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Slotbeschouwing g 

Bijj  zijn dood in 1986 leek het alsof De Groot was voorbestemd de geschie-
deniss in te gaan als een "dictator", een "intrigant" en "manipulator". In bre-
dee kring werd hem een soort Reviaanse afkeer toegedragen. In Nader tot U 
hadd Gerard Kornelis van het Reve zijn walging over de huisvriend van zijn 
ouderss de vrije loop gelaten:1 "Ik was bang voor hem. Vaak zagen we hem 
mett zijn blauwig paars gezicht en rundervagijn van een mond, in een hoek 
vann de keuken [...] aan een tafeltje zitten, waarop hem door Sallie grote hoe-
veelhedenn voedsel werden geserveerd. De wijze waarop deze man at, had iets 
onzedelijks.... [...] Uit [...] zijn gezicht spraken verachting, wantrouwen en, 
vooral,, haat jegens alles in het algemeen en jegens het voedsel in het bizon-
der.. [...] Hij at niet als een hond of een kat, want die eten heel keurig, noch 
mett de kalme drift van een vogel, maar als een onbekend dier, dat zijn gedo-
dee prooi nog bij het opeten blijf t haten. Ik heb wel eens gedacht, dat deze 
man,, als hij ooit aan de macht was gekomen, met de vernietiging van zijn te-
genstanderss nog geen genoegen zou hebben genomen, maar ook nog hun ge-
zinnenn in hongerkampen zou hebben laten uitroeien." 

Hett zijn onsterfelijke zinnen geworden, treffend in hun gruwelijkheid. 
Tochh verhelderen ze weinig over de geschiedenis van De Groot. Psychische 
eigenaardighedenn als vraatzucht, kilte en gewetenloosheid - ook Igor Corne-
lissenn liet in Paul de Groot. Staatsvijand nr. 1 niet na de pathologische kant 
vann de persoon te benadrukken - brachten De Groot nog niet aan de macht. 
Evenminn stelden ze hem vanzelf in staat meer dan veertig jaar met rede be-
giftigdee partijgenoten aan zich te onderwerpen en de onbetwiste leider van de 
partijj  te blijven. 

Inn plaats van een psychologiserend reductionisme waarin De Groots poli-
tiekee optreden beschouwd wordt als illustratie van zijn karakter en gemoeds-
behoeften,, lijk t een studie naar de persoon van De Groot in zijn ontwikkeling 
enn in zijn relatie tot de sociaal-politieke omgeving vruchtbaarder. In de ver-
wevenheidd van het persoonlijke en publieke kan een genuanceerder beeld van 
Dee Groot worden verkregen. Het relativeert zijn uniciteit en maakt de meest 
verguisdee politicus van na de oorlog gewoner en minder demonisch. 
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Dee Groots ontwikkeling tot het communisme en zijn verbondenheid met de 
Sovjj  et-Unie kan niet los worden gezien van de minderheidspositie die hij als 
jood,, als Vlaamssprekende en als arbeider in zijn jongelingsjaren op velerlei 
gebiedd moet hebben ervaren. De Groot werd geboren in een gezin dat, zo ty-
pischh voor het Amsterdamse joodse diamantbewerkersmilieu, assimilatie en 
integratiee in de niet-joodse wereld gelijk stelde aan vooruitgang. Het was 
enerzijdss een reactie op antisemitisme en achterstelling, anderzijds afkeer 
vann de kilheid in de joods-religieuze wereld. Leven naar 'eeuwige waarhe-
den',, naar 'oude vormen en gedachten' maakte plaats voor 'de idealen' van 
Henrii  Polak en Domela Nieuwenhuis. 

All  brak De Groot met het joodse milieu, de assimilatie werd nooit volle-
dig.. Toen hij, dertien jaar oud, als talentvolle leerling voorbestemd leek ver-
derr te leren, hielden zijn ouders dat tegen. Als vreemdeling, als jood en als 
Nederlanderr in België, kon hij er niet op rekenen in een intellectueel beroep 
zijnn brood te verdienen. De toekomst lag in de wereld van de diamantbewer-
kers,, 'het vak' waarin joden van oudsher hun brood verdienden. Het beves-
tigdee de minderheidspositie en drukte hem op de oude waarheid dat een ar-
beider,, en zeker een joodse arbeider, niet alleen afhankelijk is van de eigen 
goedee wil, maar ook van machten waartegen men als individu moeilijk op-
gewassenn is. Dat ondanks het ploeteren het succes niet naderbijkwam, ervoer 
hijj  als bitter. Het gaf een fanatieke plooi aan zijn karakter. 

Toenn hij aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, in de Algemene 
Stakingg van 1913, op de socialistische beweging stuitte, herkende hij zich in 
haarr radicalisme. Hang naar het extreme bracht hem ook bij de Vlaamse 
emancipatiestrijd.. In de Vlaamse onderdrukking zag hij iets van de achter-
stellingg die hem als jood was beschoren. De strijd daartegen werd door de 
jongeren,, bij wie De Groot zich als vijftienjarige aansloot en die geen respect 
toondenn voor de Belgische natie, verbonden met de strijd tegen de oorlog, 
eerstt in pacifistische zin, allengs meer in de geest van de bolsjewieken. Dat 
proletariërss ten lange lesten genoeg zouden krijgen van het elkaar uitmoor-
den,, maakte in hun ogen het uitbreken van de wereldrevolutie onvermijdelijk. 

Inn de nieuwe maatschappij zag De Groot de opheffing van de achterstel-
lingg waar hij als arbeider, als jood en als Vlaamssprekende dagelijks de ge-
volgenn van ondervond. Dat ideaal bracht hem in conflict met de leiding van 
dee sociaal-democratie en voerde hem naar het communisme. 

Hett communisme was voor hem in de eerste plaats een leer van 'verlos-
sing'' en een beweging, waarvan hij zich later met Heine afvroeg of deze niet 
dezelfdee was als de messias, voor wiens komst de jood al zolang gebeden 
had.. Ideaal en beweging bleven voor De Groot verbonden met de jonge Sov-
jet-staatt die alle onrecht, de volkeren tijdens de oorlog aangedaan, wreekte en 
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beloofdee hen van 'tiran' en 'uitbuiter' te verlossen. In deze heilsverwachting 
kwamm de op drift geraakte zeventien-, achttienjarige jongeman tot rust. 

Binnenn de communistische beweging was De Groot geen oorspronkelijk den-
ker,, hij was vooral een propagandist. Dat droeg bij aan het fanatisme van zijn 
karakter.. De schema's en dogma's die doorgingen voor het wezen van de bol-
sjewistischee politiek werden door hem voetstoots aanvaard. De uitdaging van 
dee Belgische realiteit, waarin de communistische beweging marginaal bleef, 
wass te zwak om aan de juistheid van dat model te twijfelen. Als propagandist 
vann de revolutie had hij geen oog voor de achtergrond van ontwikkelingen. 
Hijj  was vooral een practicus die allereerst werkte vanuit de directe ervaring. 
Vaakk kreeg een primair arbeiderisme de overhand. Het maakte hem tot oppo-
nentt van elke organisatie die door nadruk op geslotenheid en zuiverheid of 
doorr dédain voor kleine hervorming of verbetering, het veroveren van de 
massavakbewegingg - hoofdmacht van de arbeidersklasse - in gevaar bracht. 
Dee weerzin tegen 'radicale syndicalistische tradities' vloeide wellicht mede 
voortt uit de aard van het vak dat De Groot beoefende. Vanwege de eisen van 
verfijndd en nauwgezet werken was hij gewend aan discipline, planning en or-
ganisatie,, kenmerken van de moderne, niet van de 'oude' beweging. 

Zijnn praktisch handelen en zijn propagandistisch talent stonden intellectu-
elee aspiraties niet in de weg. "Lernen" deed hij zijn leven lang, maar zijn cul-
turelee en intellectuele ontwikkeling bleef steeds verbonden met de politiek. 
Bovendienn ging die ontwikkeling niet altijd samen met een houding waarin 
ookk feiten en argumenten van andersdenkenden een plaats kregen. Van dit 
laatstee was geen sprake meer toen De Groot zich overgaf aan de gesloten 
stalinistischee orthodoxie. Gaandeweg kreeg hiermee de conservatieve ten-
denss in zijn levenshouding de overhand. Het sloot een evenwichtige ontwik-
kelingg van zijn persoonlijkheid uit. 

Toenn De Groot en zijn gezin in 1923 uit België werden verbannen, legde hij 
dee klemtoon op de politieke betekenis ervan. Hij had een doel in het leven en 
datt was niet het leven zelf, maar de revolutie. Het inspireerde tot strijdbaar-
heidd en maakte zijn lot dragelijk. Wie zo pragmatisch met het leven om-
springt,, verliest de mogelijkheid tot objectiveren. Dat De Groot geen distan-
tiee kon of wilde opbrengen, versterkte de disciplinering van zijn denken. Het 
kwamm hem in de communistische beweging waarin autoritaire en hiërarchi-
schee verhoudingen allengs de boventoon voerden, goed van pas. Toen onder 
invloedd van de stalinisering van de CPSU en de Comintern in de tweede helft 
vann de jaren twintig het perspectief van de wereldrevolutie plaats maakte 
voorr de verdediging van de Sovj et-Unie, riep dat bij De Groot geen protest 
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op.. Integendeel, in Frankrijk, maar vooral in Duitsland had hij de nederlaag 
vann "de revolutie" letterlijk op de voet kunnen volgen. Opbouw van 'het so-
cialismee in één land' was het enige alternatief. Wie die strohalm niet greep, 
veroordeeldee zich tot een machteloze kritiek. Dat die vooral uit 'gauchisti-
sche'' hoek kwam, in Nederland van Sneevliet en Roland Holst, in België van 
Warr van Overstraeten, sterkte De Groot in zijn overtuiging. Was Sneevliet 
niett ook de aanvoerder van het syndicalistische NAS, dat de kleine hervor-
mingg geringschatte en aan de massavakbeweging voorbijging? 

Buitenlandsee omzwervingen gaven hem zelfvertrouwen. In Duitsland en 
Frankrijkk was hij getuige van de grote debatten in de Communistische Inter-
nationale.. In ballingschap leerde hij de onzekerheden van het bestaan kennen. 
Hett maakte hem politiek en emotioneel zelfstandiger. 

Diee zelfstandigheid hielp hem bij terugkeer in Nederland, in 1925, een ei-
genn plaats te vinden in de conflicten die de CPH verscheurden. De Groot was 
eenn ontwikkelde en geschoolde arbeider, die zijn sporen in de strijd tegen het 
syndicalismee had verdiend; een uitdaging aan de CPH-leiding die zich in de 
jarenn twintig hardnekkig op het NAS richtte. Toen Moskou gehoorzaamheid 
belangrijkerr begon te vinden dan het instandhouden van het NAS als basis 
voorr de CPH, viel de aandacht vanzelf op jongeren als De Groot. Met zijn uit-
gesprokenn anti-N AS-sentiment en zijn pleidooi voor een onderwerping aan de 
Cominternn onderscheidde hij zich van leidende functionarissen als Wijnkoop 
enn Van Riel, die zich voornamelijk op nationale verhoudingen oriënteer-
den.. Voor De Groot gold net als voor De Leeuw, Schalker, Struik en Goulooze 
datt internationale discipline boven alles ging. In de verdediging hiervan ken-
dee hij geen maat; soms grof en meedogenloos ging hij voor niemand opzij. 
Gevolgenn op persoonlijk vlak deerden hem niet. Het maakte hem buitenge-
woonn geschikt voor de nieuwe leiding die na het zesde wereldcongres onder 
regiee van de Comintern aantrad. In februari 1930 werd hij in het partijbestuur 
enn het partij secretariaat benoemd. 

Schoksgewijss was zijn loopbaan tot dan toe verlopen. Vooruitgang en stag-
natiee wisselden elkaar af. In het selectieproces naar de top was beslissend of 
hijj  zijn inzet, ambitie en ervaring ondergeschikt wist te maken aan loyaliteit 
aann de leiding. Na de botsing met Schalker in 1930/1931, waarin hij tever-
geefss en voor het laatst een oproep deed aan leden hem in een conflict te steu-
nen,, leerde hij die loyaliteit boven eigen inzichten te stellen. Niet het per-
soonlijkk belang stond voorop, niet het proletarisch belang, noch het partijbe-
lang,, maar het belang van het EKKI , of liever dat van de leiding van de CPSU. 

Dee gevolgen voor De Groot waren verstrekkend. Oude maatstaven waar-
aann hij zijn ambitie toetste, vervielen. Soepel draaide hij met alle winden 
mee.. Denken, taal en houding plooiden zich naar de stalinistische mores en 
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hijj  manifesteerde een dadendrang die door niets leek te worden getemperd. 
Zijnn sociale isolement en het ontbreken van een stabiel arbeidsbestaan maak-
tenn de metamorfose gemakkelijker. Als diamantbewerker was hij gewend de 
slijpsteenn op te nemen en te vertrekken, als het economisch tij daarom vroeg. 
Daarr kwam het risico van het politieke engagement bij. Vrienden, baan en 
culturelee omgeving had hij vaker achter zich gelaten. 

Toenn Moskous greep op de partij in de jaren dertig toenam, werden voor-
all  uit de werklozenbeweging kaderleden gerecruteerd, die - net als De Groot 
-- een weinig stabiel bestaan kenden. De Groot heeft de verversing gestimu-
leerdd en zag zijn positie versterkt. Na de wending naar het Volksfront op het 
zevendee wereldcongres in 1935, die een hernieuwde toenadering tot de soci-
aal-democratiee behelsde, behield hij die machtsbasis. Anders dan de meeste 
functionarissenn distantieerde hij zich niet van de Rvo-politiek. Het leverde 
bijvall  op van teleurgestelde partijgenoten, die geen raad wisten met de ver-
dedigingg van het vaderland, de overdreven lofprijzing van zijn culturele en 
democratischee traditie en de knieval voor de sociaal-democratie. Tegenover 
Moskouu zinspeelde De Groot op begrip voor deze twijfel. Het bezorgde hem 
dee naam een lastig man te zijn, maar het dwong ook respect af. Te meer om-
datt hij in de bestrijding van het 'trotskisme' voorop ging. Hij liet zien op-
drachten,, waartegen hij bedenkingen koesterde, correct te kunnen uitvoeren. 
Diee voorspelbaarheid werd in Moskou gewaardeerd. Al in 1936 beschouwde 
menn hem als de voornaamste man in het partij secretariaat. Twee jaar later 
werdd dat op het congres van 1938 officieel bekrachtigd. 

Mett De Groot trad een man aan die de schakel vormde tussen de Rvo-pe-
riodee en de Volksfrontpolitiek. Dat had hij voor op rivalen als De Leeuw, 
Schalkerr en Beuzemaker, die tegenover de RVO altijd reserves hielden. De 
Groott was een leider die de kloof dichtte tussen de partij intellectuelen, het 
ouderee kader en de grote stroom nieuwe leden. Met zijn belezenheid en in-
ternationalee ervaring bewoog hij zich te midden van Struik, De Leeuw en 
Rutgerss even vanzelfsprekend als met zijn vakbondservaring te midden van 
hett arbeiderskader. Het verschafte hem in de partij een buitengewone popu-
lariteit. . 

Dee Groot wilde zelfs in naam geen jood meer zijn. Toch zou hij door antise-
mitismee en de instroom van vluchtelingen na 1933 wederom met zijn joodse 
achtergrondd geconfronteerd worden. Voor de oorlog was het antisemitisme in 
Nederlandd niet erg heftig en al viel de kwaadaardige invloed van de natio-
naal-socialistischee NSB niet te ontkennen, De Groot meende dat antisemitis-
mee vooral een exportproduct uit Oost-Europa was. In de Nederlandse arbei-
dersbewegingg speelde het volgens hem geen rol. 
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Diee gedachte leefde breder en vloeide voort uit de langdurige joodse inte-
gratie.. Joden voelden in de Nederlandse samenleving een grote mate van vei-
ligheid.. Het milde antisemitisme en het gevoel van veiligheid kan De Groot 
bijj  de inval van 1940 en zelfs nog maanden daarna, minder wantrouwig en 
minderr alert hebben gemaakt voor de dreigende gevaren. Van het raciale an-
tisemitisme,, dat door de Hitler-staat werd aangemoedigd, kon hij zich prak-
tischh geen beeld vormen. 

Dee Groots voorstelling van de integratie was echter misplaatst. Dat hij zijn 
vriendenn vooral onder joodse partijgenoten zocht, was er zelfs mee in tegen-
spraak.. Het was een teken dat de inburgering beperkt bleef, al zal in de ste-
denn het proces verder zijn voortgeschreden dan op het platteland. Daar had 
dee bevolking nooit veel contact met joden. Er ontstonden voor De Groot niet 
wegg te cijferen problemen, toen hij met zijn gezin in de zomer van 1940 in 
hett zuiden onderdook. Naast politieke moesten ook sociale en culturele bar-
rièresrières worden overwonnen. Verwachtingen en leefpatronen lieten zich niet al-
tijdd soepel inpassen. 

Datt De Groot aanvankelijk slechts zijdelings aandacht besteedde aan het 
antisemitisme,, werd versterkt door het Molotov-Von Ribbentroppact. Met 
eenn protest tegen anti-joodse maatregelen riskeerde hij een directe confronta-
tiee met de bezetter, de verdragspartner van Moskou in dienst waarvan de CPN 
zijnn politiek uitstippelde. De Groot ging op zoek naar mogelijkheden voor 
eenn legaal communistisch bestaan, een politiek die illusies over de bedoelin-
genn van de bezetter gemakkelijk instandhield. 

Toenn De Groot na het partijverbod met zijn gezin onderdook, deed hij dat 
alss communist. Als communist voelde hij zich bedreigd, niet als jood. Dat 
zijnn gezin voorbestemd was vanwege zijn joodse etniciteit vernietigd te wor-
den,, drong niet tot hem door. 

Verbijsteringg kwam dan ook tot uiting in het verdriet over de arrestatie van 
zijnn vrouw en dochter in oktober 1942 door de wA-man Heil, die in het Gel-
dersee Gorssel op jodenjacht was. De Groot kon zich eenvoudig niet indenken 
datt zijn vrouw en dochter als joden waren gepakt. Ze waren het slachtoffer 
vann zijn roekeloosheid om als gezin onder te duiken en hun vervolging moest 
begrepenn worden als deel van de politieke strijd. Het ging om de vervolging 
vann een overtuiging, niet van een "ras". 

Doorr de deportatie van zijn vrouw en kind een politieke betekenis te ge-
ven,, kon De Groot iets van zijn waardigheid behouden. Het kwaad en het lij -
denn werden er begrijpelijker door. Het lot hield hij bovendien in eigen hand. 
Eenn verzachting die het besef slachtoffer te zijn van rassenwetten nooit mo-
gelijkk zou hebben gemaakt. 

Datt De Groot zelfs na het 20ste Congres van de CPSU in 1956 een krach-
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tigee verdediger bleef van het stalinisme, kan mede tot de traumatische erva-
ringg uit de bezettingtijd worden teruggevoerd. Hij was achteloos en roekeloos 
geweestt in het verdedigen van zijn ideaal; hij had er met het verlies van zijn 
dierbarenn voor betaald. Toegeven dat de verdediging van dat ideaal de verde-
digingg van een onmenselijke dictatuur inhield, zou het offer zinloos hebben 
gemaakt.. Hitler zou alsnog gewonnen hebben. 

Veell  was er na de oorlog te doen om de 'desertie' van De Groot na de reeks 
arrestatiepogingenn met als angstaanjagende climax de bijna fatale tref met 
Jann Dieters in Apeldoorn in april 1943. Voor De Groot waren de gebeurte-
nissenn het resultaat van verraad. Net als bij de arrestatie van Rosa en Sally 
sloott hij toeval uit. Toeval was geen categorie waarmee hij kon leven. De 
Groott kwam tot de slotsom dat de Gestapo tot in de top van de partij was 
doorgedrongenn en waar en wanneer ze wilde, kon toeslaan. Alleen spoorloos 
verdwijnenn kon hem het leven redden. 

Datt deze overweging in het naoorlogse debat geen rol speelde, kwam voort 
uitt de behoefte - ook bij De Groot - om de mythe van de onkwetsbaarheid 
vann de communistische verzetsorganisatie in stand te houden. Dat tot in de 
topp van de organisatie doorgeslagen werd, zou met dat beeld onverenigbaar 
zijn.. Na de bevrijding heeft De Groot zijn motief om te verdwijnen - het ver-
moedenn van verraad van Dieters - voor een partijcommissie uiteengezet. 
Zelfss zijn grootste tegenstrevers vonden de uitleg aanvaarbaar. Sindsdien 
leefdenn de partijgenoten in de waan dat De Groot met medeweten van de par-
tijleidingg de laatste twee jaar in reserve is gehouden. 

Naa de oorlog kwam De Groot vrij eenvoudig terug in het zadel. Met Jaap 
Brandenburgg was hij de enige overlevende van het laatste vooroorlogse poli-
tiekk bureau en de veertig ruim gepasseerd. Alleen al daarom ging er gezag 
vann hem uit. Omdat de oorlog een bres had geslagen in de gelederen van de 
inn de traditie van de Comintern opgevoede leden, kreeg De Groot de vrijheid 
dee CPN uit te bouwen tot een weliswaar met het Russische machtscomplex 
verbonden,, doch sterk onder Nederlandse vlag opererende partij. De eerste 
stappenn waren al gezet in de vooroorlogse Volksfrontperiode. De aanpassing 
aann de nationale tradities en waarden ging ongewoon ver. Het betrof niet al-
leenn het respect voor de monarchie, ook de band met de koloniën, de indus-
triëlee verhoudingen, de openbare orde en het gezag waren bij De Groot in 
verantwoordee handen. Wie daar, zoals de juli-oppositie, vraagtekens bij 
plaatste,, werd uitgeschakeld. De Groot speelde al snel zo'n overheersende rol 
datt niets buiten hem om of tegen zijn zin besloten werd. Die macht berustte 
niett alleen op zijn levensloop of charisma, evenmin op geld of materiële pri-
vileges,, maar in hoofdzaak op zijn erkenning als partijleider door Moskou. Al 
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voorr de oorlog had de CPN haar bestaansrecht verbonden met de verdediging 
vann de Sovjet-Unie en haar politieke oriëntatie daarop afgestemd. Vanaf de 
bevrijdingg tot eind jaren zeventig hield De Groot op dit uiterst cruciale ter-
reinn de regie strak in handen. Niemand - zelfs niet partijvoorzitter Hoekstra 
-- waagde het zich daarin te mengen. 

Datt aan zijn positie in de bureaucratie een beloning was verbonden die rui-
merr was dan een lofprijzing of een reisje naar Oost-Europa is onmiskenbaar. 
Regelmatig,, vaak meerdere keren per jaar, verbleef het gezin enige weken in 
Oost-Europaa of de Sovjet-Unie voor gratis vakantie, studie of medische hulp. 
Hett was daar een levenswijze die vergelijkbaar was met die van leidende Sov-
jet-functionarissen.. Het ontbrak hem aan niets. 

Datt de privileges voor de leden verborgen bleven, sproot voort uit de my-
the,, die in de jaren vijfti g rond leiders in de communistische beweging, ook 
rondd De Groot, werd geweven. Naar het voorbeeld van Stalin figureerden 
hierinn eigenschappen als opoffering, eenvoud en toewijding even sterk als 
moed,, wijsheid en onfeilbaarheid. 

Hett geloof dat daaraan werd gehecht, kwam vooral voort uit onwetendheid 
enn onbekendheid. Het was tekenend voor een partijleven dat sterk gedepoli-
tiseerdd raakte. Iedere kritiek werd door leden met argwaan bejegend. In de af-
delingenn heerste een mentaliteit van saamhorigheid, waarin vrijwilli g geleefd 
werdd naar de voorschriften van de juiste politiek, die - zoals in veel maat-
schappelijkee organisaties - gedefinieerd werd door een leiding, wier ver-
meendee alwetendheid een garantie inhield van doelmatigheid. De mythe van 
hett leiderschap drukte die sinds de jaren dertig bestaande realiteit uit. De 
Groott verscheen erin als de verpersoonlijking van een ideaal, dat tot voor-
beeldd strekte en dat respect verdiende. Zijn inzichten en zijn banden met lei-
dinggevendee communisten in het buitenland schiepen een onwrikbaar ver-
trouwen. . 

Datt buiten vrijwillig e overgave, ook directe dwang en angst een rol speel-
denn in de bewaking van het regime, voelden alleen de opposanten. De psy-
chische,, sociale en soms materiële druk die De Groot tegen hen aanwendde 
wass aanzienlijk. Er ging een sterke disciplinering vanuit. Daarbij was niet al-
leenn de rede in het geding, ook het gevoelsleven, de trouw aan de dode en de 
levendee kameraden. Niemand liet de emancipatiestrijd makkelijk los. 

Dee schanddaden van het stalinisme, waarvoor De Groot de verantwoorde-
lijkheidd droeg, moeten hem ook zelf beschadigd hebben. Zijn angsten en 
somss aan paranoia grenzende argwaan, zijn roekeloze zelfvertrouwen en su-
perioriteitsgevoell  zullen er door zijn versterkt. In de exorcistische acties te-
genn de groep Brandsen, Wagenaar en Gortzak bereikte het regime van terreur 
eenn climax. Terwijl Chroesjtsjovs ontluistering van Stalin in talrijke commu-
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nistischee partijen aanleiding was tot van bovenaf geleide debatten over de 
persoonsverheerlijking,, ontbraken die in de CPN vrijwel geheel. De Groot 
wildee er niets van weten. Door te erkennen dat Stalins regime misdadig was, 
viell  de bescherming tegen de in de oorlog wortelende gevoelens van schuld 
enn machteloosheid weg. Dat onheil wilde De Groot niet over zich afroepen. 
Hijj  bestreed de kritiek met ongekend fanatisme. Zijn tegenstanders beschul-
digdee hij ervan al in de oorlog dubbelspel te hebben gespeeld. De oorlog! Het 
themaa was geen toeval. 

Zijnn verzet tegen de destalinisatie ten spijt, lukte het hem niet zijn ge-
voelslevenn te ontlasten. Hij begon met zijn gezondheid te sukkelen, nacht-
merriess speelden op, herinneringen en zelfverwijt kwamen boven. Verschil-
lendee keren moest hij zich onder medische behandeling stellen. 

Voorr De Groot was de Sovjet-Unie vanaf haar ontstaan de plek waar de 
droomm van het socialisme werkelijkheid werd. Hij zag haar als de belangrijk-
stee verovering van de internationale arbeidersbeweging. Ook toen de Comin-
ternn na de oorlog al lang de deuren had gesloten, verdedigde hij zonder voor-
behoudd de CPSU. Weliswaar bleef hij beducht voor intriges en inmenging, 
maarr zijn kritiek richtte zich op personen, nooit op het regime zelf. Ook na 
19566 trad daar geen wezenlijke verandering in op, al ging hij met het ver-
werpenn van de 'revisionistische' koers van Chroesjtsjov ongekend ver. In het 
vervolgg benadrukte De Groot de autonomie in de hoop de partij een nieuwe 
werfkrachtt te geven, en, even belangrijk, de van oudsher krachtige relatie met 
dee PKI te beschermen. 

Bijj  de dekolonisatie van Indonesië en de politieke ontwikkeling van de PKI 
hadd De Groot zich altijd laten inspireren door de Sovjet-leiding. Maar sinds 
dee Chinese CP in de jaren zestig lijnrecht tegenover de CPSU stond en de 
machtigee Indonesische communisten zich met Peking verwant voelden, 
dreigdee een kritiekloze identificatie van de CPN met de Sovjet-politiek uit te 
lopenn op een breuk met de PKI. Ofschoon De Groot de Chinese politiek on-
dubbelzinnigg afwees, koos hij een onafhankelijke opstelling in het conflict 
datt leek uit te groeien tot een regelrechte oorlog tussen beide grootmachten. 
Hijj  liet zich niet door Moskou beleren en verzette zich tegen China's excom-
municatiee uit de wereldbeweging. Het was een unieke stap, die De Groot te 
staann kwam op een aanzienlijke door Moskou geïnspireerde en betaalde op-
positie. . 

Twijfell  en kritiek werden in deze periode aangewakkerd. In zijn memoires 
enn bij zijn publieke optreden rond de Israëlisch-Arabische oorlogen, hekelde 
hijj  openlijk het antisemitisme in de zogenaamde socialistische landen. Hij 
leekk zich bewuster te worden van zijn joodse achtergrond. 
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Datt de autonomie geen fundamentele breuk met de Sovjet-Unie behelsde, 
bleekk in 1969, toen De Groot op herstel aandrong van de relatie met de CPSU. 

Naa de coup van Soeharto verdween de PKI van het toneel en met de 'euro-
communistische'' opening gingen de onderlinge betrekkingen een gelijkwaar-
digerr toekomst tegemoet. Hoopte De Groot, die inmiddels de zeventig was 
gepasseerd,, met behulp van de Sovjet-Unie op een politieke doorbraak in Ne-
derland? ? 

Dee twijfel van CPN-bestuurders bij De Groots verlangen terug te keren in 
dee Sovj et-moederschoot, hield verband met het risico de toegenomen invloed 
inn de Nederlandse samenleving kwijt te raken. Een succesvolle deelname aan 
lokaall  bestuur, in gemeenteraden en gedeputeerde staten en het bekleden van 
verantwoordelijkee posten in de vakbeweging en andere maatschappelijke or-
ganisatiess waren niet te verenigen met een vergoelijking van Sovj et-repressie 
tegenn dissidenten. Er was een jonge generatie tot de partij en hett bestuur toe-
getreden,, die geen persoonlijke herinnering en emotionele band met de oor-
logsjarenn had en die niet gevormd was in het politieke en sociale isolement 
vann de koude oorlog. Andere opvattingen over vrijheid, democratie en socia-
lismee waren er gangbaar geworden. Die aanhang opofferen aan een regene-
ratiee van het klassieke proletarisch-internationalisme, ging veel bestuurders 
tee ver. 

Dee Groot kwam tot de conclusie dat hij met de sceptici niet verder kon en 
beraamdee hun val. In een operette-achtige couppoging dolf hij het onderspit. 
Dee nederlaag illustreerde dat het hem - bijna tachtig jaar oud en al jaren bui-
tenn de directe dagelijkse politiek - aan realiteitszin schortte. Het ontbrak hem 
niett alleen aan steun in de partij, maar, belangrijker nog, ook aan steun in 
Moskou.. Met het oog op de strijd tegen de nieuwe bewapening van de NAVO 

hadd de CPSU geen enkele behoefte aan een verscheurende partijstrijd. 
Toenn Moskou na enige aarzeling de partijleiding de zegenende hand reik-

te,, was De Groots val onvermijdelijk geworden. Veertig jaar eerder was hij in 
Moskouu op het schild geheven, onopgemerkt en via een zijdeur nam hij af-
scheid. . 
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