe. Maar het betrof eerder onafgemaakte discussie dan ver-
deeldheid.. Aaneensluiting was nu het hardst nodig.286 De Groot: "met wie, 
mett rechtse renegaten?" 

Inn Bakkers reactie regeerde vooral de macht der gewoonte, een berusting 
waarinn hij vleierig voorwendde voor honderd procent achter De Groot te 
staan.. Het interview met het Franse dagblad was natuurlijk een "gore verval-
sing",, altijd hetzelfde met de burgerlijke pers, dat moest De Groot toch be-
grijpen.. Bewijs van goede trouw: hij maakte aan het vraaggesprek een einde 
toenn Van Traa vroeg: "Hoe gaat het met de CPN als Paul de Groot dood is?", 
daarr had hij niet op willen antwoorden. De Groot bleek er allerminst van ge-
charmeerd:: "Waarom niet?" vroeg hij achterdochtig. "Zwijgen is instem-
men!""  Bevreesd dat het interview hem in Moskou in diskrediet bracht, eiste 
Dee Groot dat het Kamerlid onmiddellijk een rechtzetting naar Le Monde 
stuurdee met een afschrift aan het persbureau Tass. "Al s Le Monde weigert, 
moett Marcus een Parijse advocaat (er zijn er wel die partijgenoot zijn) op-
drachtt geven een hoge schadevergoeding te eisen." In Nederland moest Van 
Traaa voor de Raad voor de Journalistiek gedaagd worden.287 Zonder omwe-
genn gehoorzaamde Bakker. Reeds de volgende dag ging er een brief naar Pa-
rijs,rijs, waarin gerept werd van "kwaadaardige absurditeiten" en van "een reeks 
platvloersee insinuaties over het erelid van ons partijbestuur P. de Groot".288 

Vann de beklaagden roerde eigenlijk alleen Joop Wolff zich. De Groot was 
toenn niet meer aanwezig. De vergadering was met een dag verlengd en De 
Groott liet zich verontschuldigen. Door spit geveld zat hij thuis, de spanning 
wass hem te veel geworden, zoals hem in crisissituaties vaker overkwam. Wolff 
hadd na het eerste commentaar in de krant veel bedankjes in de partij gecon-
stateerd.. Tussen de partijleiding en de leden gaapte volgens hem een diepe 
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klooff  De leiding moest zich niet laten opsluiten in geheime consultaties. Dat 
schiepp ondoorzichtigheid. 

Dee Groots notities bij het verslag dat hij later onder ogen kreeg, verrieden 
eenn briesende woede: het waren allemaal "leugens!", de termen "geheim" en 
"consultaties""  werden vet onderstreept. Voor het eerst was zijn exclusieve po-
sitiee ter discussie gesteld: het gebruik zo niet het recht tot alle vergaderingen 
toegangg te hebben en vooraf te kunnen overleggen met Hoekstra, waarbij de 
rollenn zo waren verdeeld dat de voorzitter uitvoerde wat hij bedacht. 

Dee dagelijkse leiding maakte allerminst de indruk te weten waar ze aan toe 
was.. Moest ze zich aan De Groot onderwerpen met de kans de laan te wor-
denn uitgestuurd? Of moest ze zich verzetten met waarschijnlijk hetzelfde re-
sultaat?? Wie durfde wel, wie niet? Kon men op elkaar rekenen? Het was af-
tasten,, zekerheden ontbraken. 

Omm de neuzen één kant op te krijgen, kwam een even nijdige als onhandi-
gee uitval van Jurrie Reiding, Pauls adjudant in die dagen, als geroepen. Wolff 
hadd volgens Reiding het neokolonialisme een dienst bewezen door in een Ka-
mermotiee de regering te verzoeken met landen uit de derde wereld te over-
leggenn over een invoerverbod van kunstschatten. De motie was een beroep op 
dieff  en heler om hun praktijken te stoppen. Joop Wolff was gecapituleerd 
voorr het neokolonialisme. En dan is het, aldus Reiding, geen wonder dat ook 
Nederlanderss capituleren in het stemhokje. Voor gespierde taal schrok Rei-
dingg niet terug, de verontwaardiging steeg echter ten top toen hij zich be-
klaagdee overal buiten gehouden te worden: "Opereert er in de partijleiding 
eenn soort Opus Deï-achtige groep die leden indeelt in eerste- en tweede-
rangspartijgenoten,, bijvoorbeeld op grond van geoefende kritiek en zoge-
naamdee loyaliteit? Nou," en met een vernietigende blik naar Wolff, "kritiek 
hebb ik zeker,"289 Getier en geschreeuw overstemden Reidings laatste woor-
den,, Schreuders sloeg zelfs met voorwerpen op tafel. Hoekstra greep in en 
vroegg ieder de zenuwen de baas te blijven. "Onkameraadschappelijk", "een 
dissonant",, "schandelijk", "laster", bijna geen spreker liet na zich van Rei-
dingg te distantiëren, zelfs André de Leeuw vond het te gortig. 

Reiding,, De Groot, in mindere mate André de Leeuw en Fré Meis, keerden 
zichh frontaal tegen het partijbestuur. Mogelijk waren er weifelaars, de knieën 
warenn slap tot in de dagelijkse leiding toe, maar niemand werd de hand ge-
reikt.. Voor De Groot gold maar één adagium: Wie niet voor mij is, is tegen 
mij.. Geen betere methode om het eigen politieke graf te graven. Het enige 
waaroverr De Groot beschikte was het IPSO en dat dan nog maar ten dele. 
Overr de krant (Wolff, Schreuders) en het partijapparaat (Haks en Uisberg) 
hadd hij - mocht het tot een conflict komen - niets te zeggen. De verjongde 
partijaanhangg kende hooguit zijn naam, en die was niet onomstreden, een en-
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kelingg ook zijn gezicht, maar alleen van verre. Er was geen krachttoer voor 
nodigg de leden tegen hem op te zetten. 

Hett partijbestuur had, zoals De Groot verlangde, tot een commissie beslo-
tenn om de oorzaak van de nederlaag te onderzoeken. Toen er afspraken wer-
denn verschoven omdat Wolff, Meis, Bakker en Hoekstra op vakantie gingen, 
concludeerdee hij morrend: "laten pleziertjes er niet voor schieten."290 Het 
prikkeldee hem het initiatief te nemen. Om Bakker verder te vernederen bood 
Dee Groot Le Monde een paginagroot artikel aan, waarin hij denkbeeldig het 
intervieww met Van Traa herhaalde, uiteraard nu met de 'correcte' antwoorden. 
LeLe Monde zag er geen brood in. Schreuders durfde plaatsing in De Waarheid 
niett te weigeren.291 De impasse in de dagelijkse leiding duurde voort, zolang 
Hoekstraa naar een vergelijk zocht.292 

Afschriftenn van De Groots artikel bereikten ook de Sovjet-ambassade en 
dee belangrijkste West-Europese partijen met een verzoek tot publicatie.293 

Namenss de PCF antwoordde secretaris Gaston Plissonier dat L'Humanité daar 
geenn reden toe zag, maar dat niets een constructieve samenwerking tussen 
beidee partijen in de weg stond.294 Uit het diplomatieke jargon kon op de Kei-
zersgrachtt afgeleid worden dat de PCF niet voetstoots voor De Groot koos; 
betekenisvol,, gelet op de speciale relatie van de PCF tot de CPSU. 

Onderwijll  werkte De Groot met Reiding en De Leeuw in het geheim aan 
eenn partijprogram en nieuwe statuten. Het project was al langer gaande, ie-
dereenn wist ervan, maar dat plotseling met gezwinde spoed naar een eindre-
sultaatt werd gewerkt, bleef zelfs voor Uisberg, directeur van het IPSO, ver-
borgen. . 

Dee Groots gedachtewereld werd beheerst door het zeker stellen van Sov-
jet-steun,, onontbeerlijk om de partij strubbelingen in zijn voordeel te be-
slechten.. Ook nu hield hij het erop dat de oude garde - de gestaalde kaders 
inn zijn jargon -, zelfs enkelen in de leiding als Meis en Hoekstra, zich uit-
eindelijkk door Moskou lieten leiden. Zorgvuldigheid jegens de CPSU was dus 
meerr dan gewenst. Half juli verscheen Info, een uitgave van het IPSO met op 
paginapagina drie een imposante foto van het presidium bij de herdenking van Le-
ninss 107de geboortedag op 22 april 1977 in de grote congreszaal van het 
Kremlin.2955 Copyright IPSO, stond eronder. All e kopstukken, de jas vol me-
dailles,, blikten gewichtig in de camera, de leden van het politbureau, Brez-
njev,, Gromyko, Podgorni, Soeslov... op de eerste rij;  op de tweede rij  De Groot 
enn andere coryfeeën als de Chileen Luis Corvalan en Arismenda uit Argenti-
nië;; daarboven op rij  drie Henk Hoekstra, minder van postuur, dus verder van 
hethet magisch centrum, maar toch... Daar kon men in Moskou tevreden over 
zijn!!  Op de foto ontbrak Alexej Kosygin. Een raadselachtige verdwijning, 
wantt de tweede man in de Sovjet-hiërarchie was wel degelijk, en prominent, 
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opp de viering aanwezig geweest; hij zat op de eerste rij naast Breznjev en 
linkss van Soeslov. De verklaring voor het ongelooflijke enigma is even ab-
surdistischh als hilarisch. Kort na april viel Podgorni in ongenade, "de laatste 
Chroesjtsjovist""  wist De Groot triomfantelijk te melden.296 In zijn zucht om 
dee Russische vrienden te behagen had De Groot getracht zijn portret naar 
klassiekk stalinistisch procédé te retoucheren, doch sneed niet Podgorni maar 
KosyginKosygin weg. Was het Clio's wraak of een wonderbaarlijke vlaag van ver-
standsverbijstering?? In ieder geval een schot in eigen voet. Toen ambassadeur 
Romanovv het exemplaar enige tijd later door Uisberg kreeg aangereikt, was 
hijj  verre van amused.391 

DEE BREUK 
Hoekstraa was nog geen dag terug van vakantie toen hij op 27 juli een be-
schouwingg van De Groot ontving ter publicatie in De Waarheid. Geschreven, 
zoalss deze meedeelde, als reactie op Bakker en Wolff die in De Waarheid on-
reglementairr en buiten de onderzoekscommissie om een discussie waren ge-
startt over de oorzaken van de nederlaag.298 De volgende ochtend deelde 
Hoekstraa De Groot telefonisch mee dat hij na veel dubben had besloten te ad-
viserenn het stuk niet te plaatsen. Hoekstra wilde geen escalatie. In de be-
schouwingg oordeelde De Groot het partijbestuur niet meer bevoegd tot het 
nemenn van besluiten, het zesentwintigste partijcongres had immers statutair 
alal in juni moeten plaatsvinden. "Ieder lid staat nu vrij tegenover de partij en 
moett duidelijk zijn eigen standpunt bepalen." In aansluiting daarop stelde hij 
dee vorming van een nieuwe leiding voor en een zuivering van hen die op de 
oudee voet doorgingen. Als grondslag voor de reorganisatie dienden nieuwe 
statuten,, waarvoor een ontwerp door het IPSO werd voorbereid.299 

Hoekstraa was in verwarring en speelde met de gedachte van aftreden. Over 
dee telefoon had De Groot zijn vertrouwen in hem uitgesproken, maar ook met 
eenn breuk gedreigd als niet tot plaatsing werd overgegaan. Een onverdraag-
lijk ee gedachte voor deze organisatieman: een partij zonder leiding was tot 
stuurloosheidd gedoemd. 

Hoekstra'ss "nee" tegen De Groot, het eerste in zijn politieke loopbaan, 
klonkk de leden van het dagelijks bestuur als muziek in de oren. Inderhaast 
warenn ze opgetrommeld voor een extra vergadering, vroeg in de middag, 
Bakker,, Wolff, Schreuders, Hoogkamp, Haks, Walraven... Tot het laatst gin-
genn ze een confrontatie met De Groot uit de weg, uit angst, uit routine, cy-
nismee of gewoon omwille van hun functie. Hoekstra, de man met de minste 
speelruimtee en de grauwste uitstraling, verschafte hun het alibi om eindelijk 
dee rug te rechten. Als één man schaarden ze zich achter hun voorzitter.300 Van 
dee vakantiegangers Fré Meis en Joop Uisberg vormde alleen de eerste een on-
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zekeree factor. Een van alle spanning dodelijk vermoeide Uisberg werd op zijn 
vakantieadress in Frankrijk door Haks gebeld, die hem gelastte onmiddellijk 
terugg te keren.301 

Dee leiding was op volle oorlogssterkte toen werd besloten het stuk van De 
Groott alsnog te plaatsen, maar begeleid door een brief met namens de leiding 
eenn afwijzend commentaar van Henk Hoekstra.302 In dit schrijven aan "Waar-
dee kameraad De Groot" verweet Hoekstra hem verwarring te scheppen en be-
schuldigingenn te uiten die "de weg openen voor intriges en speculatie". Door 
afstandd te nemen van de gevolgde politiek, ontliep De Groot "iedere verant-
woordelijkheid".. Hieruit blijkt, aldus Hoekstra, een volledig gebrek aan be-
reidheidd tot zelfkritiek. Met klem verwierp hij tot slot De Groots eis dat de 
leidingg het veld moest ruimen. Onder de "uiterst moeilijke omstandigheden 
zouu dat hetzelfde zijn als capitulatie". 

Voorr tekst en brief openbaar werden, kwam het dagelijks bestuur in een 
extraa zitting bijeen op verzoek van Fré Meis, die in allerijl van zijn vakantie-
adres,, een camping in Noordoost-Friesland, was teruggekeerd.303 Hij had met 
Dee Groot getelefoneerd en was het met "het overgrote deel van zijn kritiek 
eens".. Een kanttekening zette hij niettemin bij de passage over het partijbe-
stuur,, dat zich door De Groot zijn bevoegdheid ontnomen zag: "Dat kan ter 
discussiediscussie staan!" Sprak Meis voor zichzelf of op gezag van De Groot? Een 
aanbodd tot overleg, een concessie op de valreep?304 Hoekstra ging er niet op 
in:: "Het recht en de plicht van de leiding is haar werk te doen en dat zal met 
handd en tand verdedigd worden. Besluit het partijbestuur dat we er mee op-
houdenn dan treed ik af..." 

Hoekstraa gaf toe dat hij zich in het verleden had laten leiden door consul-
tatiess met De Groot. "Er zijn veel dingen onder vier ogen gezegd, ook over 
personen.""  Hij beloofde geen persoonlijke gesprekken meer te zullen voeren: 
"Wee mogen niet dulden dat er door wie of waar ook gefractioneerd wordt."305 

Dee volgende dag, op 2 augustus 1977, verschenen aanklacht en brief in De 
Waarheid.Waarheid. Terwijl commentatoren van dag- en weekbladen weddenschappen 
afslotenn op de al bijna zekere overwinning van De Groot, stond de partijlei-
dingg sterker dan ooit.306 

Naa drieëntwintig jaar van hechte samenwerking en vriendschap kwam het 
tussenn Hoekstra en De Groot tot een breuk. Hun relatie was vol spanning ge-
weest.. Hoogst zelden kwamen persoonlijke kwesties aan bod, de politiek 
stondd altijd in het midden. In hun contact kropte Hoekstra veel op en deed alle 
moeitee om conflicten met de man die in de oorlog zo zwaar was getroffen, te 
ontlopen.. "Een volkomen sentimenteel argument", dat naar Hoekstra's zeggen 
verbandd hield met het verlies van zijn allerbeste, joodse vriend in de oorlog. 
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Aann het contact kwam definitief een eind toen de Groot hem op 28 juli 
overr de telefoon uitmaakte voor "een aanhanger van Mussert". "Het was on-
verdraaglijk,, mijn gevoel brak en ik wilde hem nooit meer zien."307 Prompt 
sneedd De Groot ook de banden door met zijn huisarts Jacques Hoekstra, de 
broerr van Henk. 

Ookk met de Groninger Fré Meis kwam het tot een breuk. Hoekstra en 
Wolfff  praatten hem in de eerste augustusdagen vakkundig plat. Meis zocht 
Dee Groot nog één keer op en bekende hem schuldbewust dat hij zijn stand-
puntt volledig deelde..., "maar ja, hij had ook een gezin!!" Toen de Groot hem 
dee deur wees, zou Eke geroepen hebben: "Nu krijgen we nooit meer Gronin-
gerr leverworst!"308 De volgende dag publiceerde De Waarheid een artikel 
waarinn Meis zichzelf en De Groot volkomen verloochende. "Maar ik kon 
tochh niet anders," kreeg Henny Zwart te horen toen ze de gevierde stakings-
leiderr verweet voor zijn baantje in het stofte kruipen.309 

Onderwijll  voltooide het IPSO het "Ontwerp voor een beknopt program en 
nieuwee statuten". Half juli maakte Hoekstra op verzoek van De Groot en 
zonderr overleg vijftigduizend gulden over (Hoekstra zou zeggen onder valse 
voorwendsels).. De Groot had hem gezegd dat het IPSO geld nodig had, zon-
derr te vertellen waarom. Dat gebeurde zo wel vaker. De Groot gebruikte het 
geldd ter financiering van de brochure die bij een particuliere drukkerij in 
Nootdorpp werd vervaardigd. Partijdrukkerij Heiermann vertrouwde De Groot 
allangg niet meer. 

Hett twaalf pagina's tellende brevier kende enkele zonderlinge artikelen. Zo 
diendee "de stijl van werken van de partij vergelijkbaar te zijn met die van een 
goedd geordend, efficiënt werkend, modern bedrijf". Vergeleek het 'erelid van 
hett partijbestuur' zijn functie niet eerder met die van een teruggetreden in-
dustrietycoon,, die kennis en ervaring aan de onderneming ter beschikking 
stelde?? Een altruïsme dat in het laatste artikel werd vastgelegd door te rege-
lenn dat "bijzonder verdienstelijke leden, die als gevolg van ziekte of leeftijd 
niett meer in staat zijn hun functie te vervullen tot erelid voor het leven wor-
denn benoemd". Onheilspellend was het "Bijzonder Artikel" , waarin een an-
tecedentenonderzoekk werd aangekondigd naar het gedrag van partijbestuurs-
ledenn in de oorlog.310 Was hij ervan overtuigd dat wat hij als verraad zag zich 
inn het restant van de oorlogsoppositie ophield? 

Ingrijpenn van het dagelijks bestuur voorkwam dat de brochure verspreid 
werd,, de oplage werd zo goed als geheel vernietigd.3" Een door Jurrie Rei-
dingg ter toelichting aangeboden discussiebijdrage en een advertentie voor De 
WaarheidWaarheid werden door de hoofdredactie geweigerd.3'2 Hetzelfde overkwam 
Estherr Teeboom, haar verdediging van De Groot werd eveneens terzijde ge-
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legd.3133 De leiding liet geen middel onbeproefd om De Groot te isoleren. 
Dee partijbestuursvergadering van 12 augustus 1977, waarbij De Groot op-

nieuww om gezondheidsredenen, oogklachten in dit geval, verstek liet gaan, 
werdd zijn op schrift gestelde bijdrage onthouden.3'4 De handelwijze werd 
zonderr morren geaccepteerd. Annie Averink, De Groots vertrouweling sinds 
langee jaren, vroeg zich openlijk af of de oude meester niet het slachtoffer en 
dee speelbal van Reiding was geworden.3'5 Was hij niet eerder een medisch 
dann een politiek probleem? De bestuursleden bleven door het achterhouden 
vann De Groots bijdrage onkundig van zijn poging hen op de valreep te paai-
en:: alles - zo betoogde De Groot - berustte op een misverstand en graag had 
hijj  een aan hem gerichte uitnodiging van de CPSU overhandigd voor een de-
legatiee naar de herdenking van de Oktoberrevolutie, tevens uitnodiging aan 
zeszes partijgenoten (eventueel met vrouwen) voor een reis door de Sovjet-
unie.3'6 6 

Langzaamm maar zeker werd de machtspositie van De Groot ontmanteld. 
Alleenn partij veteranen gingen nog voor hem op pad, Gerrit van Aalderen, Es-
therr Teeboom, Co Vijlbrief , Liesje Blom en Sal de Zwarte. Met de laatste 
tweee had De Groot het contact weer hersteld. Esther Teeboom, die in Scha-
genn woonde, zond hem een hoopgevend verslagje van de afdelingsvergade-
ring.. Het was de districtsecretaris niet gelukt de negen leden achter het par-
tijbestuurr te krijgen. "Hij heeft het trouwens zwak gedaan, want de man is 
zelff  aan het twijfelen geraakt. Na het bezoek van Annie Averink en na gister-
avondd is het mij steeds duidelijker geworden dat wij met een rechtse groep in 
hett partijbestuur te maken hebben. Buitengewoon gevaarlijk! Hou je goed. 
[Averinkk had opgemerkt dat Wagenaar cum suis tenminste nog mensen van 
formaatt waren.3'7] P.S. Vanmorgen heb ik Simon en Eva kort gesproken. Wat 
ikk wel verwacht had is inderdaad het geval. Ze spreken zich niet uit, de lam-
melingen!!  Groeten Esther."3'8 Eva Korper was geboren in hetzelfde Poolse 
stadjee waar ook Sally vandaan kwam. Nu hij Eva kwijtraakte, bleef van de 
tochh al ragfijne band met het verleden weinig meer over. Een bittere consta-
tering,, nu ook Annie Averink uit zicht verdween. 

Mett de uitnodiging voor het bijwonen van de revolutieherdenking beoog-
dee De Groot zijn autoriteit ten overstaan van het partijbestuur te versterken. 
Dee invitatie was aan hem gericht en niet aan de dagelijkse leiding, wat duid-
dee op een afwachtende houding in Moskou. Direct na de vergadering van 12 
augustuss vroeg Joop IJisberg belet op de Andries Bickerweg. Ambassadeur 
Romanov,, een open aimabele vijftiger, toonde begrip voor het dagelijks be-
stuurr en beaamde de constatering dat De Groot zich buiten de leiding had ge-
plaatst.. Hij zegde toe Moskou te informeren; "maar wat nu zo jammer is, ka-
meraadd IJisberg, dat iemand met zo'n lange staat van dienst als kameraad De 
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Groot...""  Of het dan toch niet mogelijk was, eventueel met zijn hulp, tot een 
verzoeningg te komen?3'9 Uisberg wuifde de suggestie weg: "de posities zijn 
helderr en niet meer tot elkaar te brengen." Romanov gaf niet op: "Maar wij 
willenn graag helpen en u kunt daar ongetwijfeld ook een belangrijke rol bij 
spelenn want u weet misschien niet, maar De Groot heeft een hoge dunk van 
u,, het is zo zonde, laten we proberen om de zaak weer te herstellen." Uisberg 
liett zich echter niet vermurwen. 

Datt Romanov groot respect had voor De Groot, was ook Huib Zegeling 
opgevallen.. Alexander Josipovitsj Romanov en zijn vrouw Galina kwamen af 
enn toe op bezoek bij Albert Azarjan, de Russische bondscoach van het Ne-
derlandss volleybalteam. Azarjan en zijn vrouw Lisa waren weer huisvrienden 
vann de Zegelings. De waardering van Romanov voor De Groot kwam bij hun 
visitess regelmatig ter sprake. Zegeling leerde Romanov in 1975 kennen en 
ontmoettee hem nadien enkele keren op de ambassade wanneer Karpov voor 
specialee genodigden een schaakseance hield. Zegeling schaakte niet onver-
dienstelijkk en speelde in oktober 1977 nog een match tegen Karpov. Bij die 
gelegenheidd bracht hij het visum in orde voor wat de laatste reis van zijn 
stiefvaderr naar de Sovjet-Unie zou worden.320 

Hoewell  Romanov sympathie voor De Groot koesterde, kwam Moskou 
tochh tot de conclusie dat zijn terugkeer onmogelijk was. Het secretariaat haal-
dee opgelucht adem toen de ambassade de knoop doorhakte en meedeelde dat 
Dee Groots bezoek aan de revolutieherdenking in oktober slechts een privé-
zaakk betrof; of de CPN een vertegenwoordiger naar Den Haag wilde sturen 
omm regelingen te treffen voor een officiële partijdelegatie naar de Moskouse 
feestelijkhedenn ter ere van de zestigste verjaardag van de Oktoberrevolu-
tie?32' ' 

Uiterstt behoedzaam trad de CPN de Sovjets verder tegemoet. De ban op 
vakantiereizenn werd opgeheven en de actie tegen de neutronenbom kwam op 
gang.3""  Er werd weer intensief met de CPSU samengewerkt. Zelfs lofprijzin-
genn aan het adres van Breznjev werden niet geschuwd, al bleven Hoekstra's 
lovendee frases in een interview met Novosti uitsluitend bestemd voor de Sov-
jj  et-lezers, De Waarheid-abonnees bleven er onkundig van.323 

Dee kaarten waren geschud. Naar alle windstreken zwermden functionaris-
senn uit om aan bevriende communistische partijen opheldering te verschaf-
fen.. Een noodzakelijke tussensprint, aldus Hoekstra, omdat Reiding in Enge-
landd was gesignaleerd.324 Begin augustus verbleef ook De Groot een kleine 
weekk in Londen.325 Hij sprak er met Gordon Mclennan, de algemeen-secreta-
risris van de CPGB. Deze rekende zich tot de eurocommunisten, maar bleef goe-
dee betrekkingen onderhouden met Oost-Europa. In de Britse partij bewoog 
zichh een krachtige orthodoxe stroming die op het punt stond zich af te schei-
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den.. All e reden voor De Groot om eens een kijkje te nemen. In september 
bezochtt hij ook Portugal waar de partij van Alvaro Cunhal eveneens tot de 
orthodoxe,, anti-eurocommunistische stroming behoorde. In eigen land stond 
Dee Groot echter alleen. Het apparaat, de krant, het partijbestuur en nu ook de 
Sovjets,, alles was hem uit handen geglipt. Wat restte, was het IPSO en een 
wanhoopsoffensieff  om met aanroeping van "de oude gestaalde kaders" op-
roerr te kraaien. 

WANHOOPSPOGING G 

Vrijdagochtendd 19 augustus, halfnegen 's ochtends, werd Uisberg thuis door 
Dee Groot gebeld: waarom hij nog niets van hem had gehoord? Hij was toch 
all  een tijdje terug van vakantie en hij had hem veel te vertellen; of hij een af-
spraakk kon maken? Mits het over ipso-zaken ging, over andere zaken, zo liet 
Uisbergg weten, was besloten niet meer onder vier ogen te spreken. De Groot 
ontstakk in woede: "Niemand kan me verbieden met wie dan ook te spreken 
overr politieke zaken, de leiding heeft niets meer te vertellen, bestaat niet 
meer.. Zijn we soms in de Tweede Wereldoorlog terug? Zelfs Seyss Inquart 
heeftt politieke gesprekken tussen communisten niet kunnen tegenhouden. 
Henkk Hoekstra weigert ook al een gesprek, wat is dat allemaal!!" 

Dee Groot was niet tot bedaren te brengen. Wat dacht Hoekstra wel om te 
weigerenn zijn discussiebijdrage te plaatsen? "Waar haalt hij de moed van-
daan?? Ik ben oud en wijs genoeg om zelf te weten wat nodig is om te zeggen, 
enn het was hard nodig. Ik heb Henk daarom in dat telefoongesprek gevraagd 
off  hij dacht dat hij Mussert was. Het stinkt allemaal naar persoonsverheerlij-
king.. Henk is gestoord aan het worden, al voor zijn vakantie was dat duide-
lijk. " " 

Naa ook Rinus Haks ("een zekere meneer Haks") ervan langs te hebben ge-
geven,, die "de brutaliteit" had het IPSO te verbieden de ontwerpstatuten te 
verspreiden,, leek De Groot uitgeraasd. De toon werd zachter, de stem ver-
trouwelijkerr toen hij Uisberg voorstelde toch eens over de leiding te praten. 
Uisbergg moest weten dat "reactionaire", "misdadige agenten" deze hadden 
overgenomen:: "Voor dat gevaar wil ik je waarschuwen. De partij is in het 
grootstee gevaar." Uisberg hield de boot wederom af. Daarop gooide De Groot 
hett over een andere boeg en gaf hem weer even opvliegend te verstaan dat hij 
inn dienst was van het IPSO en dat niet verschijnen opgevat kon worden als 
dienstweigering.. Een nauwelijks verholen dreigement dat de bureausecretaris 
zoo tegen de haren in streek dat hij het liefst het gesprek had beëindigd: "Na-
tuurlijkk Paul, je hebt gelijk datje kunt ontslaan wie je wilt, maar..." De Groot 
liett hem niet uitspreken: "Laat ik het formeel stellen: je bent bij het IPSO in 
dienst.. Ik wil dat je maandag om 4 uur bij mij bent. Je hebt te komen, anders 
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zijnn de gevolgen voor jou." Vervolgens smeet hij de hoorn op de haak.326 Voor 
IJisbergg was de maat vol, er was geen denken aan verschijnen. 

Dee Groot speelde met de gedachte vanuit het IPSO, zijn eigen geesteskind, 
eenn nieuwe communistische partij te formeren. Enkele dagen na het tele-
foongesprekk toog hij naar het ipso-kantoor in de Nieuwe Leliestraat en licht-
tee uit de boekhouding alle debiteurenkaarten van de partijafdelingen.327 Er 
ontstondenn onverkwikkelijke ruzies, ruim 35.000 gulden bleek zoek.328 Per 1 
septemberr ontsloeg hij IJisberg, zijn salaris over de maand augustus werd in-
gehouden.3299 IJisberg werd met gerechtelijke stappen gedreigd wegens ver-
duisteringg van geld en de toegang tot het kantoor ontzegd. Hij had op de val-
reepp geld overgemaakt naar diverse schuldeisers voor oude schulden. Met 
Estherr Teeboom overlegde De Groot over mogelijkheden om het IPSO veilig 
tee stellen.. Zijn vertrouwde vriendin bleek echter huiverig zich in een juridisch 
wespennestt te steken. Bezorgd wees ze hem op zijn hoge leeftijd en waar-
schuwdee in een briefje dat een juridisch conflict "door dat kleine beetje ar-
beiderss dat de partij nog over heeft niet begrepen wordt".330 Er kon verder 
overr gesproken worden als Eke en Paul haar enkele dagen later zouden op-
zoeken.zoeken. Per omgaande ontving ze een bitse reactie. De Groot ontkende dat hij 
haarr aan juridische moeilijkheden wilde blootstellen. "Die zijn er in het ge-
heell  niet. Maar daar ji j de zaak niet schijnt te vertrouwen laten we er het maar 
bij.. De vraag is watje dan eigenlijk van plan bent te doen; of alleen maar kan-
keren?? Ik kom dus zaterdag niet en wens je verder het beste met je gezond-
heid.. Paul."33' 

Dee Groot leek bevangen door een bizarre zelfVernietigingsdrang, ruzie-
zoekendd duwde hij zelfs zijn trouwste vrienden van zich af. Alleen Jurrie Rei-
dingg behield zijn vertrouwen, zijn assistent bij het IPSO, die gezworen had 
"hemm nooit te zullen laten vallen".332 De chemicus, die twaalf jaar eerder par-
tijli dd werd, voelde dat Felix Meritis de hoofdaanval op hem richtte, naar hij 
vermoeddee omdat "men De Groot niet rechtstreeks durfde aan te pakken".333 

Reidingg werd inderdaad meer en meer als de kwade genius gezien, "een 
mengsell  van James Bond en Bakoenin", noemde Averink hem.334 Volgens an-
deren:: "een arrogante kleinburger", "een agent", "een provocateur en in-
trigant,, die de partij moest worden uitgezet". Aan denunciërende kwalifica-
tiess geen gebrek. Reiding werd te verstaan gegeven dat hij onaanvaardbaar 
wass geworden om leiding te geven aan het wetenschappelijk bureau en werd 
ontslagen.335 5 

Dee dramatisering van Reidings rol bereikte een dieptepunt, toen tegen hem 
dee verdenking rees in dienst te zijn van de BVD, een beschuldiging die hij zelf 
tweee jaar eerder tegen enkele partijbestuurders had geuit. Hij zou zich, "bui-
tengewoonn gevaarlijk", verschanst hebben in Indonesiëcomités336 en telken-
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malee personen in het IPSO een belangrijke verantwoordelijkheid hebben wil-
lenn geven ten opzichte van wie om veiligheidsreden terughoudendheid was 
geboden.337 7 

Inn die dagen bezocht De Groot ook weer de ambassade in Den Haag om 
dee stemming te peilen en een visum aan te vragen voor zijn reis naar de Sov-
jet-Unie.. De persattaché van de ambassade was zo attent dat per omgaande 
opp de Keizersgracht mee te delen.338 De Groot had op die dag zelf al een 
briefjee bij Hoekstra laten bezorgen met een melding van zijn plan. Een ver-
ontrustee Joop Wolff spoedde zich naar Den Haag en wreef ambassadeur Ro-
manovv onder de neus dat Zagladin, het hoofd van de internationale afdeling 
vann de CPSU, nog geen maand eerder in Moskou had verzekerd dat de be-
trekkingenn tussen de partijen alleen konden stoelen op erkenning van de 
CPN-leiding.. Romanov stelde Wolff gerust: het ging om een privé-bezoek en 
hett had niets uitstaande met de officiële Nederlandse delegatie naar de festi-
viteitenn ter ere van de zestigste verjaardag van de Oktoberrevolutie.339 Gezien 
dee opwinding boezemde de bejaarde ex-partijleider nog steeds vrees in. 

Vann beide zijden nam het conflict bedenkelijke vormen aan. Voor demo-
cratiee en open debat hadden de betrokkenen geen oog. Terwijl de leiding op 
zoekk was naar de BVD-agent in de omgeving van De Groot, vermoedde deze 
opp zijn beurt een betrokkenheid van de CIA.340 Er viel nog veel te ontmaske-
ren.. Vijanden zag De Groot overal en wie vijand zegt, zegt wraak, wraak in 
naamm van de toekomst, wraak in naam van het verleden. De oorlog! Daar 
moestt het over gaan. Daar was het altijd over gegaan als hij zich bedreigd 
voelde.. Goed of fout, voor of tegen lag in de keuze van toen, of liever in zijn 
voorstellingg daarvan opgesloten. "Het mankeerde er nog maar aan," sprak 
Estherr Teeboom, "dat het woord Jood niet was gevallen."34' Stalin, Stalin-
grad,, gestaalde kaders!! Als een reflex kwam de trits in elk conflict naar bo-
ven,, tegen Goulooze direct na de oorlog, in het conflict met Wagenaar rond 
19588 en in de strijd tegen Baruch middenjaren zestig. Ook het laatste con-
flictt werd met het oorlogssyndroom besmet, in de door hem ontworpen sta-
tutenn nog abstract, in een steunoproep aan de verzetskameraden concreet. 

Aann de oud-metaalarbeider en Februaristaker Willem Klomp had De Groot 
eindd juli een veteranenverklaring voorgesteld, die de partij weer op het spoor 
vann de klassenstrijd moest brengen.343 Hij vroeg Klomp met zo'n verklaring 
opp pad te gaan om ook andere oud-verzetslieden te interesseren. Naast wat 
opmerkingenn over de inhoud, schreef hij twaalf namen op, waarvan tien wer-
denn voorzien van de aantekening "kamp", een dramatische finesse waar het 
predikaatt 'betrouwbaar' kennelijk tekortschoot. "Met fractievorming," ver-
zekerdee De Groot, "had het allemaal niets te maken want de veteranen had-
denn altijd al een aparte positie in de partij ingenomen." En als hij wilde kon 
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Klompp voor "een paar maanden naar de Sovjet-Unie voor rust want daar ver-
zorgenn ze veteranen graag". 

Klompp weigerde en liep met de notitie naar het dagelijks bestuur. Ook de 
meestee anderen wilden niet meewerken, met uitzondering van Gerrit van Aal-
deren,, die net als Klomp het aanbod kreeg van een rustkuur in de Sovjet-
Unie,, "en als hij niet alleen wilde, misschien wel in gezelschap van Willem 
Klomp..."*». . 

Hoee sterk De Groot door de oorlog gebiologeerd raakte, blijkt uit een van 
zijnn neergekrabbelde aantekeningen met namen van naar de nazi's overgelo-
penn cpN'ers. Naast Van Burink, "voormalig Wijnkoopgroep", Frenay, "voor-
maligg Wijnkoopgroep", figureerden de namen van Barend Schreuders, "Na-
zionall  Sozialistisches Kraftfahrerkorps, voormalig Partijbestuurder, thans 
opnieuww PB, zoon Schreuders: lid dagelijks bestuur en hoofdredactie De 
Waarheid",Waarheid", en Cor Bultje, "voor-oorlog lid CPN. Werkte tijdens bezetting als 
Rijnschipperr voor Duitsers, dochter Catrien Bultje, vrouw van Joop Wolff" . 
All ee vorige keren waren de aangeklaagden overlevenden uit de oorlog. Dit 
keerr nam De Groot de maat van hun kinderen, zoals Gijs Schreuders schreef: 
"dee maat van 'toen', van de tijd waarin de échte strijd was geleverd, de tijd 
diee nooit meer in te halen was voor de later geborenen".344 

Toenn Joop Wolff in oktober op de Andries Bickerweg voor opschudding 
zorgdee door de ambassadeur te onderhouden over De Groots voorgenomen 
reiss naar de Sovjet-Unie, lag er al een briefje bij Hoekstra waarin De Groot 
geruststellendd meedeelde onveranderd op het standpunt te staan dat "geen 
enkelee partij het recht heeft zich in interne zaken van onze partij te mengen". 
Zijnn huidige reis mocht niet in verband met de partij vraagstukken worden ge-
bracht.345 5 

Datt Romanov ervoor instond dat het om een privé-bezoek ging, stelde de 
leidingg maar gedeeltelijk gerust. Men kende hem, het gehaaide erelid, dat had 
latenn zien het spel van draaien en keren volledig te beheersen. Hoekstra wil-
dee zekerheid en vermaande hem ieder contact met welke partij dan ook uit de 
wegg te gaan.346 Men hoorde De Groot al brommen... 

Inn de derde week van oktober vertrok hij met Eke voor hun laatste reis naar 
dee Sovjet-Unie: voor rust, vakantie en om te werken aan het vervolg van zijn 
memoiress over de oorlogsjaren, zoals hij de ambassade liet weten. Enkele da-
genn later reisden Henk Hoekstra en Harry Kleuver naar Moskou. Voor het 
eerstt sinds twintig jaar nam een officiële delegatie deel aan de festiviteiten 
rondd de herdenking van de Oktoberrevolutie, een internationaal spektakel 
vanwegee het zestigjarig bestaan van de Sovjet-Unie. De Waarheid kreeg op-
drachtt zorgvuldig met berichtgeving over Oost-Europa en de Sovjet-Unie om 
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tee gaan, en "extreme posities" te vermijden.347 De kans op normalisering van 
dee betrekkingen mocht geen gevaar lopen, de kostbare bruidsschat 'de ge-
slaagdee campagne tegen de neutronenbom' niet bezoedeld. 

Inn Moskou werden Hoekstra en Kleuver vooral in beslag genomen door De 
Groott en zijn machinaties of wat ze daarvoor aanzagen. Aan de kameraden 
vann de CPSU bleek veel uit te leggen. De Groot verbleef in een sanatorium, 
355 kilometer buiten Moskou. Hij verzocht zijn gastheren de tweedaagse in-
ternationalee bijeenkomst in het Kremlin bij te mogen wonen, evenals de gro-
tee parade op de zevende november op het Rode Plein. Een onaangename ver-
rassingg voor de delegatie, toen deze van De Groots verzoek op de hoogte 
werdd gebracht. Hoekstra en Kleuver waren net gearriveerd, de koffers ston-
denn nog onuitgepakt. De schrik sloeg hen om het hart toen een dag later werd 
meegedeeldd dat de Groot de door hem ontworpen statuten had aangeboden 
aann een lid van het centraal comité. Dat was wel iets anders dan "documen-
tenn verzamelen" en "kuren". 

"Off  de delegatie bezwaar heeft dat De Groot tot de feestelijkheden wordt 
toee gelaten?"348 Al aan de gelaatsuitdrukking van Hoekstra hadden de kame-
radenn van de CPSU voldoende om de enormiteit van hun voorstel te beseffen; 
"zouu het dan op problemen stuiten hem ergens anders in de zaal en op het 
Rodee Plein neer te zetten?" probeerde één nog tegen beter weten in. Bij 
Hoekstraa en Kleuver rees het ongemakkelijke vermoeden dat er wellicht toch 
twijfell  bestond over hun status, in ieder geval bij dit echelon medewerkers 
vann het centraal comité. Enkele uren later lieten ze hun ontstemming de vrije 
loopp en wierpen op dat De Groots aanwezigheid stellig tegen de partij en het 
partijbestuurr gebruikt zou worden. "Ons werd gevraagd of dit kon worden 
meegedeeldd aan het centraal comité." In het bange bureaucratenland gebeur-
dee nu eenmaal niets zonder toestemming. Zover hoefde het echter niet te ko-
men,, want nog tijdens het gesprek meldde zich een medewerker van het cen-
taall  comité die liet weten dat De Groot niet zou worden uitgenodigd. 

Alss de delegatie op een kalme voortzetting van het verblijf had gehoopt, 
rekendee ze buiten de vasthoudendheid van De Groot. De volgende dag hing 
opnieuww een medewerker van het centraal comité aan de telefoon en deelde 
meee dat De Groot via zijn tolk om een gesprek met Hoekstra en Kleuver had 
verzocht.. Hoekstra ontplofte bijkans en beet de man toe daar geen enkele 
aanleidingg toe te zien. Integendeel, hij beschouwde het als een provocatie om 
dee Sovjet-partij te bewegen tot inmenging in de zaken van de CPN, "absoluut 
enn defintief onaanvaardbaar". Of de reactie enige indruk maakte? In elk ge-
vall  bleven incidenten verder achterwege. In een telefoongesprek met Joop 
Wolfff  uitte Hoekstra er zijn tevredenheid over.349 

Doorr te dreigen op 7 november, de dag van de herdenking, te vertrekken, 
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trachttee een vertwijfelde De Groot alsnog toegang te krijgen tot de festivitei-
ten.. De Russen gingen er niet op in. Ontgoocheld besloot hij het land te ver-
laten.. Op de zestigste verjaardag van de glorieuze Oktoberrevolutie werd hij 
opp het vliegveld uitgeleide gedaan. Een operetteachtig slot, niet het minst 
omdatt de achtergebleven delegatie zich geroepen voelde haar verontschuldi-
gingg aan te bieden: de kameraad die het echtpaar naar het vliegveld bracht, 
hadd de feestelijkheden moeten missen. 

Dee Groot had niet alleen de slag, maar ook de oorlog verloren. En als iedere 
verliezerr werd hem de identiteit ontnomen. Van cpsu-zijde was hij steeds 
aangesprokenn met "kameraad", maar na de opmerkelijk hoge en vriendelij-
kee ontvangst van Hoekstra en Kleuver door Soeslov en Zagladin iets later in 
dee week, bleef het epitheton plotseling achterwege.350 Een vernedering die de 
oudee vos niet eerder meemaakte. Op Schiphol werd hij welkom geheten door 
zijnn zoon en tot zijn verrassing door Wim Hulst die vermoedelijk door de am-
bassadee van zijn komst verwittigd was. Hulst beurde hem wat op. Bij de re-
volutieherdenkingg van de orthodoxe vvsu waren veel bezoekers geweest, 
meerr dan bij de bijeenkomst van de CPN.351 

Mett intense tevredenheid werd De Groots nederlaag in Amsterdam be-
groet,, het gevaar van splitsing was voorbij. Thuisgekomen trof De Groot bij 
dee post een kort schrijven aan van Hoekstra die hem namens het partijbestuur 
aanzegdee dat "schending van de partij statuten, zoals je de laatste tijd bij her-
halingg bedreven hebt, niet langer geduld wordt".352 Het was erger dan een te-
rechtwijzing,, een dreigement met schorsing of zelfs royement. Vele uren pra-
tenn met zijn oude vrienden Sal de Zwarte en Liesje Blom bracht hem tot het 
besluitt de strijd te staken. Na precies zestig jaar kwam er een einde aan zijn 
actievee politieke leven. 

Dee volgende dag belde De Groot met Joop Uisberg. Uiterst vriendelijk, 
alsoff  er niets was voorgevallen, wilde hij even kwijt dat hij inmiddels het ach-
terstalligee salaris op de rekening van Uisberg had overgemaakt. Hij zou het 
nogg schriftelijk bevestigen en hoopte daarmee ook de ontslagbrief te hebben 
gecorrigeerd.3533 Het briefje ondertekende hij met "Je Paul". 

Eenn week later liet hij via Sal de Zwarte Hoekstra een brief ter hand stel-
len,, waarin hij meedeelde zo "ernstig ziek" te zijn dat de specialisten hem 
"absolutee rust" bevolen. "Bovendien is voor mij de tijd gekomen om mij uit 
allee activiteiten terug te trekken en ik ben vast van plan dat te doen."354 De 
wrijvingenn en misverstanden over het IPSO betreurde hij ernstig en hij stelde 
voorr de bevoegdheden van de stichting over te dragen aan een nieuw bestuur. 
"Ikk heb gemeend van mijn kant deze stap te moeten doen om aan het conflict 
eenn einde te helpen maken. Met kameraadschappelijke groeten, S. de Groot." 
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Eindd november waren Joop IJisberg en Jaap Wolff op de Walmolen in Am-
sterdam-Noordd om de overdracht te regelen. Paul lag op de divan en vertelde 
datt hij al drie weken niet buiten was geweest. Hij toonde zich zachtaardig en 
trachttetrachtte in alles mee te werken. Bij het afscheid boog hij zich voorover en 
fluisterdee terwijl hij Uisbergs hand greep: "Sans rancune?" IJisberg was ont-
roerd.. Buitengekomen bleef Jaap verbijsterd staan: "Heb je wel gehoord wat 
hijj  zei, dat heeft hij in zijn leven nog nooit gedaan!" 

STALINIS TT TOT HET EINDE 

"Inn de politiek mag men niet oud worden," liet een laconieke De Groot zich 
ontvallenn toen ambassadeur Kirsanov hem in 1957 inlichtte over de verwij-
deringg van Molotov en Kaganovitsj uit de leiding van de CPSU. Het was een 
leefregell  waaraan De Groot zich nooit heeft willen houden. Hij was ver in de 
zeventigg toen hij zijn laatste gevecht leverde en had bijna een halve eeuw aan 
dee top van de Nederlandse communistische partij gestaan. 

Slechtss enkelen waren hem trouw gebleven. Van verbittering of teleurstel-
lingg liet hij niets blijken. Alleen thuis, tegenover Eke en zijn naaste vrienden, 
spuwdee hij zijn gal. Dan raakte hij niet uitgepraat over de "Shaffy-bende", 
waarmeee hij op de "verderfelijke" CPN-bestuurders in Felix Meritis doelde. 
InIn de jaren zeventig stond het gebouw bekend als het Amsterdamse Shaffy-
theater,, genoemd naar de daar vaak optredende chansonnier Ramses Shaffy. 

Opp uitnodigingen voor interviews of debatten ging de bejaarde ex-partij-
leiderr niet in. Zorgvuldig ontweek hij alles wat aanleiding kon geven hem 
buitenn het organisatieverband te plaatsen. Hij vroeg zijn stiefzoon de contri-
butiee van één gulden vijfti g per week stipt over te maken.355 Het zou hem niet 
gebeurenn dat hij stilzwijgend wegens schuld werd geroyeerd. 

Wildee hij niet doodgaan zonder partijboekje of hoopte hij alsnog op een 
wendingg ten goede? Hij was er zeker van dat in de CPN de Amerikanen aan 
dee touwtjes trokken. Tijdens het hoogtepunt van het conflict in oktober 1977 
vroegg hij de Groningse CPN-wethouder Thewis Wits naar het gerucht dat 
dezee benaderd was door twee PVDA-wethouders die met het oog op verdere 
samenwerkingg "De Groots verwijdering uit de C P N" hadden geëist. Een van 
diee wethouders was Max van den Berg, die juist van een stage in de Verenig-
dee Staten was teruggekeerd. "Nu is het bekend dat zulke stages [...] dienen 
omm de deelnemers door de CIA en andere anticommunistische en antisovjet-
instellingenn te beïnvloeden. Dit voorval zou wijzen op een inmenging van de 
CIAA in de Nederlandse politiek," zo gaf hij Wits te kennen en hij drukte hem 
opp het hart dat "dergelijke feiten niet stil gehouden mochten worden".356 

Ruimm een jaar later bracht hij in een - overigens maar gedeeltelijk gepubli-
ceerdee - brief aan de Volkskrant het gedwongen vertrek van de antirevolutio-
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nairee fractievoorzitter Aantjes ook in verband met een kritische, "anti-Ame-
rikaanse"rikaanse" houding. Dat uit onderzoek naar zijn oorlogsverleden Aantjes' lid-
maatschapp van de Waffen-ss bleek, achtte De Groot geheel in stijl met de 
chantagemethodenn waarvan Washington zich doorgaans bediende bij het af-
rekenenn met politieke tegenstanders. Uit de zaak bleek hoe "zonder waak-
zaamheidd en scherpe controle in onze gespannen en gevaarlijke tijd elke par-
tijj  zich aan chantage blootstelt, niet alleen met misdragingen van oude en 
nieuwee leden, doch zelfs met misdragingen van hun ouders, zo zij tot de jon-
gee generatie behoren".357 Het kostte weinig moeite te bedenken dat De Groot 
zijnn oude opponenten uit het partijbestuur op het oog had. Zelf meende hij, 
nett als Aantjes, buitenspel gezet te zijn, omdat hij niet duldde dat de partij 
aann de leiband van de Verenigde Staten liep. Kees van der Pij Is Een Ameri-
kaanskaans plan voor Europa besprak hij als "het beste boek dat de laatste tijd was 
verschenen".3588 In een notitie, zestien dichtbetypte vellen lang, onderstreep-
tee hij dat vele communistische partijen door de Amerikaanse geheime dienst 
warenn geïnfiltreerd.359 

Dee meeste van zijn partijgenoten hebben hem na 1977 nooit meer ont-
moet.. Liever zagen ze dat aan zijn toch al weinig beminnelijke imago verder 
afbreukk werd gedaan. In de aloude traditie dat wie in ongenade viel, ook 
daarvóórr niet gedeugd kon hebben, werd aan De Groot in partijpublicaties 
nogg maar zelden aandacht besteed. Uit Tot de strijd ons geschaard, een in 
19799 verschenen beeldverhaal over het communisme in Nederland, verne-
menn we slechts dat De Groot in de jaren dertig vaak speeches afstak, in 1938 
tott partijsecretaris werd verkozen en in de oorlog onderdook. Daarna ver-
dwijntt hij geheel uit zicht tot hij, het is inmiddels 1978, weer opduikt: De 
Groott presenteert dan, aldus de samenstellers, een visie die door de leden als 
onjuistt wordt afgewezen. Op de valreep krijgt men nog te horen dat hem het 
erelidmaatschapp van het partijbestuur werd ontnomen dat enkele jaren eerder 
wass toegekend. Maar welke visie werd afgewezen en waarom en hoe? De le-
zerr moet ernaar gissen. Was het de bedoeling de betekenis van de oud-partij-
leiderr voor de geschiedenis van de CPN te relativeren, dan toonden de sa-
menstellerss zich De Groots ijverigste leerlingen. Hij zou het in zijn tijd niet 
anderss hebben opgelost.360 

Dee laatste tien jaar van zijn leven bracht De Groot teruggetrokken door in 
Zeist.. In maart 1978 verhuisden hij en Eke naar een gerieflijke koopflat in de 
rustigee Anna Paulownalaan. Ze konden zich de prijs van 113.000 gulden ge-
makkelijkk veroorloven, omdat ze over een eigen kapitaaltje beschikten. Eke 
hadd in 1977 een nabetaling ontvangen van het haar toegekende buitengewo-
nee pensioen over de jaren 1972 tot en met 1976. Er stond een behoorlijk be-
drag,, zo'n 195.000 gulden, op de bank.36' In Zeist woonden ze dicht in de 
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buurtt van Huib, Olga en de kleinkinderen, die regelmatig op bezoek kwamen. 
Dee Groot had een werkkamer, waarin hij zich ongestoord aan studie- en 
schrijfwerkk kon wijden. Hij las vooral politieke boeken en kranten, een en-
kelee maal literatuur en poëzie. Hij zette zich zelfs aan het vertalen van zijn 
geliefdee dichter Heinrich Heine; uit diens "Slavenschip" de strofen: 

Mijnheerr van Koek, de kapitein 
Zitt in zijn hut en rekent 
Hoeveell  de lading heeft gekost 
Enn hoeveel winst dit betekent. 

Dee rubber is goed, de peper is goed 
Driehonderdd vaten zwaar 
'kk Heb stofgoud en ik heb ivoor. 
Maarr 't beste is de zwarte waar. 

Inn de zeventiende eeuw waren Nederlanders de onbetwiste meesters in de sla-
venhandel,, krabbelde hij in de zijlijn . Hun eredienst droegen ze op aan de 
daalderr en "dit is zo gebleven tot op deze dag".362 

Aann Liesje Blom en Sal de Zwarte stuurde hij krantenknipsels uit zijn lijf -
blad,, de Frankfurter Allgemeine Zeitung, en lange beschouwingen over het 
opstandigee Polen en de oorlogszuchtige rol van het West-Duitse imperialis-
me.. Daar werd door de "Shafry-bende" bewust over gezwegen.363 "Zo stinkt 
ditt zooitje steeds meer naar de mof," sneerde hij. Over de verhoudingen in 
Duitslandd correspondeerde hij ook met de hoogbejaarde Sal Diamant364 en 
oudee Parij se vrienden, met Romain en Jeanne Markovitsj die hij al van voor 
dee oorlog kende. Ze waren familie van zijn eerste vrouw. Het contact was na 
zijnn vertrek uit de politiek weer aangehaald. Markovitsj hield hem op de 
hoogtee van de debatten in de PC F en stuurde hem L'Humanité.*65 

Mett praktische politiek liet hij zich niet meer in. In januari 1983 zond Jur-
riri  Reiding hem een tekst, 32 pagina's lang, die als alternatief voor het nieu-
wee CPN-partijprogram was voorgelegd aan het net opgerichte orthodoxe Ho-
rizontaalrizontaal Overleg van Communisten. De Groot berichtte Reiding dat hij niets 
mett zijn opstel en het 'Horizontaal Overleg' te maken wilde hebben.366 Een 
verzoekk tot een gesprek wees De Groot per kerende post en met een tweere-
geligg briefje resoluut af.j6? 

Dee Groot bleef aantekeningen maken uit boeken en artikelen. Hoopte hij 
nogg eens aan een vervolg van zijn herinneringen te beginnen? In zijn archief 
zijnn talrijke notities bewaard die daarop duiden.368 De oorlog liet hem niet los. 
Inn de Frankfurter Allgemeine van 14 januari 1981 trof hem een foto van net 
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inn Auschwitz aangekomen gevangenen. Meende hij Sally en Rosa te herken-
nen?? De redactie vroeg hij per omgaande het origineel van de foto te sturen, 
"auff  die, wie möglich, die Gesichte der Haftlinge gut sichtbar sind". Hij 
sprakk van "Haftlinge", niet van joden en ondertekende het briefje met Saul 
dee Groot. Tegenover Liesje Blom en Sal de Zwarte uitte hij zijn woede over 
dee gewoonte van de Duitse media om in berichten over Auschwitz en Majda-
nekk te spreken van "joden of joodse gevangenen". "Vijfendertig jaar na de 
doodd van Hitler" bleef het nazi-begrip "Juden" in zwang. Het tekende vol-
genss hem een mentaliteit, waaraan niets was veranderd.369 

Dee oorlog achtervolgde hem sterker dan ooit. Op straat leek hij schuwer te 
worden,, bang dat hij opgemerkt werd. Hoe scherp zijn zenuwen geraakt wa-
ren,, bleek tijdens een bezoek aan Roemenië in het voorjaar van 1983. Met 
Gerritt van Aalderen en diens vrouw verbleven ze in een kuuroord. Op een 
feestavondd was Paul driftig opgesprongen en had 'Heil Hitler' geroepen. Er 
warenn nogal wat Roemeense Duitsers die in de oorlog tegen de Russen voch-
tenn en daar herinneringen aan ophaalden. De Groot vond het een "smerige 
fascistenbende".. Van Aalderen was diep geschokt. Hij nam het De Groot 
kwalijk:: je was gast en dat deed je niet. Bij hun terugkeer op Schiphol ging 
iederr zwijgend zijns weegs. Van Aalderen wilde het niet meer goedmaken. 
Hennyy Zwart heeft nog geprobeerd te bemiddelen, Gerrit liep al tegen de 
tachtigg en ze vond de ruzie onverdraaglijk, maar hij bleek niet te vermur-
wen.3700 De oud-spoorwegman had De Groot in de oorlog in veiligheid ge-
brachtt en was hem altijd trouw gebleven, nu hoefde het niet meer. 

Dee oorlog, Stalin, het antisemitisme leken de grote thema's in De Groots 
leven.. Nog eenmaal, begin jaren tachtig, liet hij er zijn gedachten over gaan. 
"I kk ben in deze vervelende tijd weer eens Stalin gaan lezen. Hij is ver-
bluffendd van helderheid," luidden de openingszinnen van een manuscript dat 
eenn schets omvatte van de geschiedenis van de Sovjet-Unie. De Stalin-over-
denkingen,, zoals hij het werkje noemde, liepen uit op een even onvoorwaar-
delijkee als openhartige verdediging van Stalin en het stalinisme.37' All e kri-
tiek,, zelfs de minste twijfel waren verdwenen. Een studie van de joodse ge-
schiedeniss - Lenins brochure Über die Judenfrage bleek stukgelezen - had 
hemm ervan overtuigd dat in de Sovjet-Unie van antisemitisme nooit sprake 
wass geweest. All e beperkingen voor joden waren na de revolutie opgeheven 
enn in de leiding van partij en staat hadden communisten van joodse afkomst 
eenn belangrijke rol gespeeld. Schril stak daarbij het leven onder het kapita-
lismee af. "Het antisemitisme en de Duitse jodenmoord beroofden de gehele 
mensheidd van vele geleerden, juist in de meest moderne takken van weten-
schap.. Hun afwezigheid," zo betoogde De Groot, "is hedentendage een smar-
telijkk gemis bij het pogen de ontwikkeling naar een Derde Wereldoorlog te-
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genn te houden en bij het stimuleren van elke vorm van progressiviteit." Tien-
tallenn namen liet hij de revue passeren om te illustreren dat geleerden, kun-
stenaarss en politici van joodse afkomst - van Spinoza tot Einstein en van Co-
lumbuss tot Kaganovitsj - tot de meest consequente denkers behoorden. Voor 
Dee Groot was Stalin onlosmakelijk verbonden met de overwinning op de 
nazi-barbarenn en met de vernietiging van het antisemitisme. Aan de hatelijke 
lastercampagnee van Chroesjtsjov tegen Stalin had hij dan ook nooit willen 
deelnemen.. Dat Lenin al in 1923 bedenkingen tegen Stalin uitte, noemde hij 
roddelpraat,, en over de kampen en terreur merkte hij brutaalweg op dat in al 
diee jaren na Stalins dood nooit precies met naam en toenaam, controleerbaar 
voorr iedereen, bewezen was dat goede communisten onder zijn bewind of op 
zijnn bevel vervolgd waren. "Maar laat ons aannemen dat er misgrepen zijn 
geweest,""  noteerde hij uitdagend. "In zo'n gigantisch land, in zo'n gespannen 
toestandd was dat mogelijk. De Hollandse burger zegt: 'er zijn geen rozen zon-
derr doornen'." Het kleinzielige geklaag over de persoonsverheerlijking was 
volgenss hem eenvoudig absurd. "Grote massa's, grote organisaties kunnen 
niett spontaan strijden. Ze hebben leiders nodig en in zo'n gigantische taak als 
zijj  in de Sovjet-Unie te vervullen kregen, een wereldhistorische taak, hadden 
zijj  leiders nodig van reusachtig formaat." De bejaarde, maar nog altijd strijd-
baree oud-partij leider herhaalde nog eens de al lang geleden gedane belofte 
omm naar het voorbeeld van de geuzen de scheldnaam 'stalinist' als erenaam 
tee dragen: "Het stalinisme is het marxisme-leninisme van onze tijd! Het leidt 
dee mensheid naar een nieuwe, betere toekomst!" 'Du courage et encore du 
courage,'' luidde de lijfspreuk van Robespierre. "Moed en nogmaals moed! 
was,""  zo besloot De Groot zijn overdenkingen, "ook in onze tijd het voor-
naamste." " 

Inn de flat in Zeist beschikten Paul en Eke over een logeerkamer, waar gas-
tenn konden overnachten. Maar buiten Liesje Blom, Sal de Zwarte en Esther 
Teeboomm kwamen niet veel vrienden meer opdagen. Aan de ene kant vroeg 
hijj  zich af waarom ze hem niet bezochten, aan de andere kant weerde hij vrij-
well  ieder bezoek af. Het werd stil om hem heen. Op 15 september 1985 over-
leed,, kort na Liesje Blom, Eke de Groot. Haar ziekbed had niet lang geduurd. 
Inn april was kanker geconstateerd. De ziekte was in een zo vergevorderd sta-
diumm dat opereren geen zin meer had. Eke besloot nog tot een Moermandieet, 
meerr als een wanhoopsdaad dan uit overtuiging. Paul had er niet veel in ge-
zien.. De begeleidende arts noemde hij misprijzend "die spinaziedokter". 

Naa Ekes dood ging het snel bergafwaarts met hem. Hij begon te demente-
ren,, zijn geheugen ging achteruit en hij haalde dingen door elkaar. De oor-
logsjarenn kwamen voortdurend terug in zijn herinnering. Hij kon niet meer 
alleenn blijven. Er kwam iedere dag hulp, ook voor de nacht. Nu en dan bleef 
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Huibb slapen. Sleutels werden een obsessie. Midden in de nacht schrok hij 
wakkerr en ging hij ernaar op zoek. Dan had Huib ze gevonden en even later 
begonn het zoeken opnieuw.372 Wezen de sleutels op de gewoonte in de bezet-
tingg op onderduikadressen een vluchtweg open te houden? Waren ze symbo-
lenn van waakzaamheid? 

Inn Zeist en omgeving hadden alle bejaardentehuizen wachtlijsten. Op aan-
radenn van Esther Teeboom werd bij het Joods Bejaardencentrum in Bussum 
geïnformeerd.. De Groot kon er onmiddellijk terecht. "Logisch," grapte hij te-
genn zijn zoon "zoveel joden zijn er tenslotte niet meer over." Hij raadde hem 
well  aan op zijn centen te letten: "ik ken ze zo'n beetje." 

Zijnn spotlust kon niet verhullen dat hij geestelijk verder achteruitging. Hij 
verbleeff  op een speciale verpleegafdeling waar hij extra aandacht kreeg. Nu 
enn dan zocht Henny Zwart hem op: "Dag Roosje ben je er weer!" Soms kon 
hijj  zijn kamer niet terugvinden. Buiten verdwaalde hij. In heldere ogenblik-
kenn klaagde hij dat zijn medebewoners alleen over Israël spraken. "Laten ze 
lieverr lekkere kippensoep maken." Esther Teeboom vertelde Henny dat hij 
eenn keer demonstratief de eetzaal verliet toen "één van die keppeltjes weer 
eenss stond te preken". Toch was hij er niet op uit zijn medebewoners voor het 
hoofdd te stoten. Soms liep hij zelf met een keppeltje op, een verzoenend ge-
baarr naar zijn omgeving. 

Estherr Teeboom, die voor Paul een aan verering grenzende bewondering 
voelde,, had in hetzelfde centrum haar intrek genomen. Ze woonde in Huizen, 
maarr verdroeg niet dat De Groot in eenzaamheid wegkwijnde. Aan Henny 
Zwartt vertrouwde ze toee dat Paul haar had gezegd: "In 1945 had ik met jou 
verderr moeten gaan." Voor Henny kwam het achteraf niet eens als een ver-
rassing:: "Ze waren altijd op elkaar gesteld geweest." Esther was een Amster-
damsee en ze leerden elkaar al voor de oorlog kennen. De beide tachtigjarigen 
kondenn elkaar niet meer geven dan een beetje steun. Lust om verder te leven 
hadd De Groot niet meer. Steeds maar weer vroeg hij zijn zoon: "wat voor nut 
heeftt het nog?" Hij herhaalde dat hij het liefst dood wilde.373 Precies een half-
jaarr na zijn verhuizing naar Bussum en anderhalve maand na het verscheiden 
vann de CPN uit de Tweede Kamer, overleed hij, op zondag 3 augustus 1986. 

Hennyy Zwart zat op de Waarheid-redactie, toen Esther Teeboom haar bel-
dee en ontdaan het bericht van zijn dood bracht. Henny was geschokt en ver-
rastt tegelijk. Zo snel had ze zijn dood niet verwacht. Aan Joop Morriën, die 
tegenoverr haar aan het bureau zat, vertelde ze in het kort het nieuws, deed 
haarr jas aan en vertrok spoorslags naar Bussum om Esther bij te staan. 

Hett was fraai zomerweer toen, drie dagen later, op woensdag 6 augustus 
19866 's morgens om negen uur de lijkstoet arriveerde bij het crematorium 
Daelwijckk in Utrecht. Of is "stoet" een te groot woord? Er was maar één 
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volgautoo en daarin zaten Huib Zegeling, Olga, hun twee zoons, André en Paul 
jr .. en de vriendin van Paul jr. Over het ritueel bij de crematie had Huib nooit 
mett zijn vader gesproken. Huib besloot tot een plechtigheid in eigen kring, 
sober,, stil, zonder enig vertoon. De partij moest erbuiten blijven. Een door de 
journalistt Igor Cornelissen gewaarschuwde VPRO-fïlmploeg werd door Ze-
gelingg verzocht te vertrekken.374 In de aula zaten naast de familieleden en een 
vertegenwoordigstervertegenwoordigster van het Joods bejaardentehuis alleen Sal de Zwarte en 
Estherr Teeboom. Ze namen zwijgend afscheid van hun dierbare vriend. Het 
decorr was sober: geen toespraken, geen muziek. Toen alles achter de rug was, 
steldee Zegeling de Haagse redactie van het Nos-journaal op de hoogte. De 
volgendee dag verscheen een overlijdensadvertentie. Dag- en weekbladen 
wijddenn lange, doorgaans negatieve beschouwingen aan het heengaan van De 
Groot,, ook Neues Deutschland en het Chinese persbureau Hsinhua maakten 
err gewag van. Van zijn vroegere kameraden was er maar een enkeling die het 
opbrachtt te reageren. Een van hen was Marcus Bakker die bekende: "Voor 
mijj  zelf, en voor heel wat anderen, is Paul de Groot gedurende een belang-
rijkrijk  deel van het leven een grote factor geweest; op een of andere manier dra-
genn ze allemaal wat van hem met zich mee. Dat geldt in ieder geval voor mij. 
Ikk heb hem verwenst, ruzie met hem gehad, maar ik heb hem ook bewon-
derd."3755 Verguizing en bewondering bleven de man die de laatste jaren alleen 
zijnn weg zocht, tot aan de dood begeleiden. 
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