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mll de Groot bepaalde
decenniaa lang het gezicht van
hett communisme in Nederland.
Schijnbaarr moeiteloos wist hij
zichh staande te houden te
middenn van intriges, kongsies
enn heftige botsingen tussen
verschillendee ideologische
stromingen.. Maar achter de
'Nederlandsee Stalin' die zijn
tegenstanderss hardvochtig
uitschakelde,, ging een
getourmenteerdd man schuil.
Zijnn leven lang worstelde
Dee Groot met schuldgevoelens
overr de dood van zijn vrouw en dochter, die in 1943 voor zijn ogen werden
gearresteerd. .
DeDe man die de weg wees beschrijft de opkomst en val van deze omstreden,
tragischee figuur, in wiens persoonlijkheid de hele pijnlijke geschiedenis van
hett twintigste-eeuwse communisme lijkt samengebald. Naast Paul de Groot
spelenn vele andere prominente communisten als de schrijvers Jef Last en
Theunn de Vries, de wiskundige Dirk Jan Struik en de politicus Marcus
Bakkerr een vaak omstreden rol. Jan Willem Stutje heeft een schat aan
informatiee opgedolven, vele hoofdrolspelers aan het praten gekregen en tal
vann bijzondere, soms ontJhutsende feiten weten los te krijgen. Niet alleen
tekentt hij een indrukwekkend portret van een op het eerste gezicht weinig
sympathieke,, maar buitengewoon intrigerende man, ook levert hij een
essentiëlee bijdrage aan de geschiedschrijving van de communistische
bewegingg in Nederland.
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