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Inleiding 

'Wie hemmen ons dr altied in troost dat wie in de Kolde Oorlog met de rugge te
gen de muur aanstonden moar dat die muur aaltied de Sovjet-Unie was woar we 
op terugvallen konnen'. Aldus Roele Meinds, jarenlang gemeenteraadslid voor 
de CPN in Scheemda. In geografisch opzicht mocht Nederland dan ver van de 
Sovjet-Unie verwijderd zijn, politiek gezien voelden de communisten in Finster
walde en omstreken zich in hun strijd tegen de sociale ongelijkheid nauw verwant 
met Moskou. Deze plaats was voor hen de hoofdstad van hun ideologische vader
land. De band met de Sovjet-Unie was niet alleen politiek, maar had voor vele 
communisten ook een emotionele lading. Evenals elders was ook de Oostgronin
ger communistische identiteit bepaald door de Russische Oktoberrevolutie en de 
opbouw van het socialisme onder Stalin. Aanvallen op de heilstaat werden als 
persoonlijke aanvallen beschouwd. Omgekeerd konden politieke repressie en iso
lement worden getrotseerd in het besef dat men niet alleen stond, maar de steun 
genoot van de Sovjet-kameraden. 

In dit boek wordt een beeld gegeven van de CPN in Groningen vanaf het revolu
tiejaar 1917 tot de opheffing van de partij in 1991. Als een rode draad door deze 
geschiedenis loopt de relatie van de Groninger communisten tot de Sovjet-Unie. 
De hier bijeengebrachte beschouwingen bestrijken verschillende perioden en zijn 
op uiteenlopende bronnen gebaseerd. Piet Hoekman en Jannes Houkes gaan in 
het openingshoofdstuk, dat vooral is gebaseerd op krantenonderzoek, in op de 
opkomst van het communisme in Oost-Groningen. Zij brengen onder andere de 
anarchistische achtergronden van de eerste Groninger communisten aan het licht. 
Bij de 'bekering' van de anarchisten was de Russische Revolutie vaak doorslagge
vend. 
In het interbellum vormde de Sovjet-Unie een belangrijke culturele inspiratie
bron voor communisten elders in de wereld. Ook de Groninger kameraden blie
zen bescheiden hun partij mee, zoals Frans de Smit laat zien in het tweede hoofd
stuk over Proletkult, agitprop en 'Blauwe Kielen'. In zijn beschouwing plaatst hij 
de ontwikkelingen in Groningen in een landelijk en internationaal kader. Duide
lijk wordt dat de spontane culturele uitingen van de communisten gaandeweg on
dergeschikt raakten aan partijpolitieke overwegingen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog droeg de Sovjet-Unie in belangrijke mate bij 
tot de nederlaag van nazi-Duitsland. Ook in Nederland stelden communisten zich 
te weer tegen de bezetters. Geert van der Molen beschrijft in het derde hoofdstuk 
het communistische verzet in Groningen. Het is de enige autobiografische bijdra
ge in deze bundel. 
De CPN kwam door haar prominente rol in het verzet en haar verbondenheid 
met dezegevierdende Sovjet-Unie na de bevrijding electoraal sterk voor de dag. 
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De opkomende Koude Oorlog maakte echter spoedig een einde aan deze com
munistische hoogtijpcriodc. De band met Moskou vcrkeerde nu in haar nadeel. 
Landelijk geraakte de CPN in een geïsoleerde positie. In Oost-Groningen was dit 
aanmerkelijk minder het geval. maar de Koude Oorlog veranderde wel de onder
linge vcrhoudingen in de gcmccntcpolitiek. zo wordt door Hoekman en Houkcs 
in het vierde hoofdstuk aan de hand van gemeenteraadsnotulen aangetoond. 
De twaalf jaar die zijn gelegen tussen Boedapest en Praag vormen de kern van 
het vijfde hoofdstuk, van Harm van der Veen. Aan het begin van de jaren zestig 
maakte de CPN zich los van Moskou. zonder dat overigens de communistische 
achterban het geloof in het 'socialistische moederland' opgaf. Voor zijn sfeerteke
ning van de CPN ten tijde van de Koude Oorlog en de daarop volgende periode 
van ontspanning ging Van der Veen te rade bij de De Noord-Ooster en de Win
sclwter Couralll. Daarnaast putte hij uit interviews met enkele communisten. 
In het slothoofdstuk tracht Gerrit Voerman met behulp van het archief van het 
CPN-district Groningen de overgang van de CPN van ·proletarisch' naar 'ecolo
gisch' links- in kleuren: van rood naar groen- te reconstrueren. Na de grote stro
kartonstakingen aan het einde van de jaren zestig kreeg de partij de wind in de 
zeilen. Kiezers en leden stroomden toe. Even had het er de schijn van dat het 
communisme in Groningen met deze opbloei een tweede jeugd doormaakte, 
maar uiteindelijk bleek het zijn zwanczang te zijn. De banden met de Sovjet-Unie 
werden doorgesneden en in ll)l)l hief de partij zich op. Niet alle communisten tra
den tot Groen Links toe. Een aantal van hen richtte de Nieuwe Communistische 
Partij in Nederland (NCPN) op. De nieuwe partij kon zich niet meer zoals de 
CPN in de tijd van Meimis laten terugvallen op Moskou. Kort na de val van de 
Berlijnse Muur ging de Sovjet-Unie ten onder. 

Dagbladen. interviews. internationale literatuur, gcmecnteraadsnotulcn, partijar
chivalia. het eigen geheugen -een keur aan bronnen die alle op eigen wijze een 
indruk geven van het Groninger communisme. Ongetwijfeld zijn er als gevolg van 
de keuze van de bronnen en de all1akcning van de vcrschillende tijdvakken facet
ten ervan onderbelicht gebleven. Het was echter ook niet de bedoeling om een 
uitputtende geschiedenis te schrijven. Wel wordt in dit mozaïek de rode draad 
van de geschiedenis van de CPN in Groningen zichtbaar- het vcrzet tegen maat
schappelijke ongelijkheid in deze streek, mede geïnspireerd door het geloof in de 
socialistische Sovjet-Unie. In dit opzicht vcrkeerden de Groninger communisten 
tussen Moskou en Finstcrwoldc. 

Tussm Moskou m Finstenmlde sluit aan bij de tentoonstelling die onder dezelfde 
naam van 27 november ll)l)3 tot U maart 1994 te zien was in het Veenkoloniaal 
Muscum in Veendam. Gedurende de voorbereiding van zowel bock als expositie 
is nauw samengewerkt tussen het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen en het Veenkoloniaal Muse
um. Daarnaast is assistentie verleend door de Geschiedeniswinkel van de Rijks
universiteit Groningen en de Harmina Wicrsmastichting. 

Ter voorbereiding van dit project zijn interviews gehouden met enkele oud-CPN-
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Inleiding 

ers. Gesproken is met C. Drost, H. Heres, M. Kerbof-Delger, H. Kuiper, R. 
Meinds, J.G. Schoenmaker, A. Schwertmann en K. Stek. De interviews werden 
afgenomen door leden van de werkgroep 'Vraaggesprekken' van het Veenkoloni
aal Museum (B. Dijkstra, G. van der Veen en 0. Wayer) en door enige vierde
jaarsstudenten geschiedenis en staatsinrichting van de Noordelijke Hogeschool 
(J. Abbcs, C. Berghoef, R. Smoorenburg en P. Tuk). Hocwel deze interviews in 
de eerste plaats waren bedoeld als achtergrondinformatie voor de expositie, is er 
ook van gebruik gemaakt bij de samenstelling van dit boek. 

G. Voerman 

Groningen, september 1993 
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'Het communisme komt' 1 

De opkomst van de CPN in Oost-Groningen 

T Piet Hoekman en Jannes Houkes 

Inleiding 

In de tweede helft van de jaren tachtig van de negentiende eeuw deed het socia
lisme in de provincie Groningen zijn intrede. Het sloeg vooral aan in de stad Gro
ningen en in de oostelijke streken van de provincie: het Oldambt en de Veenkolo
niën. De historisch gegroeide maatschappelijke tegenstellingen, de afkeer van de 
kerk en het van oudsher bestaande radicale streven naar democratische hervor
mingen in Oost-Groningen maakten de bevolking in een periode van economi
sche crisis aan het einde van de negentiende eeuw ontvankelijk voor de socialisti
sche denkbeelden. 
In het Oldambt vormde de akkerbouw de hoofdbron van het bestaan. Deze be
zorgde de bocren na 1860 grote rijkdom door de stijgende graanprijzen en de ver
grote afzet in het geïndustrialiseerde Engeland. De boerderijen in het Oldambt 
behoorden tot de grootste van Nederland.' Deze op de markt gerichte bedrijven 
met moderne landbouwtechnieken werden door de boeren op kapitalistische 
leest geschoeid. De patriarchale vcrhouding tussen boeren en arbeiders verdween 
en de landarbeid werd in het Oldambt vooral seizoenarbeid. De landarbeiders 
verloren hun vaste baan en inkomen en werden 'losse' seizoenarbeiders. De 'los
se' arbeider, afkomstig uit het Oldambt en deels uit de Veenkoloniën, was slechts 
een deel van het jaar landarbeider in de eigen streek. Daarnaast was hij polder
werker, kanaalgravcr, hooier en maaier of veenarbeider. Wanneer er vanaf no
vember werkloosheid heerste was een groot deel van hen aangewezen op de 
werkverschaffing, die bestond uit het vernederende 'keienkloppen'. In de winter
maanden kregen bovendien talloze gezinnen van de gemeente ondersteuning. 
Vrijwel nergens in Nederland was de maatschappelijke tegenstelling tussen boe
ren en arbeiders zo groot als in dit gebied. De rijke boeren hadden zich geëmanci
peerd tot een zelfbewuste 'stand' van zogeheten 'hereboeren' met een vooruit-

9 



Tussen Moskou en Finsterwo/de 

strevende. intellectueel gevormde mentaliteit. Al in de jaren dertig en veertig van 
de negentiende eeU\\ stonden de Oldambtster boeren als politiek radicaal be
kend.' Een groot deel van hen hing een liberale vooruitgangsideologie aan en 
stond open \oor nieuwe. moderne opvattingen op het terrein van wetenschap en 
techniek. De kerk verdween hierbij steeds meer naar de achtergrond. Een klein 
deel was vrijdenker. bewonderde Multatuli en vvas lid van de vrijdenkersvereni
ging ·De Dageraad·. waarin soms over het socialisme werd gediscussieerd.~ Ook 
op vele arbeiders in Oost-Groningen had de kerk weinig greep. De onkerkelijk
heid was groot. maar dat gold niet voor elke plaats. Daar waar het geloof een on
dergeschikte rol speelde. was de ontvangst van socialistische denkbeelden aan
zienlijk beter dan in die plaatsen waar de invloed van de kerk was gebleven. 
De Veenkoloniën werden in de tweede helft van de negentiende eeuw geken
merkt door een opkomende omvangrijke landbouwverwerkende industrie. De 
nieuwe aardappelmeel- en strokartonfabrieken gingen de bestaande kleine am
bachtelijke en industriële bedrijven in het gebied overschaduwen. In korte tijd 
werden de Veenkoloniën een belangrijk industriegebied. Bij deze industrialisatie 
speelden de hocren een grote rol. In tegenstelling tot de strokartonfabrieken 
werkte de aardappelmeelindustrie grotendeels met seizoenarbeiders. hetgeen ui
teraard ook gold voor hel binnenhalen van de aardappeloogst in september. Zo
wel in het Okiambt als in de Veenkoloniën werd zo een landarbeiders- en indus
lrieproklariaat gevormd.' Klassentegenstellingen werden door deze ontwikkeling 
versterkt. 
Vanaf IX7X raakte de landhouw in een crisis. De boeren probeerden de tegenval
lende inkomsten op de arbeiders af Ie wentelen. De groeiende malaise had overi
gens lange lijd nauwelijks tol enige vorm van loonactie of stakingen geleid. Wel 
kende het gebied van oudsher ·spontaan· oproer. zoals in 1842 toen werklozen 
het veen in brand staken te Nieuwe-Pekela. Deels vanwege de patriarchale ver
houdingen ontbrak V(iór de jaren negentig van de negentiende eeuw een stakings
traditie in het boerenbedrijf. Die was er wel in het polderwerk en de vervening." 
De Oostgroninger ·Josse· landarbeiders namen zodoende bijna jaarlijks aan sta
kingen deel in hijvoorbeeld de veenderijen bij Stadskanaal en de Fries-Drentse 
venen. Polderwerkers en \·eenarbeiders waren niet duurzaam georganiseerd. 
maar gebruikten de ·spontane· staking als middel om hogere lonen af te dwingen.' 

Opkomst socialisme 

In lXXI werden voor het eerst socialistische denkbeelden op openbare vergade
ringen in de provincie (ironingen verkondigd. Belangrijkste pleitbezorger van het 
opkomend socialisme was de gewezen predikant F. Domela Nieuwenhuis. Hij was 
de leider van de in dat jaar opgerichte Sociaal-Democratische Bond (SDB ). Hij 
zou nog vaak terugkomen om de bevolking voor zijn denkbeelden te winnen. Hij 
richtte zich daarbij op tactisch advies van de radicale hereboer en vriend van Mul
laluli. D.R. Mansholt uit Meeden. eerst op de boeren. die hun positie aangetast 
zagen vanwege de landbouwcrisis.· Zijn toespraak in november 1884 in Winscho
len trok veel publiek. Domela bepleitte het algemeen kiesrecht. maar hield ook 
een pleidooi voor progressieve inkomstenbelasting. Dit sloot aan bij een aloude 
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cis van de Groninger hocren voor verandering van het belastingstelsel. Het leidde 
in I KK6 tot de oprichting van een breed comité van boeren en middenstanders en, 
op papier, van arbeiders voor de invoering van een rijksinkomstenbelasting. Een 
van de initiatiefnemers was B. L. Tijdens, hereboer uit Nieuw-Beerta en in die ja
ren aanhanger van Domcla Nieuwenhuis.'~ 

D. R. Mansholt uit Mccden. 

In deze beginperiode werd in de socialistische propaganda aansluiting gezocht bij 
de al langer hestaande hervormingsgezinde denkbeelden van de radicaal-liberale 
hovenlaag in het gebied. Overigens kwam niet deze traditionele eis van inkom
stenbelasting, maar het streven naar algemeen kiesrecht vrij snel als politieke eis 
op de voorgrond. Dit streven werd vanaf 1886 belichaamd in het Provinciaal Gro
ninger Comité voor Algemeen Stemrecht, ook wel Volkspartij genoemd.'" Deze 
partij omvatte de brede kiesrechtbeweging van werkliedenverenigingen, alge
meen kiesrechtverenigingen en de SDB. Maar afdelingen van de Bond waren in 
Groningen nog nauwelijks gesticht. Van een zelfstandige organisatorische basis 
van de SDB was amper sprake, wel waren het juist de individuele socialisten die 
actief waren in de Volkspartij. De socialisten zochten dus aansluiting bij bestaan
de organisaties, die streefden naar algemeen kiesrecht of die vooral arbeiders en 
werklieden verenigden. De Volkspartij deed mee aan de Tweede-Kamerverkie
zingen van I KKK, toen nog het censuskiesrecht van kracht was. Het kiesrecht gold 
alleen voor de rijken. Mansholt was kandidaat voor de Volkspartij in Groningen 
en verloor de vcrkiezingen slechts op het nippertje. 

Het jaar I K88 vormde het begin van magere jaren met slechte oogsten en strenge 
winters. Stakende veenarbeiders in Stadskanaal werden soms geconfronteerd met 
militair ingrijpen. Het was de periode waarin vooral de werkloze arbeiders in 
Oost-Groningen zich gingen roeren door bijvoorbeeld het gijzelen van het armbe
stuur in Finstcrwolde en het betogen voor geld in Sappemeer. Het werklozenpro
test was in die tijd een terugkerend fenomeen. 
De SDB haakte op dit protest in. Voor het eerst werd de oproerigheid van de ar-
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beiders door plaatselijke autoriteiten in verband gebacht met socialistische agita
tie van onder meer Domcla Nicuwcnhuis en plaatselijke voormannen. Het op
laaiend protest werd in het licht gezien van het nastreven van een socialistisch 
toekomstideaal. Daarom werden in vcrscheidene gemeenten van Oost-Groningen 
marcchaussees gestationeerd. een maatregel die door de tijd heen herhaaldelijk 
werd genomen. Was de socialistische propaganda van de SDB voorheen vooral 
gericht geweest op radicale boeren en de kleine burgerij. daarin kwam nu veran
dering. De partij richtte zich voortaan uitsluitend op de arbeiders, waardoor de 
afstand van de socialisten tot de bocren en de burgerij werd vergroot. Maar het 
was niet eenvoudig voor de arbeiders om zich in een SDB-afdeling te organise
ren. Dikwijls dreigden werkgevers met ontslag. Daarom werden vaak werklieden
verenigingen opgericht. Door de oriëntatie van de SDB op de werkliedenvereni
gingen - die in Oost-Groningen naast ambachtslieden vooral landarbeiders om
vatten -en op de plaatselijke vakverenigingen of algemeen kiesrechtverenigingen, 
werd een ingang gevonden om de arbeiders kennis te laten maken met socialisti
sche denkbeelden. Zo belegde de kiesrechtvereniging uit Finsterwalde in mei 
I KLJ I een 'massa-meeting' in de open lucht waar tussen de 2500 en 3000 mensen 
luisterden naar socialistische sprekers. De SDB breidde zich organisatorisch nog 
niet uit. maar kon de mensen wel mobiliseren. 11 Later, na 1891. zou met wisselend 
succes worden gepoogd de werkliedenorganisaties en de algemeen kiesrechtver
enigingen in SDB-afdclingcn om te vormen. 

Radicalisering en verzelfstandiging 

Eind I KLJO sloten de wcrklicdcnvcrcnigingen, algemeen kiesrechtverenigingen en 
SDB-afdclingcn zich opnieuw aaneen met het oog op de Tweede-Kamerverkie
zingen van I XLJ I. ManshuiL opnieuw kandidaat van deze brede kiesrechtbewe
ging. had nu echter zijn aanhang onder de boeren en burgers verloren vanwege de 
inmiddels in hun ogen vcrdacht geworden socialistische steun die hij had gekre
gen. liet socialisme had met name voor de boeren volledig afgedaan. 
De verkiezingsnederlaag leidde tot tweespalt in de kiesrechtbeweging. De socia
listen radicaliseerden. waardoor de samenwerking met voorstanders van de 'gelei
delijke weg· werd verbroken. Dit gebeurde in het voetspoor van de landelijke lei
ding van de SDB. die samenwerking met andere verenigingen uit de kiesrechtbe
weging afwees om ·verwatering' van het socialistische beginsel tegen te gaan. Het 
streven naar algemeen kiesrecht om via politieke machtsvorming maatschappij
verandering af te dwingen. maakte in de ideologie van de SDB plaats voor het 
principe dat alleen via afschaffing van het privaatbezit de maatschappij funda
menteel veranderd kon worden. De ideologie van de SDB was radicaler gewelf
den. waarmee de Bond zich losmaakte van de overige vooruitstrevende groepe
ringen. De arbeidersbeweging moest zich nu zelfstandig organiseren op basis van 
haar eigen revolutionaire doelen. De jonge regionale propagandist Tj. Luitjes uit 
Hoogezand-Sappemeer werd in Oost-Groningen een veelgevraagd spreker. 12 Hij 
kwam vanaf I XLJ2 met een eigen revolutionair-socialistische krant De Arbeider, 
die in korte tijd het belangrijkste blad voor de socialisten in Groningen werd. 
Het gedachtengoed van de SDB werd bepaald door een messiaans en utopisch so-
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Tj. Luitjens 

cialisme met een sterk geloof in een op handen zijnde onherroepelijke omwente
ling.11 Overtuigd van de snelle komst van de revolutie sloten de arbeiders uit 
Oost-Groningen zich in groten getale bij de SDB aan. In korte tijd breidde de 
partij zich organisatorisch uit. Verscheidene algemeen kiesrechtafdelingen en 
werkliedenverenigingen werden - overigens niet zonder conflicten - omgezet in 
SDB-afdelingcn. In 1892 breidde de partij zich uit met negentien afdelingen in de 
provincie, waarvan de meeste in Oost-Groningen. Het jaar erop kwamen er nog 
eens zo'n twintig Groninger afdelingen bij. Toen kwam met zo'n vijftig SOS-af
delingen ongeveer een derde van de landelijke SDB-aanhang uit deze provincie.'" 

Bij de SDB was de praktische weg waarlangs de revolutie zich moest voltrekken 
veel onduidelijker dan de overtuiging van haar komst. De Bond hield zich voor
namelijk bezig met de verbreiding van de socialistische denkbeelden door massa
meetings, mei-bijeenkomsten en propagandatochten. De propaganda droeg een 
revolutionair, anti-parlementair, anti-godsdienstig en anti-militaristisch karakter. 
In oktober 1892 kwam het tot ongeregeldheden in Hoogezand-Sappemeer en bij 
de fabrieken in Oude-Pekela, waar de werkgevers vanwege het grote aanbod van 
arbeidskrachten in de winterperiode zoals gebruikelijk de lonen verlaagden. Ook 
in het Oldambt was het onrustig. Werklozen eisten in betogingen werk of werk
verschaffing. De militante Luitjes voerde het protest aan. dat gepaard ging met 
relletjes, brandstichting en vernielingen. Ook Domela Nieuwenhuis liet van zich 
horen. In het gebied vcrspreidde de onrust zich snel. Velen- en blijkbaar niet al
leen de socialisten - dachten dat de ommekeer aanstaande was. De staat van be
leg werd afgekondigd en Tijdens. eens aanhanger van Domela Nieuwenhuis. wist 
als kamerlid te bewerkstelligen dat in december 1892 militairen in Oost-Gronin
gen werden gestationeerd." In het voorjaar van 1893 was de staat van beleg in 
Oost-Groningen weer opgeheven. Het idee dat spoedig de revolutie zou uitbre
ken was bij de meeste arbeiders verdwenen en hun belangstelling voor het socia
lisme liep snel terug. 
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Tj. Luitjens spreekt op een meeting. Een tekening van Johan Braakensieck. 

Anarchistische koerswijziging 

Wel kwamen er nog propagandisten naar het Oldambt en de Veenkoloniën, maar 
hun boodschap veranderde meer in anarchistische zin. 1

" Anarchistische sprekers 
pleitten voor ·vrije organisaties', waarin het individu tot zijn recht kon komen. De 
invloed van de Oostgroninger afdelingen onder aanvoering van de eveneens anar
chistisch geworden Luitjes was zo groot, dat op het Kerstcongres van de SDB in 
UN3 vcrkiczingsdcclnamc categorisch werd afgewezen. Het anarchisme drong in 
het voorjaar van I i-194 in de Oostgroninger afdelingen door. Zo werden aftreden
de hestuursleden niet door nieuwe opgevolgd. In verscheidene SOS-afdelingen 
deden zich politieke en persoonlijke conflicten voor over de partijrichting. Tegen
standers van de anarchistische koers. zoals H. Spiekman uit Hoogezand-Sappe
meer, bchoorden tot het sociaal-democratische kamp. Zij wilden de parlementai
re weg bewandelen. In I i-194 scheidden zij zich met de oprichting van de Sociaal 
Democratische Arbeiderspartij (SOAP) van de SDB af. 17 De Friese advocaat P.J. 
Troclstra. die ook vaak in Groningen sprak, ontpopte zich steeds meer als leider 
van deze partij. 
De SDB werd in december li-194 vcrboden omdat de partij het gebruik van ge
weld niet afwees. Onder de naam Socialistenbond ging deze met een sterk geslon
ken aanhang nog enkele jaren verder. In 1895 liep de landbouwcrisis ten einde. 
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De werkgelegenheid nam toe en het werklozenprotest waarop de SDB had geva
ren, zakte in. De Socialistenbond, in de provincie Groningen los georganiseerd in 
zestien afdelingen, viel hier uiteen toen Domela Nieuwenhuis in 1897 op grond 
van zijn anarchistische principes de organisatie de rug toekeerde. 
Onderlinge verdeeldheid kwam de anarchistische zaak in Groningen bovendien 
niet ten goede. Zogeheten sociaal-anarchisten uit onder meer de stad Groningen 
en Hoogezand-Sappemeer stonden tegenover individueel-anarchisten uit bijvoor
beeld Finsterwolde. Bindend element van de Groninger anarchisten was het 
weekblad De Arbeider, dat nu door een aantal anarchistische verenigingen werd 
geëxploiteerd. In het blad discussieerden de verschillende stromingen over de te 
varen koers. De individueel-anarchisten waren tegen elk gezag en wezen daarom 
iedere vorm van organisatie af. Zij beriepen zich op het 'zelf doen'. Individualisti
sche voormannen als R. Tamminga uit Farmsurn en J.P Hommes uit Finsterwalde 
propageerden daarbij tevens het 'neem- en eetrecht'. De individuele vrijheid ging 
boven alles, zelfs boven gezamenlijke actie. De individueel-anarchisten waren 
niet geïnteresseerd in vakbonden. Deze konden volgens hen niet tot een wezenlij
ke bestaansverbetering leiden. Wel zagen ze heil in de algemene werkstaking, die 
in enkele dagen het kapitalistisch systeem zou doen ineenstorten. De individualis
ten bepleitten 'het revolutioneren van de hoofden', waardoor het ontzag voor het 
privaatbezit en het gezag zou verdwijnen. 
De sociaal-anarchisten achtten de noodzaak van organisatie in 'vrije groepen' wel 
aanwezig en bepleitten federatieve samenwerking van plaatselijke anarchistische 
verenigingen. Zij waren ook voor vakorganisatie op federatieve grondslag, maar 
pogingen vanaf 1900 van de sociaal-anarchisten om de landarbeiders te organise
ren, mislukten meestal. Na enkele succesvolle en minder succesvolle stakingen 
van landarbeiders verrezen in 1907 op tien plaatsen in Oost-Groningen wel anar
chistisch georiënteerde landarbeidersverenigingen, maar lang hielden deze niet 
stand. 

Sociaal-democratie in Groningen 

De SOAP was in Groningen al spoedig in de gemeenteraden vertegenwoordigd. 
In 1906 had zij twaalf zetels, zonder dat het ledental of het aantal afdelingen sterk 
toenam. 1

' De partij maakte namelijk gebruik van zogenaamde arbeiders- of volks
kiesverenigingen. Deze organisaties stamden nog uit de oude kiesrechtstrijd en 
sloten zich als vereniging bij de SOAP aan. De individuele leden wilden vaak 
geen lid van de SOAP worden, omdat ze aanhangers waren van de oude 
Socialistenbond, of omdat ze geen sociaal-democraat waren, maar vooruitstre
vend liberaal. In 1897 maakte Troelstra handig gebruik van deze kiesverenigin
gen, door zich door hen op een nauwelijks socialistisch te noemen strijdprogram 
kandidaat te laten stellen voor het district Winschoten. Met behulp van deze ver
enigingen was hij zo in staat de liberale tegenkandidaten te verslaan. 
De pragmatische politiek van Troelstra riep onder orthodoxe marxisten weer
stand op. Zo rond de eeuwwisseling openbaarden zich de politieke verschillen 
tussen een kleine groep marxistische intellectuelen, die de zuiverheid van de 
marxistische leer vooropstelde, en de partijleiding, die zich meer richtte op het 
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praktische hervormingsbeleid. Vanaf 1907 werd in het blad De Tribune door de 
marxisten kritiek uitgeoefend op het revisionisme in de SOAP. Toen de dissiden
ten niet bereid bleken de kritiek te temperen. werden zij geroyeerd. In 1909 
stichtten deze marxisten de Sociaal-Democratische Partij (SOP). 
In Groningen spitste de tegenstelling zich toe in de afdeling van de stad. waar de 
onderwijzer Cî. Stcrringa zich op het marxistisch standpunt stelde. In de rest van 
de provincie was nergens sprake van marxistische oppositie. Alleen in Westerem
elen scheidde de SOAP-afdeling zich af. onder invloed van de onderwijzer M. Stel 
en zijn vrouw R. Vos. Na enige maanden van aarzelen volgden Sterringa en cnke-

R. (Roosje) Vos. 

Ie anderen in de stad het voorbeeld en vormden een SOP-afdeling. Sterringa ging 
in Oost-Groningen op propaganda. Hij fietste naar Sappemeer om daar De Tri
hunc te verspreiden. Aanhang won hij er naar eigen zeggen niet. Ook de landelij
kc aanhang van de SDP bleef tot de Eerste Wereldoorlog tot zo'n vijfhonderd le
den beperkt en in de provincie Groningen had de partij in 1917 36 leden. 1

'' Iedere 
poging van de SDP om propaganda te maken. zoals in 1909 door Vos in de Veen
koloniën. kon rekenen op heftige bestrijding door de anarchisten. Wel lukte het 
Stcrringa zich kandidaat te stellen voor de Tweede-Kamerverkiezingen in 1913. 
met behulp van ·hele en halve anarchisten'.'" Maar het enige motief voor samen
werking was het dwarszitten van de SOAP. De sociaal-anarchisten hadden nog 
een ·oostgroningsch Propaganda Comité' om hun ideeën te verspreiden. maar zij 
konden hun aanhang nauwelijks nog in beweging krijgen. De arbeiders kregen 
steeds meer belangstelling voor de SOAP. die wèl bereid was voor het directe 
voordcel van de arbeiders te strijden. De SOP won geen aanhang en verloor nog 
voor llJ 17 de afdeling Wcstcrcmdcn. De SOP bleef zodoende tot de Russische re
volutie een nietige stroming. 

Russische revolutie en communisme 

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bloeide het anarchisme nog eenmaal op. 
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Nederland was weliswaar neutraaL maar de anarchisten voerden fel verzet tegen 
de oorlog. Zo deden zij aan individuele dienstweigering. een geliefd middel om 
tegen de oorlog te protesteren. Er ontstonden tal van afdelingen van de Interna
ticmale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV). in 1904 door onder anderen 
Domela Nicuwcnhuis opgericht. De SOP begon na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog sprekers te sturen naar Oost-Groningen. De partij werkte landelijk 
samen met anarchisten om propaganda te maken tegen de gevolgen van de oor
log. In de stad Groningen was een 'Revolutionair Socialistisch Comité tegen den 
Oorlog en zijn Gevolgen' gevormd. Hierin zaten SOP-ers en anarchisten. In 
Oost-Groningen stelde die samenwerking niets voor omdat daar geen SOP-ers 
waren. De SOP-voormannen 0. Wijnkoop en L. de Visser spraken hier meerma
len, maar zonder veel succes. 
Het uitbreken van de Russische revolutie in februari 1917 en de machtsgreep van 
de bolsjewieken in oktober bracht onder de Oostgroninger anarchisten enthou
siasme teweeg. De revolutie liet hen zien dat de mogelijkheid om via directe actie 
de staat omver te werpen. geen utopie hoefde te zijn. Ze hoopten dat een omwen
teling als in Rusland ook mogelijk zou zijn in Nederland. Maar de Groninger an
archisten vcrtrouwden de bedoelingen van de Russische communisten niet hele
maal. Het riekte volgens hen al snel te veel naar dwang en staatssocialisme. De 
daadkracht en het succes van de bolsjewieken sprak hen echter zeer aan. In het 
begin van de revolutie waren de leuze 'alle macht aan de sovjets' en het arbei
derszelfbestuur nog geen loze kreten. De bolsjewieken stelden zich achter deze 
democratische bestuursvormen; in Rusland deden de anarchisten dan ook over
tuigd mee aan de revolutie. 
De revolutie van 1917 gaf weer elan aan de eigen strijd van de Oostgroninger an
archisten. Die strijd richtte zich op directe actie, zoals de algemene werkstaking, 
om de eisen kracht bij te zetten. De grote schaarste aan eerste levensbehoeften 
als gevolg van de oorlog deed de levensomstandigheden van de arbeiders ver
slechteren. In de Veenkoloniën waren veel fabrieksarbeiders werkloos. Voortdu
rend waren er in Oost-Groningen kleine stakingen om hoger loon en beter voed
sel. Begin maart 191 R ontketende een comité van anarchisten hier een algemene 
werkstaking. De cis was: verbetering van de voedselvoorziening en hogere lo
nen." De staking sloeg niet aan en vcrliep na twee dagen. 

De invoering van het algemeen kiesrecht in Nederland en de eerste algemene 
vcrkiezingen voor de Tweede Kamer in juli 1918 brachten de anarchisten er toe 
principieel te handelen door een ·comité tegen de verkiezingen' op te richten. 
Vos en Steninga bewerkten voor de SOP Oost-Groningen. Aanvankelijk richtten 
zij zich op de SOAP-aanhang. In debat te Winschoten met het Groninger sociaal
democratische Tweede-Kamerlid J .H. Schaper. stelden beiden de revolutie boven 
de parlementaire strijd. De oorlog kon alleen door de revolutie van de arbeiden
de klasse beëindigd worden. Onder hoongelach van de SOAP-aanhang hielden ze 
een pleidooi om op de SOP te stemmen." 
Toen bleek dat er van de SOAP-ers weinig te verwachten viel, verlegden Vos en 
Stcrringa hun aand;1cht naar het anarchistische deel van de arbeiders. Zij prezen 
het revolutionaire verleden van de anarchisten hogelijk en riepen hen op om SOP 
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te stemmen. Stemweigering kwam immers slechts ten goede aan de SOAP en het 
kapitalisme. Maar de Oostgroninger anarchisten verspreidden strooibiljetten 
waarin zij adviseerden om niet te stemmen.'' Hun actie bleek hier en daar zeer 
succesvol. zoals in Sappemeer en Delfzijl. met zo'n twintig procent stcmwcigc
raars. Van de 717 stemgerechtigden in Finstenvolde stemden er 114 niet. 15~ 

stemden op de SDAP en maar zes op de SOP. In Bccrta behaalde de SDP 13 
stemmen .. , De SDP bleef met 2.1 '/;, van de stemmen in de provincie Groningen 
dan ook onder het landelijke gemiddelde van 2.3%. Er was nog nauwelijks aan
hang te ontdekken in Oost-Groningen. Van de 1500 stemmen in de provincie, 
kwamen er ]()()()uit de stad Groningen.'· Wel kwamen voor de SOP Wijnkoop en 
W. van Ravcstcijn in de Tweede Kamer. 
Het uitbreken van de Duitse revolutie in november 191~ maakte bij de anarchis
ten en de SOP-ers weinig vreugde los. omelat die al snel door de sociaal-democra
ten werd omgezet in een parlementaire democratie. De revolutie-poging van 
Troclstra bleek ook in (ironingcn een strovuurtje. Veel belangrijker voor de poli
tieke ontwikkeling in het Okiambt en de Veenkoloniën was dat in november de 
SOP zich uit solidariteit met de bolsjewieken omdoopte in de Communistische 
Partij in Nederland (CPN). De term sociaal-clemoeraat liet ze over aan de SDAP. 
De partij was daarmee de eerste buiten Rusland die zich communistisch noemde. 
De CPN zocht de aansluiting hij de wcrclclrcvolutie en het ledental groeide. De 
partij droeg niet alleen een revolutionaire ideologie uit zoals de SDB en SOP ook 
hadden gedaan. maar was vcrbonden met de groepering die de revolutie in de 
praktijk had ontketend. Dat maakte indruk. 
De solidariteit met de Russische revolutie leverele de CPN veel sympathie op in 
Oost-Groningen. Voor het eerst trok Wijnkoop volle zalen bij zijn spreekbeurten. 
Er bleek nu enige communistische aanhang te bestaan in het Oldambt en de 
Veenkoloniën. In februari 1919 sprak hij in Winschoten voor zo'n duizend 
nieuwsgierigen bij de nieuwe CPN-afdeling. Stcrringa uitte zich in De Trihune 
zeer verbaasd en opgetogen over het plotselinge en onverwachte succes van de 
CPN in Oost-Groningen. In Appingedam. Delfzijl. Bcerta. Finsterwolde. Nieuwe
schans, Sappemeer. Stadskanaal en Vlagtwedde werden afdelingen opgericht. In 
februari 1919 sprak De Visser in vcrscheidene plaatsen over 'de communisten en 
het parlementarisme·.··· Blijkhaar had de CPN zijn nieuwe anarchistische aanhang 
het een en ander uit te leggen over het meedoen aan de politiek. 
De CPN had in die tijd nog een open karakter, waardoor allerlei politieke inzich
ten konden worden hcdiscussiëcrd. In Bcerta deed zich dan ook het vcrschijnsel 
voor dat twee communisten. Stcrringa en J.J. Brommert jr., in discussic gingen 
over de vraag of het parlementarisme al dan niet een gevaar was voor de revolu
tionaire strijd. Deze drukbezochte vcrgadering was georganiseerd door 'de vrije 
groepen der afdccling der CP'. In het prille begin was de scheielslijn tussen com
munisten en anarchisten in Oost-Groningen niet groot. De anarchisten binnen de 
CPN wensten zich niet direct gc\\onncn te geven. Sterringa moest in Bccrta met 
de anarchist C. Bonnet debatteren over het onderwerp ·is het parlementairisme 
een gevaar voor de arbeidersbeweging of niet._.-
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Propaganda voor de communistische kandidaat Wijnkoop in defaren twintig. 

Opkomst communisme en neergang anarchisme 

Aan de Statenverkiezingen in maart 1919 JccJ Je CPN in alle Groninger kiesdis
tricten mee. Deze verkiezingen vcrliepen met het veroveren van twee zetels zeer 
goed. Landelijk liep het stemmental terug. maar in Groningen groeide de aan
hang in vergelijking met Je kamerverkiezingen. In Winschoten kreeg de CPN 7XX 
stemmen, in de gehele provincie 2692. zo'n duizend stemmen meer dan bij de ka
merverkiezingen.'·' In mei 1919 verliepen de gemeenteraadsverkiezingen voor de 
CPN ook succesvol. In Meeden. Sapperneer en Nieuweschans kwamen commu
nisten in de raad. Tc Beerta werden twee CPN-ers gekozen. evenals in Finstcr
wolde. Daar kreeg de CPN nu 125 stemmen. In Onstweddc kwam een anarchist 
met een onafhankdijke Volkspartij in de raad. De CPN echter rekende hem tot 
de communistische raadsleden.'" In Winschoten gingen de communistische stem
men naar de SOAP. omdat de CPN-lijsttrekker verhuisde. Daardoor verkreeg de 
SOAP de absolute meerderheid."' 
De CPN wist in korte tijd in Oost-Groningen de anarchistische aanhang aan zich 
te binden. Het waren vaak anarchisten die communistische sprekers naar Gronin
gen haalden. Een goed voorbeeld was de voormalige anti-militarist en dienstwei
geraar Brornrnert. Deze was bestuurder van de door de anarchisten overheerste 
IAMV. Pas nadat eind 1919 zijn communistische overtuiging openlijk bekend was 
geworden toen hij op het landelijk IAMV -congres het bolsjewistisch volksleger 
verdedigde, ging hij in het Okiambt uit spreken over 'het communisme komt·.'~ 
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Zijn CPN-lidmaatschap maakte geen einde aan zijn spreekbeurten als anti-milita
rist voor allerlei anarchistische bijeenkomsten in Oost-Groningen. Wijnkoop trad 
ook vaak met anarchisten op. Toen hij in 1919 in Veendam voor de anarchistische 
vereniging zou spreken, vcrbood de burgemeester dit. Het communistische ka
merlid Van Ravcstcijn stelde daarover vragen aan de minister.'' 
De anarchisten zagen in hun oude bolwerken de communisten stevig voet aan de 
grond krijgen. Sommige anarchisten werden sterk aangetrokken door de revolu
tionaire strijd van de bolsjewieken en lieten zich als CPN-raadslid kiezen.'' Nu de 
CPN zo succesvol was. gingen de anarchistische voormannen daarentegen de par
tij bestrijden." De Arheider oordeelde na de gemeenteraadsverkiezingen van I Yl9 
negatief over de CPN. Het blad stelde dat de communisten niets anders waren 
dan sociaal-democraten zoals de SDAP. Beide partijen spanden de arbeiders 
voor hun politieke karretje. De Arheider stelde bovendien dat de communisten 
wilden regeren via terreur en weinig ontzag hadden voor andere denkbeelden 
dan hun eigen.'' De indivuccl-anarchist Tamminga hekelde de communistische 
verheerlijking van de arbeid. Hij schreef dat de industrie de natuur en de mens 
vernietigde. Het communisme deed aan deze vernietiging mee: 'Men ligt in aan
bidding voor de techniek, maar ook voor de loonslavernij.''" B. Klooster, oud-an
archist maar sinds I Yl Y communistisch raadslid in Nieuweschans, viel de redac
teur van De Arheider H.E. Kaspers aan. omdat die sceptisch was ten opzichte van 
de Russische revolutie en had geschreven dat de berichtgeving in De Tribune zeer 
gekleurd was. Kaspers vond op zijn beurt dat Klooster was vervallen tot 'parle
mentaire staatscommunist'. ,- Ondanks de anarchistische tegenpropaganda moest 
Kaspers over het te Groningen gehouden CPN-congres in 1919 vaststellen: 'We 
zagen nogal wat bekende gezichten - ouden van voor 25 à 30 jaar ook al bekend 
en piepjongen van de laatste jaren.'" Daarmee bedoelde hij ex-anarchisten, die 
communist waren geworden. 

In maart 191 Y was in de Sovjet-Unie de Communistische Internationale (Komin
tern) opgericht. In de loop van IYIY sloot de CPN zich bij de Komintern aan en 
noemde zich de Nederlandse afdeling daarvan. De partij was zich ervan bewust 
onderdeel van een grote internationale beweging te zijn en verwachtte de wereld
revolutie naar Russisch voorbeeld. De CPN ging om de politic op een dwaalspoor 
te brengen in het geheim vergaderen. Op de propagandatournees door Gronin
gen werd Wijnkoop door de politic gevolgd en werden rapporten over zijn doen 
en laten geschreven. In november I Yl9 kwam er in Amsterdam een bureau van 
de Komintern voor West-Europa. Dit bureau moest op grote schaal revolutionai
re propaganda maken. Oostgroninger communisten werden opgenomen in een 
smokkellijn die er voor zorgde dat revolutionairen en propagandageschriften van 
en naar Duitsland werden gesmokkeld via Nieuweschans, Boncsehans en Emden."' 
In Rusland draaide de heerschappij van de bolsjewieken steeds meer uit op een 
dictatuur. De communistische partij monopoliseerde de macht en ging tegenstan
ders via terreur bestrijden. Niet alleen de aanhangers van het oude regime wer
den aangepakt. maar ook de tegenstanders ter linkerzijde. Hoewel vanaf 191 g 
Russische anarchisten gevangen werden gezet. streden in de Oekraïne de commu
nisten samen met de anarchist N. M;tchno tegen de contra-revolutionairen. Toen 
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die in 1920 doorMachnoen het Rode Leger waren verslagen, begonnen de bosje
wieken met de uitroeiing van Machno's anarchisten-legertje. Machno, die voor de 
Oostgroninger anarchisten een voorbeeld was, vluchtte later naar Parijs, waar hij 
in armoedige omstandigheden leefde (tot in de jaren dertig zamelde De Arbeider 
geld in om Machno een inkomen te kunnen geven). Daarnaast sloegen de bolsje
wieken in 1921 de tegen hen gerichte matrozenopstand te Kronstadt neer. De ma
trozen namen de leus 'alle macht aan de sovjets' serieus en verzetten zich tegen 
de bolsjewistische politieke terreur. 
In dezelfde periode versterkte de Komintern haar invloed op de CPN. In 1920 
werd besloten dat de aangesloten partijen zich zouden houden aan de richtlijnen 
die door het Kominternbestuur in Moskou werden vastgesteld. Op organisato
risch gebied werden de communistische partijen in een keurslijf geperst. Centrali
sering en disciplinering golden voortaan als het hoogste goed. Zo werden lang
zaam maar zeker de aangesloten partijen door de Komintern de duimschroeven 
aangedraaid. 

Al met al had de Russische revolutie een wending genomen die haaks stond op de 
anarchistische opvattingen. De bolsjewieken hadden de democratie in en buiten 
de partij uitgeschakeld en legden het erop aan de staat te centraliseren en onder 
de macht van de communistische partij te brengen. Er werd een geheime dienst 
opgezet en de bevolking werd onder een militair regime geplaatst. Door deze ont
wikkeling verslechterde de vcrhouding tussen de anarchisten en de communisten 
in Oost-Groningen. De laatsten werden verketterd als verraders van de revolutie. 
Het bleek niet meer mogelijk in plaatsen als Sappemeer en Stadskanaal samen de 
eerste mei te vieren. Maar de anarchisten hadden de slag om de arbeidersaan
hang al verloren aan de communisten. Door de jaren heen deden anarchisten de 
overstap naar de CPN. Zo smolt het anarchisme langzaam weg. Wel bleven in 
veel plaatsen kleine anarchistische groepjes bestaan, die echter weinig activiteiten 
meer ontplooiden. Alleen in Sappemeer bleef een kleine maar harde kern over. 

Kandidaten van de CPN voor 
de Provinciale Staten in 1922. 

~-~------------- -----1 
Cemengde Berichten. 1 

------------------! 
- Bij een snerpenden Oostenwind en 'n 

strenge vorst, vlogen Vrljda&rmiddag twee 
ooievaars over Steenwijk. 

VEHKIEZINOEN PROV. STATEN. 
De Communistische Partij heeft candidaat: 

gesteld voor de Provinciale Staten l 
Voor 0 r o n I n g e n : 
t 0. Sterringa te Groningen. 
2 R. Vos-Stel te .Groningen. 
3 P. R. Harkerna te Appingedam. 
4 B. Klooster te Nieuweschans. 
5 H. Bloksma te Winschoten. 
6 B. Tuin te Finsterwolde. 
7 T. _:I'clkamp te ~ellingwotde. 
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Daar werd nog in ll)2:'i een scholingsavond gehouden, waar een communist die 
sprak over 'de noodzakelijkheid van de dictatuur' heftig werd tegengesproken."" 
Bij de Twccdc-Kamcrvcrkiczingcn van ll)22 verloor de CPN kiezers en kwam uit 
op 1 ,S'X,. Haar stemmenpercentage steeg evenwel in de provincie Groningen tot 
3.4%. met als uitschieter Finstcrwoldc met 3S'X,. Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van ll)2J bleek de CPN een constante factor te zijn geworden in Oost-Gro
ningen: zij behield haar zetels. 

Splitsing van de communistische partij, 1926-1930 

Rond het midden \·an de jaren t\\intig kwam de Komintern meer en meer onder 
de invloed van Moskou. De organisatie werd langzamerhand het vcrlengstuk van 
de machthebhers in de Sovjet-Unie. Tegelijk werd het gezag van het 'socialisti
sche moederland" binnen de CPN door steeds meer leden aanvaard. De partijlei
ding- die nog uit de tijd van de SDP dateerde- voerde echter een tamelijk zelf
standige politiek tegenover de Komintern. Zodoende vormde zich een interne 
oppositie. Bij de vele ruzies. zoals hijvoorbeeld over de vakbcwcgingspolitick, 
wierp de Komintern zich gaandeweg op als arbiter. De organisatie bemoeide zich 
met de samenstelling van de leiding van de CPN. waarbij Wijnkoop en Van Ra
vcstcijn als niet-arbeiders werden geweerd. In oktober ll)26 spleet de CPN hier
door in tweeën. Er ontstond toen naast de CPN die als CPN-Amstcl vcrder ging. 
een nieuwe ·CPN-Centraal Comité". 
Deze CPN-CC. die onder aam oe ring stond van Wijnkoop. kreeg in Groningen de 
overhand. De hier bestaande lcderatic van afdelingen koos in de strijd om de 
macht tegen de Komintern en V(ÎÓr Wijnkoop. Op het partijcongres in mei ll)26 
voerde Klooster namens de oppositie het woord en vcrklaarde dat 22 afdelingen 
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het congres zouden vcrlaten wanneer niet tegemoet werd gekomen aan hun grie
ven."' Hij kreeg zijn zin niet en de minderheid verliet het congres. In Groningen 
bestond weinig ontzag voor de politiek van de Komintern, want men vond zich
zelf goede communisten.42 Vos deed de uitspraak: 'De Internationale wil dat wij 
bukken. Maar dat is moeilijk. Wij menen, dat wij gelijk hebben, en daarom moe
ten wij wel onze eigen weg gaan.'" Het merkwaardige feit deed zich hier voor dat 
terwijl elders allerlei sociaal-anarchisten in de CPN-Amstel traden, in het Old
ambt - van oudsher bolwerk van het anarchisme - vele oud-anarchisten met Ster
ringa voor Wijnkoop kozen. Klooster en Stcrringa vervulden bestuursfuncties in 
de CPN-CC. Nieuweschans. Beerta en Finsterwalde waren bolwerken van Wijn
koops partij, Woldendorp en Appingedam waren op de hand van de CPN-Am
stel. In Winschoten hadden beide partijen een even grote aanhang. Tijdens de Sta
tenverkiezingen van 1927 behaalde de CPN-Amstel in Oost-Groningen weinig 
stemmen. Bij de kamerverkiezingen van 1929 bleken de ideologische standpunten 
van beide partijen niet ver meer uit elkaar te liggen en kreeg CPN-Amstel bij
voorbeeld weer stemmen in Finsterwoldc. Maar bij de gemeenteraadsverkiezin
gen bleef het overwicht van de CPN-CC bestaan. 

lE JAARGANG No. 37 7 JAN. 1933 

ECHO Vf .. IIOORDEII 
OQGAAN D[;R COfv\/V\UNISTISCf-j~ PARTIJ ~OLLAND 
REVOL. ARBEIDERS- WEEKBLAD VOOR DE PROV. GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTE 

llELII'LE!t-. lóa <;llOt-.IM;hl\; 

In de jaren dertiK was de Echo van het Noorden het orgaan van de communisten in 
Noord-Nederland. 

Boisjewisering 

In 1930 kwam toenadering tussen beide partijen op gang. Op een gcmeenschap
pelijke debatvergadering te Finsterwalde debatteerde Sterringa namens de CPN
CC met een afgevaardigde van de CPN-Amstel. In het dorp was in februari 1930 
een afdeling van de CPN-Amstel opgericht. Na langdurige onderhandelingen fu
seerden de beide landelijke partijen. De Wijnkopianen dolven daarbij het onder
spit."" Ook in Groningen werd onder leiding van de Finse Komintern-afgevaardig
de 0. Kuusinen de strijdbijl begraven. Bij de raadsverkiezingen van 1931 verdwe
nen de meeste aanhangers van Wijnkoop, de voormalige anarchisten, uit de ge
meenteraden. Ze werden vervangen door gebolsjcwiseerde communisten, die zich 
volledig op Moskou oriënteerden. Vanuit Finsterwolde werd in De Trihune meer
malen geschreven dat men niet van de uitzending van radio-Moskou kon genie
ten, omdat er een stnorzender met luide grammofoonmuziek doorheen klonk. 
Na de fusie werd de CPN nog meer een filiaal van de Komintern. De CPN recht-
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vaardigde alles wat de Sovjet-Unie betrof en bestreed de sociaal-demoeratic bij 
voortduring. De partij werd een naar Sovjet-model vormgegeven. gedisciplineer
de organisatie. bestuurd door uitvoerders van de Sovjet-eisen. Afwijkende menin
gen werden niet getolereerd en de marxistische ideologie verstarde tot dogma's. 
De binnenlandse politiek werd niet meer zelfstandig uitgestippeld. maar door de 
Komintern voorgeschreven. Degenen die uit de partij traden werden nogal eens 
morcel kapot gemaakt.'' In Finstcrwoldc werd de ex-communist en anarchist B. 
Tuin. die met een eigen lijst in de raad was gekomen. voor ·renegaat' uitge
maakt.'" Niet alle communisten lieten zich bolsjcwiseren. Sommigen stapten over 
naar de partij van H. Sneevlict. de Revolutionair Socialistische Partij. die in plaat
sen als Onstwedde en Delfzijl enige aanhang kreeg. 

Cartonarbeiders! 
Landarbeiders! 
Organiseert de scherpe strijd in elke bedrijf, in 
elke plaats, in alle vakorganisaties, tegen jullie 
bloedzuigers, de rijke boeren en aandeelhouders. 

Ne~ li~t het resultaat der tJ tilaanden 
strijd in Je cartonindustrie. Je ,.succes
,·ollc m·en\·inning- van .'i (~ loonsvcrla
g-ini;. de cartonbewerkcrs vcrsch in liet 
J.{eheugen. oi Je rijke hocren-aandec 1-
ltou<lers gaan over tot een nietl\\·e aanval 
en zeg-g-en in diverse iahrieken de con
tracten op. Het staat vast. dat deze vam
piers. J:ie eveneens de landarbeiders he
drei;.;ett met een loonsverla;.;in;.; ,·an 10 
en I .'i';(-, er alles op zullen zetten ook lk 
cartonarociders een flinke aderlating- te 
laten onder.~aan. lleze parasieten. die in 

De Echo van het Noorden he::.igde een 
stevig taa/gehruik. 

Î,'(l"'~_ 
/(',I / ,'; /l' }}i(•i 
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De CPN ging in opdracht van de Komintern een radicale koers varen, waarhij de 
sociaal-democraten als 'sociaal-fascisten' werden betiteld. Via allerlei werklozen
comités probeerden de communisten de werkloze arbeiders tot verzet te brengen. 
Deze tactiek legde hen geen windeieren, zeker niet toen de crisis in jaren dertig 
grote werkloosheid en loonsverlagingen veroorzaakte. Bij de Tweede-Kamerver
kiezingen van 1933 haalde de CPN SA'Yo van de stemmen. In juni 1935 vcrwier
ven de communisten bij de gemeenteraadsverkiezingen de meerderheid in Fin
sterwoldc en leverden ze de twee wethouders. In Bellingwolde verscheen de CPN 
met twee zetels in de raad. Zelfs in het overwegend christelijke Nieuwe-Pekela 
kreeg de partij een zetel.'' In Beerta was de partij groter dan de SOAP." 
In de gcmcenten Beerta, Finsterwolde, Nieuweschans en Scheemda boden de 
communisten de SOAP aan om samen te werken. Deze koerswijziging was moge
lijk, omdat de Komintern onder de indruk van Hitiers machtsovername in Duits
land de samenwerking van communisten en sociaal-democraten in een Volksfront 
propageerde. Deze ommezwaai was voor de SOAP ongeloofwaardig. Bovendien 
zat haar de 'kwestie Beerta' nog dwars. In 1934 had een regeringscommissaris 
daar wegens vermeend wanbeleid een einde gemaakt aan de samenwerking tus
sen SOAP en CPN, waarbij ook een SOAP-wethouder buitenspel was gezet. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 bleek de CPN in Finsterwoldc en 
Beerta weer sterk. In Finsterwolde verloor de partij haar meerderheid. De SOAP 
hield met de boerenafgevaardigden de partij buiten het college. Maar in Becrta 
verdeelden de SOAP en de CPN weer de wethouderszetels, ondanks heftig verzet 
van de landelijke SOAP.''' De sociaal-democratische partijleiding wilde niets van 
samenwerking met de communisten weten, en zeker niet in de tijd van het Moto
tew-Ribbentrop Pact tussen Hitier-Duitsland en de Sovjet-Unie van Stalin. Vlak 
daarna brak met de Duitse inval in Polen de Tweede Wereldoorlog uit. De com
munisten kwamen hierdoor onder de verdenking bondgenoten van de nazi's te 
zijn. Dit weerhield hen niet jarenlang met Duitse communisten contacten te on
derhouden in het verzet tegen Hitier en gezochte Duitse communisten over de 
grens te smokkelen en in Nederland te laten onderduiken."' 
De CPN moest vanaf 1939 deze Sovjet-politiek verdedigen. De agressie-oorlog 
van de Sovjet- Unie tegen Finland in de winter van 1939 maakte haar positie er 
niet gemakkelijker op. De verdediging van die oorlog door de Finstcrwolder 
CPN-wethouder H.J. Siemons in een SOAP-vergadering te Woldendorp liep op 
een fiasco uit, omdat niemand hem wilde steunen. Vlak voor de Duitse overval 
op Nederland op 10 mei 1940 werden in Groningen met notoire NSB-ers ook en
kele communisten geïnterneerd." Na de inval zag de CPN-leiding nog de moge
lijkheid tot legaal optreden. Er vcrscheen op 26 juni nog een nummer van het 
communistische Volksdagblad. Maar in Groningen weigerden de communisten 
deze krant te verspreiden. Op 20 juli 1940 sloot de politie in Groningen in op
dracht van de Commissaris van de Koningin het CPN-partijkantoor. De illegali
teit was begonnen. 
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Fascistische Bedreigmgl 
van Nederland _) 

tJtstaagde Communistische samenkomsl 
In een protJVüll~ zaal van .. Parhzi1 ht t1t.:t•ft 

de afdceling van Jt: cummuJJJstJsch~ partiJ ::-.;e
derlwlLI, ZonJ.agmunJ•idag een l'tl:tralt l!!opa
ga .. w.it~..-vergad~nnê', gehuudel:, waa . .rvuoi de be
lang-stelling zu.:h 111et bleek te hebtx:11 t*'{Jei kt 
tot de plaats VeenJa111 allee! •. V\'ant zet·r velt-I; 
zJ;j:n van eldt·r~ gt:k' !lllt:Il per flt'ls. terv. Jl eei~tge 
autobussen arn·:eerdt'll tul \\"Juschoter., •.k Pe
kt!la'!:! en zdf~ uit Jt:> Frie:-idH:' \\"6uJen benuur
den de spool'lijn. Vuur Jen aanvang werJ accor
deon- en pianomuziek gegevt>n, krwljl aange
kondigd wa.s dat ht·t 1\ mHLerJamsche gezelschap 
,.Dynamo" de revue "Handen..... thuis" zou 
opvoeren. Het gezelschap bestond uit 27 per
sonen. RonOom in Ue zaal waren di verse leuzen 
op blauwe en rooue doeken tot uitdrukking ge
bracht, welke verband houden rnet de actie der 
communistische bewt'ging. 

IWde D. J. WIJNKOOP. 

Na met een kort woord door den Voorzitter 
te zijn ingeleid, sprak het Tweede Kamerlid, de 
heer D. J, WIJNKOOP van Amsterdam. over 
het onderwerp : ,.De fascistische bedreiging van 
Nederland", 

Spreker zei, dat toen Barcelona was genomen 
àoor de fascisten, men voelde dat een nieuwe 
phase in de geschiedenis was aangebroken. Het 
la erg genoeg dat de soldaten va.n de republiek 
moesten wijken voor de beter bewapende rebel
len. Deze werden gesteund door de militaire 
techniek van Mussolini en H!tler, maar ook 
door de onwil van Chamberlain en anderen, die 
hebben geweigerd de republikeinen wapenen en 
munitie te leveren. 

Gi>bleken is dat waar de Italianen en de an
dere fascisten hebben te vechten tegen gelijk
bewapenden, zü overal de nederlaag hebben ge
leden, omdat hun beginselen niet wortelen in 
de harten van het volk. Spanje is niet verloren, 
als de arb~1Jerskla.sse, internationaal, schouder 
a.a.n schouder, zich aan de zijde der republikei
nen van Spanje stelt. 

De Cmnmuni.sti:sche Kamerfractie heeft - - na 
de val van Bart:elon.a - n1et mi:nister CohJn 
gesproken over het lattn kurnen Uit Spanje van 
alles wat met kwl V~-"l'hten, opdat ze geholpt·n 
kwuu~n worJen. !vlen heeft te zorgen voor km
deren allereerst. Ook is gesproken over het zen-

land ruet groot. ,\laar Ut get.-~t vvn Chamber
lain beheer~( ht 110!:: dt- lJUlititk der nr:utr.Jlt: 
!anJen. lJit h:wade ~t'e~t i.~ Je C0H;jetvatle\·e 
gee.'!!t wdkt oven\'Oll.llé!l moet wonien, gelukkig 
11u r:og niet O!J ht't .slagveld, doch t~·gt:nuver 
alom Je etgen staatsn1acht. 

In .:\ederlanJ. \vas tot voor kurte Jd.I'ell Je 
deJI:nuatie n1et in gt'vaar. Vandaar Jat ûe 
(UHlllEJnJ.stische bt:weging zich over de vraag 
\'ail Je denloeratle in het verleden tninJ.er heeft 
bezorgd gemaakt. :'.laar nu gaat het om de ue
nlocratie, on1 de levt'nsn1ogelijkheid ( gce~telük 
en rnaterieel J. In Alnerika ziE-t president Rouse
veil in, Jat het kapitalistisch begeeren een ge
vaar oplevert voor het volksgeluk. En daarom 
wil Roosevelt mililoenen beslellen aan het pa
raat houden van democratie en volksrecht. 

De fascistische dictatoren hebben in de niet
fascistische landen hun handlangers, hun F'ran
co elders en ll.un JI.Iussert hier te lande. 

Dictatoren beI o of den voor ze de macht 
hebben gekregen, om deze in te lossen als ze 
de macht kregen. Ze hebben de macht gekregen. 
In Duit.schland werd het loon met 50 <1< ver
laagd en de arbeidstijd verlengd. De kapitalis
tlsche concerns in Duitschland zien hun win
sten steeds grooter worden. In Duitschland zijn 
de levensmiddelen schaarsch en slecht. En alle 
volksvrijheden werden opgeheven. Ziedaar : niet 
wat de fascisten beI o of den, maar hebben 
gebracht. 

Tenslotte bestreed de heer Wijnkoop de re
geenng-Colijn. Ze bestaat, doordat het democra
tische katholicisme zich door katholieke leiders 
~Ij den neus heeft laten nemen. De regeering
Colun 1s met fasc1stlsch. Maar het is een regee
rmg welke nalaat de volkswelvaart te stimu
leeren, tegenover het volk in gebreke is. Er is 
een plan-Westhoff, dat wél poogt de werkloozen 
aan het werk te zetten tegen lage Ioonen. De 
ellende Jes volks zal er niet door worden op
geheven of verminderen. De werkloozen worden 
al~eeu maar uit de werkloosheids-statistiek ver
WIJderd. Meer zal men met het plan-Westhoff 
niet bereiken. 

Tegenover dat plan stelde spreker de leuze · 
een_l_leicJ en actie. ~enheiJ beJodt niet volstrekte 
gellJkdenkendheid. Alleen : wat geplaagd en ge
teigtl \vorJt door het regH·m-Colijn~Goseling, 

Wijnkoop sprak in 1939 in Hotel Park;icht in Veendam. 
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2. O.S. Knottnerus. 'Het Land Kanaän aan Je Noordzee. Een vergeten hoofdstuk', in: J.N.H. Elerie 
en P.C.M. Hoppenbrouwers, red .. !let Oh/ambt. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen. 
Deel 2, Groningen. 1991, 40-41-i. 

3. Zie hiervoor: J. Houkes en P.H. Hoekman, Multalu/i en Groningen. Zijn lezingen in Stad en Lande 
en zijn invloed op 1/lllalschappij-hervormers, met ongepubliceerde documenten, Groningen/Veendam, 
19i-17. 11-21. 

4. !biden1. 

5. J. van der Werf. 'Enkele sociaal-ekonomische ontwikkelingen'. in: P. Hoekman, J. Houkcs en 0. 
Knottnerus. red .. Fen eeuw socialisme en arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985, Groningen, 
19k6, 17. 

6. Zie: J. Frieswijk, Om een heter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in 
het noorden van Nederland ( 1850-1914), Leeuwarden, 1989. 

7. Zie: H. Wedman, 'Over polderwerkers en lantaarnopstekers. Collectieve acties op het Groninger 
platteland in Je tweede helft van de negentiende eeuw· in: K. van Berkel, H. Boels, W.R.H. Koops, 
red .. Nederland en het noorden, Assen/Maastricht, 1991, 169-1 i-14. 

X. Zie Je propaganda van Domela Nieuwenhuis in Groningen: G. Bruintjes, Socialisme in Groningen 
1881-/894, Amsterdam. 1981; P. Hoekman, Socialisme en arbeidersbeweging in het Oh/ambt 1881-
1894, Groningen, 19X5: en P. Hoekman en J. Houkes, 'De oude beweging en het vrije socialisme 1882-
1920' in: Hoekman, Houkes en Knottnerus. op.cit. 

9. Hoekman. op.cit., I k-19. 

10. A.F. Mellink. 'Een poging tot democratische coalitievorming. De Nederlandse kiesrechtbeweging 
als Volkspartij lkX61X91'. in: 7ïjdschrift voor Geschiedenis, 81 (1968).174-195. 

11. Zie voor een analyse: H. Wedman. 'The lmplantation of thc Labour Movement in Groningen 
bcfore 191X' in: Tijdschrifi voor Sociale Geschiedenis, IX ( 1992). 2/3 (juli). 353-369. 

12. Zie voor Luitjes: J. Houkes. Travailleur. Een politieke biografie van de Groningse anarchist Tjerk 
!.uitjes 1884-1910, Groningen. 19k5. 

13. G. Harmsen. llistorisch Overzicht vm1 socialisme en arbeidersbeweging in Nederland. Deel I. Van 
hegimijd tot hetuitbreken van de eerste wereldoorlog, Nijmegen, z.j .. 25. 

14. Voor een overzicht van Je SDB-afdelingen: Bruintjes. op.cit., bijlage I. 

15. Ibidem, X3-91. 

16. P. Hoekman en J. Houkes. 'De oude beweging en het vrije socialisme 1882-1920'. in: Hoekman. 
Houkes en Knottnerus. op.cit., 52-57. 

17. Zie voor Je SOAP: B. van Houten en H. Wedman. 'De SOAP in stad en ommeland (1894-1940)'. 
in: Hoekman. Houkes en Knottnerus, op.cit., 76-103. 

IX. Ibidem, 84-90. 

19. G. Harmsen, 'Geert Stcrringa·. in: Hoekman. Houkes en Knottnerus. op.cit., 64. Zie ook De 

27 



Tussen Moskou en Finsterwo/de 

Trihtut<', /IJ oktober ILJJ2. 

20. llarmscn. 'Stcrringa'. 207. 

21. Hoekman en Houkcs. 'De oude beweging·. ó.f. 

22. IJe Trihune, i) juni en2juli ILJIN. 

2-'. Winschoter('ourwll. 2LJjuni ILJIN. 

24. Winschoter Coumnl. 4 juli ILJIN. 

25. /)e Tri hun<', 21 februari ILJ ILJ. 

26. Winschoter ( 'oumnl. 22 maart ILJ I'). 

27. IJe A rheider, 29 maart ILJ ILJ. 

21-1. Ik Tri hun<', 7 en I (J april I9ILJ. 

2LJ. NiettW<' Vee/1(/antnter Coumnt. 22 mei ILJ ILJ: de Tribune, 24 mei 191LJ . 

.10. Winschoter Coumnt. 5 april ILJ ILJ: Volk.\/Jlad. 24 mei. 31 mei. en 6 scptemher ILJ ILJ: Nieuwe 
Veendantnter Courant, 2+ mei ILJ ILJ . 

.\I. /)e Ar/)('il/er. 1.1 september ILJILJ . 

.12. Nieuwe Venuhtnuner ( 'oum111. :'i juni ILJ ILJ . 

.1.1. /)e Arl"'ider . .11 mei ILJ ILJ . 

.14. Ik Arheidcr, 2N augustus en 20 september ILJ19 . 

.\:'i. /)e Arlwidl'l'. 25 oktober ILJILJ . 

.lh. /)e Ar/)('il/er. 12 scptemher ILJILJ 

.'\7. IJe ;\rlwider. 2Njuni ILJILJ . 

.11-i.l)c Arhl'ider. :'i juli ILJILJ . 

. 'llJ. Stukken ingekomen bij de Officier Yan Justitie te Winschoten. betreffende stakingen. socialisti
sche/anarchistische vcrgaderingen en dergelijke. 1NN8-192:'i. 8 187/aanw. 2J.in: Rijksarchief 
(Jroningen. 

--10. Ik;\ rheidl'l'. :':'i mei ILJ2:'i. 

+I. Ik Tri hun<'. 25 mei ILJ26. 

+2. A. de Boer. ';\rheiders nwef<•n l'/Toor \'echten·. Landarbeidersbond en loonstrijd in Oostelijk
( ironingen /IJf'}-f<)]<J. Nict-gcpuhliccerdc doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam. 1984. IILJ. 

+.I. i\ ..I. Kocjcmans. Van ja tot a111en. Amsterdam. 1961. +N-+9. 

++. (i. 1-larmscn. ·LcYcn en werken Yan A lex de Leeuw·. in: Jaarboek voor de geschiedenis van socialis
lne <'11 arheidcrsl"'"'''ging in Nederland IIJ77, Nijmegen. 1'!77. lJ-llJO: en G. Harmsen. 'De Wijnkoop
partij ILJ2h-ILJ.\(l'. in: (i. Harmscn. Nederlands kollllllllni.lme. Gebundelde opstellen, Nijmegen. 1'!82. 

28 



'Het communisme komt' 

A7-lJO. 

45. G. Harmsen, 'Stalinisme en Koude Oorlog in Nederland'. in: Harmsen, Nederlands kommunisme, 
1642. 

46. P.H. Hoekman en J. Houkes, 'Socialisme in Finsterwolde 1880-1935'. in: P. Brood e.a .. red., 
Rondom 1:"!'111.\" en DollartilRund 11111 Dm 111111 Dollar/, Groningen/Leer. ll)lJ2. 304-317. 

47. De Trilmne, 15 en 18 mei llJ35. 

48. Vo/kshlad, 13 juni llJ35. 

49. /let Vo/ksdagh/ad, 7 en 23 scptemher llJ3lJ. 

50. Zie: R. Wcijdcveld, red .. Rode 1/u/p. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-
1940, Groningen, llJ86. 

51. J. Houkcs, 'Socialisten en communisten in bezettingstijd'. in: Hoekman. Houkes en Knottnerus, 
op.cit., llJ7-205. 

29 



30 



Spelen voor de revolutie 

Het arbeiderstheater in Nederland en Groningen 
1932-1960 

T Frans de Smit 

Proletkult 

Aan de vooravond van de Oktoberrevolutie werd in Petersburg 'Proletkult' opge
richt, een organisatie die zich tot doel stelde een programma voor een culturele 
revolutie te ontwikkelen. De deelnemers aan de oprichtingsbijeenkomst kwamen 
uit een breed revolutionair-gezind veld: de afdeling-Petersburg van de communis
tische partij. de sovjets. vakbonden. bedrijfscomité's en vele leger-. jeugd- en boe
renorganisaties. Na de oprichting van Proletkult van Pctersburg volgde al snel die 
van Moskou. Proletkult ontwikkelde zich in korte tijd tot een landelijke organisa
tie. 
Het doel van Proletkult was niet gering: men wilde een volledig nieuwe proletari
sche cultuur scheppen die de tot ondergang gedoemde burgerlijke zou aflossen. 1 

De organisatie streefde naar een vorm van radendemocratie waarbij de arbeiders 
de controle over de produktie zouden krijgen. Daarbij wilde Proletkult onafhan
kelijk staan ten opzichte van de staat en de vakbonden. In dit streven naar auto
nomie vonden arbeiders en intellectuelen elkaar binnen Proletkult, maar hier lag 
tevens de basis van een conflict met de naar centralisatie koersende bolsjewieken. 
Proletkult vormde een bont gezelschap. dat soms onderling zeer van mening kon 
verschillen over de vorm en inhoud van de proletarische cultuur die het wilde 
ontwikkelen. Wel was men ervan overtuigd dat de arbeiders zonder meer in staat 
waren zèlf aan de revolutie richting te geven. Dit stond haaks op de opvattingen 
van Lenin. De aanstichter van de Oktoberrevolutie had veel minder vertrouwen 
in de politieke capaciteiten van de arbeidersklasse. Hij was ervan overtuigd dat 
de bevolking aangevoerd moest worden door een groep beroepsrevolutionairen. 
die in staat waren om de situatie te overzien en leiding te geven aan de revolutie. 2 

Proletkult was een succes. Na de oprichting werd de opbouw van de organisatie 
voortvarend aangepakt. Zo werden er arbcidcrsclubs. bibliotheken en studio's in-
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gericht, waar werd gewerkt op het gebied van de kunsten. Ook werden hier expo
sitics ingericht of theateruitvoeringen voorbereid. Daarnaast wilde Proletkult 
scholen stichten waar gewerkt werd aan de alfabetisering van volwassenen. De 
Proletarische Kultuur zou een wetenschappelijke basis moeten krijgen door de 
oprichting van een Proletarische Universiteit. 

Eind 1920 had Proletkult ongeveer een half miljoen leden. ongeveer evenveel als 
de communistische partij. Proletkult werd een vrijplaats voor intellcctuckn. kun
stenaars. sociaal-revolutionairen en links-bolsjewieken. die zich vaak niet thuis 
voelden in de partij van Lcnin. Het duurde dan ook niet lang voordat Proletkult 
te maken kreeg met openlijke vijandigheid van de zijde van de bolsjewieken. Zij 
zagen Proletkult als een broeinest van contra-revolutionaire activiteit en besloten 
iets daaraan te doen. 
Op I december 1920 vcrscheen namens het centraal comité van de communisti
sche partij in de Pravda een brief over Proletkult. Daarin werd de claim afgewe
zen van 'futuristen. decadenten en supporters van de aan het marxisme vijandige 
idealistische filosofie en werkschuwcn. renegaten uit de rangen van de bourgeois 
publicisten en filosofen. om de aard en de richting van de proletarische cultuur te 
kunnen bepalen·.' Dit oordcel kidde het einde van Proletkult in. De bolsjewisti
sche fractie binnen Proletkult nam de leiding over en bracht de organisatie onder 
controk van de staat en de partij. Proletkult werd gedwongen om haar werk op 
het gebied van onderwijs op te gcYcn. Slechts op het terrein van de cultuur mocht 
zij werkzaam blijven. Begin 19~~ werd de subsidie aan de organisatie stopgezet. 
waardoor haar activiteiten noodgedwongen verder ingeperkt werden. Proletkult 
verdwijnt dan langzamerhand uit de openbaarheid. In 1925 kwam de organisatie 
onder de hoede van de Centrak Raad van Vakbonden. In 1932 werd Proletkult 
opgeheven." 

Het proletarisch theater 

Het is een merkwaardig fenomeen dat in tijden van revolutie. waar mensen te 
kampen hebhen met geweld. chaos en honger. een explosie van kunstzinnige en 
creatieve activiteiten plaats kan \inden. Dit is gebeurd in het korte hestaan van 
ProletkuiL Tot ongeveer het midden van de jaren twintig heeft Proletkult op 
theatergebied indrukwekkende prestatics geleverd. Deze zouden nog lang na 
haar opheffing invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het arhcidcrsthcatcr. 
lkt arbeiderstheater ten tijde van de revolutie en de daaropvolgende burgeroor
log was gebaseerd op zelfwerkzaamheid en werd gekenmerkt door het vasthou
den aan het revolutionair perspectief. Arbeiders maakten theater als middel om 
te houwen aan een eigen cultuur en samenleving. In de periode van 1917 tot 1924 
bestond er nog creatieve speelruimte in de Sovjet-Unie: de macht van de commu
nistische partij was nog niet absoluut. Proletkult ontwikkelde vormen van straat
en buurtthcater. die later de basis zouden zijn van het communistische agitprop
theater.' Het ging hier om kleine speeltroepen die een reizend theater vormden 
en op straat, in buurten of fabrieken speelden voor een daar toevallig aanwezig 
publiek.'" 
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Ook op minder veilige lokaties vcrtoonde Proletkult haar kunsten. In samenwer
king met de politieke afdeling van het Rode Leger vormde zij frontthcatcrs. 
Trotski schreef hierover in zijn Literatuur en Revolutie: 'In de jaren 191 K-1919 was 
het geen zeldzaamheid als je aan een van de fronten een legerafdeling tegen
kwam, waarvan de voorhoede werd gevormd door de cavalerieën. de achtcrl10ccle 
door wagens met acteurs en actrices. decors en allerlei rcquisieten.'· 
Een theatervorm die aansloeg was 'de levende krant'. In de vorm van een politic
kc revue werd het grote publiek. dat toen voor een groot deel analfabeet was. op 
de hoogte gesteld van actuele politieke thema's. In de levende krant werden ele
menten gebruikt uit cabaret. operette. mime. acrobatiek. zang en voordracht. 
Ook hier betrof het een reizend theater. dat door het gebruik van minimale mid
delen zeer mobiel was en daardoor overal inzetbaar. 
Onder invloed van de historicus en theaterwetenschapper Kerzhentchcv on! wik
kelde Proletkult het massathcatcr. Dit was een thcatervorm. waarbij een bedrijf 

Scenes uit het 
massaspel in 
Petershurg in 
okroher /920. 
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of stadswijk tot één grote bühne werd omgetoverd. Een legendarisch massaspel 
was de voorstelling ter herdenking van de Oktoberrevolutie. uitgevoerd in 1920. 
Het onderwerp was de inname van het Winterpaleis, de plaats van handeling het 
plein voor dit paleis dat als toncel fungeerde. Op de aangrenzende pleinen waren 
60.000 toeschouwers verzameld. Aan het spel namen I 0.000 acteurs en actrices 
deel. De regisseur Ewreinoff leidde de organisatie met behulp van vlaggcseinen 
vanaf de daken van aangrenzende gebouwen.' 
Proletkult was een kweekplaats voor nieuwe theatervormen en talent. De organi
satie kende figuren als de filmer Eiscnstein en de regisseur Meycrhold. De laat
ste. de grootste regisseur die Rusland ooit gekend heeft. werd in de jaren dertig 
slachtoffer van de terreur van Stal in en verdween zonder een spoor na te laten. 

De 'Blauwe Kielen' 

In 1925 werd Proletkult ingelijfd bij de Sovjet-vakbonden. Twee jaar later maakte 
een groep jonge vakbondsleden met als naam de 'Blauwe Kielen' een toernee 
door Duitsland met een vorm van agitatie-theater. Deze club maakte deel uit van 
een propaganda-en agitatiegroep van proletarische amateurspelers die in 1923 in 
Moskou was opgericht en spoedig uitgroeide tot een massa-organisatie van meer 
dan honderdduizend leden. Zij ontleenden hun naam aan de uniforme (werk-) 
kleding die zij droegen.' 
Het gezelschap bracht tijdens zijn toernee door Duitsland een soort levende 
krant."' Men maakte een golf van enthousiasme los voor deze theatervorm en in 
het voetspoor van de 'Blauwe Kielen' ontstonden hier overal 'Blauc Bluscn·. In 
Duitsland bestond reeds een traditie op het gebied van het arbcidersthcater. 
Door publikaties en persoonlijke contacten was men bekend met de activiteiten 
van Prolctkult. Toen de ·Blauwe Kielen· hun toernee maakten. waren alle voor
waarden voor succes in feite aanwezig. Zoals reeds gezegd sloeg de vonk over. De 
speelwijze van de ·Bauwc Kielen' werd geïntegreerd met reeds bestaande vormen 
van arbeiderstheater en er ontstond een nieuwe vorm van straatthcatcr: de agit
prop-beweging. Toen de 'Blauwe Kielen' in 1928 in de Sovjet-Unie vcrboden 
werden. lieten zij een springlevend kind in Duitsland achter. 

Duitsland 

De agitprop-troepen werden in Duitsland vaak opgericht op instigatie van de 
Kommunistische Partei Deutschlands ( KPD ). de communistische jeugdbeweging 
of een andere verwante organisatie. Deze organisaties traden tegelijkertijd op als 
sponsors. maar dat stelde niet zoveel voor: geldgebrek was een gezamenlijk pro
bleem. Enkele troepen. zoals 'Kolonne Links' uit Berlijn. werden in de gelegen
heid gesteld om full-time te werken tegen een karige beloning. maar dit was uit
zondering." De meeste groepen moesten zelf hun materiaal. reiskosten en teksten 
bij elkaar zien te scharrelen. en daar ontwikkelden zij een grote handigheid in. 
Sommige troepen bereikten een professioncel niveau en functioneerden min of 
meer als beroepsgezelschap. Maar als de toernee afgelopen was traden zij weer 
loc lol de internationale broederschap der Srempelbriider. 
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De meeste arbeiders-spelers waren werkloos. Zij hadden doorgaans geen oplei
ding op het gebied van drama. Met vallen en opstaan leerden zij zichzelf spelen 
en teksten schrijven. Enkelen wisten de weg naar de professionele Bühne te vin
den, zoals Ernst Busch, Alexander Granach en Bruno Schmidtsdorf. 
Geld was schaars, waardoor de spelers gedwongen waren inventief om te gaan 
met de beschikbare middelen. De politieke situatie in Duitsland betekende voor 
hen dat zij in een voortdurend conflict vcrkeerden met de autoriteiten. vooral 
met de politie. Na 1932 werden de groepen in de illegaliteit gedreven. Een jaar la
ter. na de machtsovername door Hitlcr. werd het spelen zelfs levensgevaarlijk en 
daarmee onmogelijk. De combinatie van geldgebrek en de onzekere politieke si
tuatie zorgde ervoor dat de agitproppers (noodgedwongen) nieuwe theatervor
men uitwerkten, waaronder een uniek 'stil' straattheater. 12 

Binnen de KPD kwam tegen het einde van de jaren twintig de bolsjewisering van 
de partij op gang. De Duitse communisten richtten zich sterker op de politiek van 
de Sovjet-Unie en volgden een strakkere leninistische koers. Dit hield in dat op
positie binnen de partij niet meer geduld werd: ieder diende zich te houden aan 
de uitgezette partijlijn. Vlak daarna deed de economische crisis zich in Duitsland 
voelen. Dit ging gepaard met een vcrscherping van de klassenstrijd. Tegelijkertijd 
werd de KPD geconfronteerd met het opkomend fascisme. 
Tegen deze achtergrond wenste de partij meer nadruk te leggen op propaganda 
en agitatie. Dit wilde de KPD bereiken door de agitprop-troepen. die tot dan toe 
hun eigen koers bepaalden, hechter te organiseren. Het lukte de partij de be
staande 'Deutsche Arbeiter Theater Bund' over te nemen en onder communisti
sche leiding te brengen. De naam van de Theaterbond werd veranderd in · Arbci
tcr Theater Bund Deutschlands'. Vanaf dat moment was de bond het instrument 
voor de KPD om de revolutionaire theaterbeweging te controleren. 
Tot deze coup van de KPD werkte de agitprop-beweging vrij autonoom. Men 
maakte gebruik van variété en revue om arbeiders te confronteren met hun pro
blemen van alledag: werkloosheid, fascisme, huisvesting, gezondheidszorg en der
gelijke. Voor de agitatie op de bedrijven, op straat en op de binnenplaatsen van 
de huurkazerne voerde men kleine satirische scenes op, die in korte tijd met wei
nig middelen gespeeld konden worden. Op die manier kon de groep snel verdwij
nen als de politie gesignaleerd werd. Om de problemen van alledag aan de orde 
te stellen maakten de groepen gebruik van duidelijk herkenbare types: de kapita
list met sigaar en hoge hoed, de priester als zijn aanhanger, en de onverschrokken 
arbeider als de toekomstige overwinnaar van de klassenstrijd. Gekruid met een 
fikse portic humor en satire was dit toneel voor het publiek zo herkenbaar, dat 
het er emotioneel bij betrokken raakte. 
Na de 'overname' door de KPD veranderde deze werkwijze snel. De korte sec
nes, het variété en de revue werden voor een groot deel ingeruild voor het 'leer
stuk'. Het leerstuk is een collectief voorgedragen politiek referaat, zonder dat 
daarbij theatrale effecten worden gebruikt. Het leerstuk wil beleren. argumenten 
leveren. feiten aandragen. samenhangen aangeven en de toehoorders tot hande
len aanzetten. De toehoorders worden niet emotioneel betrokken bij het stuk. 
Dus geen variété. humor of elementen uit het volkstheater. integendeel: het col-
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lectief referaat neemt afstand van de tochoorder in een sfeer van dodelijke ernst. 
De troepen die vcrhonden waren aan de Theaterbond namen het leerstuk over. 
Met de keuze voor het leerstuk kwam er een einde aan de doorwerking van de 
ideeën van Proletkult op de activiteiten van het arbeiderstheater in Duitsland. Dit 
hing nauw samen met de bolsjcwiscring van de KPD. De toenemende identifica
tie van de Duitse communisten met Moskou leidde ertoe dat zij zich snel distan
tieerden van de in de Sovjet-Unie in ongenade gevallen Prolctkult." 

Nederland ontwaakt 

Proletkult drong niet door in Nederland. Anders dan in de Sovjet-Unie was hier 
geen basis aanwezig binnen de arbcidcrshcwcging waarop een streven naar de 
ontwikkeling van een proletarische cultuur gefundeerd kon worden. Rond 1920 
werden in het marxistische tijdschrift De Nieuwe Tijd enkele artikelen geplaatst 
van Lcbcdcv-Polyansky en Kerzhcntchcv over ProletkuiL Daarnaast vcrscheen 
van Locnatsjarski de brochure De taak der Arbeidersklasse op her gebied der 
Cultuur. Deze publikaties wekten echter niet meer dan enige intcllcctuclc interes
se en discussie. 
Tot aan het eind van de jaren twintig waren activiteiten op het gebied van revolu
tionair arbeiderstheater vrij bescheiden in omvang. H. Roland-Holst schreef en
kele massaspelen in de vorm van spreekkoren. Zij had zich toen al afgewend van 
de revolutionaire arbeidersbeweging. Haar spelen werden opgevoerd binnen reli
gieus-socialistische kringen. 
Op 30 januari 192~ vcrscheen in De Trihune, het dagblad van de CPN, een en
thousiast vcrslag over de Duitse toernee van de 'Blauwe Kielen' uit Moskou. Vol
gens de schrijver waren er pogingen ondernomen om de groep naar Nederland te 
krijgen. maar dat zou door tegenwerking uit sociaal-democratische kring zijn mis
lukt.l4 Ogenschijnlijk werd de toernee vcrder weinig opgemerkt - alhoewel: het 
kan toeval zijn. maar voor een werfcampagne van de Internationale Rode Hulp te 
Amsterdam trad op 11 april 1 92~ het dubbel mannenkwartel 'thc Bluc Blouses' 
op. 
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Toch kwam er in Nederland langzamerhand wat op gang. Het revolutionair man
nenkoor ·ontwaakt' uit Utrecht besloot in mei 192~ om een toncelclub te vor
men. In Rotterdam was de toneelvereniging ·Ontwaakt' actief. In Amsterdam 
werd het revue-gezelschap 'de Rode Vogels' opgericht dat de revue 'Laat je niet 
lijmen' op de planken bracht. In de Zaanstreek voerde het 'Klein Revolutionair 
Arbeiderstoneer het stuk 'de Moeder' van Gorki op. 
In 1931 vond in Amsterdam een fusie plaats tussen twee groepen die het begin 
markeren van georganiseerd revolutionair arbeiderstheater in Nederland. In de 
hoofdstad waren in die periode twee verenigingen actief: 'Ontwaakt·. een culture
le vereniging die beschikte over een muziekkorps. gemengd koor. kinderkoor en 
eenbewegings-en toneelgroep. De toneelgroep speelde op bonte avonden van de 
Internationale Arbeiders Hulp zelfgemaakte stukken die gebaseerd waren op 
grove karikaturen. Daarnaast beschikte de Vereniging voor Volkscultuur over de 
'Rode Vogels'. Deze club zocht het meer in de politieke revue. Beide groepen re
peteerden in hetzelfde lokaal en vanuit de 'Rode Vogels' kwam het initiatief om 
beide groepen te laten fuseren. Gerard Vanter (Van het Reve sr.) en de cineast 
Joris Ivens schreven een stuk voor de nieuw gevormde groep dat al in de richting 
ging van de korte. snelle scenes zoals die door de agitprop-troepen in Duitsland 
gebracht werden. 
Deze nieuw gevormde troep stuurde twee leden naar het ·Grenztreffen' van de 
Duitse agitprop-troepen. dat tijdens de paasdagen van 1931 in Keulen gehouden 
werd. Zij namen de stukken van Ivens en Vanter mee en vroegen de Duitse ka
meraden om advies. Behalve goede raad kregen zij ook agitprop-scenes mee te
rug: 'Brul China' van Tretjakov en 'Witte Terreur'. 1

' De Rode Vogels traden in 
1931 nog in Zaandam op, maar daarna ging de groep op in de agitprop-troep 
'Ontwaakt' die tot 1936 door zou blijven spelen. 

Het bezoek aan het Grenztreffen bleef niet zonder gevolgen. Het jaar 1932 liet 
een snelle opkomst zien van de agitprop-beweging in Nederland. De Tribune vcr
meldde in dat jaar het optreden van 32 verschillende groepen. die tesamen 126 
optredens verzorgden. In 1933-1935 werden daar nog eens 25 agitprop-troepen -
inclusief vier balletgroepen - aan toegevoegd. Er zijn ongewijfeld meer troepen 
geweest, die niet de kolommen van De Tribune of van andere 'rode' bladen haal
den. 
De meeste troepen kenden waarschijnlijk geen lange levensduur. Zij speelden en
kele jaren en verdwenen vervolgens uit zicht. Van een groot aantal werd na 1935 
niets meer gehoord. maar enkelen werkten door. sommige tot aan 1940 toe. De 
troepen speelden korte scene's. waarbij in enkele grove lijnen de maatschappelijk 
problemen van die dagen aan de orde werden gesteld: werkloosheid. opkomend 
fascisme. en de positie van de arbeiders in de bedrijven. Verder werd ook propa
ganda voor de Sovjet-U nic gemaakt. Men speelde op politieke manifcstaties en 
op vergaderingen van de CPN. op bijeenkomsten van hulporganisaties als Rode 
Hulp en Internationale Arbeidershulp en voor propaganda-bijeenkomsten van de 
Vereniging van Vrienden der Sovjet-Unie (VVSU). De kwaliteit van de scenes en 
het vertoonde spel moet men niet te hoog aanslaan. De meeste stukken dienden 
als aankleding van een vergadering, het stukje 'tussen de schuifdeuren'. Enkele 
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troepen speelden scenes die vermoedelijk van hoger niveau zijn geweest, met 
name de agitprop-troepen 'Alarm', 'Ontwaakt' en 'Dynamo'. 
Uniek binnen de wereld van het arbeiderstheater en de agitprop was het optre
den van de halletgroep ·Dynamo'. Zij bracht onder de bezielende leiding van 
Ulco Kooistra en Maya Magohy agitatie-propaganda in de vorm van eigentijds 
danstheater op hoogstaand niveau. Hoc dan ook, welke kwaliteit de verschillende 
groepen dan ook bereikt mogen hebben, zij riepen veel enthousiasme op bij de 
toeschouwers en de spelers: van 1931-1934 waren de agitprop-spceltroepen op 
elke bijeenkomst van enige betekenis aanwezig. 

De Arbeiders Theater Bond Holland 

In juni 1932 werd op initiatief van de CPN de Arbeiders Theater Bond Holland 
(ATBH) opgericht. Men volgde daarmee de Duitse aanpak: door middel van een 
centrale organisatie wilde men de tot dan vrij autonome agitprop-troepen politiek 
sturen. Nu was de situatie hier anders dan in Duitsland. De arbeiderstheaterbe
weging had in ons land, anders dan bij de oosterburen, een smalle basis. Neder
land kende geen traditie op het gebied van revolutionair theater en een verbin
ding tussen arbeiders en professionele schrijvers en spelers als bij Proletkult was 
hier nauwelijks aanwezig. De agitprop-beweging is in Nederland van het begin af 
een 'gestuurd' theater geweest. gericht op propagandistische activiteiten ten be
hoeve van de CPN en haar ncvenorganisatics. De agitprop is hier nooit geplaatst 
in een breder kader van een mogelijke proletarische cultuur. Net zoals in Duits
land zou ook de ATBH de agitprop-beweging meenemen in de bolsjewisering 
van de communistische beweging. 
De ATBH sloot zich aan bij de Internationale Arbeiders Theater Bond (IA TB), 
die zijn zetel in Moskou had. De agitprop-beweging was in die tijd uitgegroeid tot 
een wereldwijde internationale beweging met zeer actieve troepen in Duitsland, 
Tsjccho-Siowakijc, de Verenigde Staten, Engeland en Japan. De ATBH was ver
tegenwoordigd op het congres van de IA TB, dat van 10 tot 15 november 1932 in 
Moskou gehouden werd. Het congres gaf inhoudelijk veel aandacht aan de positie 
van beroepsspelers en -schrijvers binnen de arbeidersbeweging. 
De bijeenkomst was in feite een voorbode van een radicale koerswijziging die in 
Moskou voorbereid werd. Deze omslag kreeg zijn heslag in 1933. De naam van de 
Internationale Arbeiders Theater Bond werd veranderd in Internationale Revo
lutionaire Theater Bond (I RTB ). De amateurspeler moest het veld ruimen voor 
de professionele kracht. Deze kreeg vanaf dat moment alle steun van de IRTB. 
De leiding van de nieuwe bond kwam in handen vandeErwin Piscator. Deze gro
te regisseur had weinig op met het amateurtoneel. De koers werd verlegd van het 
revolutionaire arbeiderstheater naar samenwerking met beroepsspelers, niet-klas
scbewuste arbeiders en de kleine burgerij."' Redacteur A.J. Kocjcmans schreef in 
/Je Trihune van 26 juni 1933: · ... Grote eisen zullen aan het repertoire van de troe
pen worden gesteld. De hulp van onze proletarische schrijvers, maar vooral de 
voortdurende zelfkritiek van de troepen, hun politieke opvoeding, hun nauwe 
vcrbinding met de massa's zullen hier de helboom voor de vcrbetering van de 
stukken moeten zijn. Contacten met kameraden van het proletarisch beroepsto-
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neel moet hulp bieden voor het overwinnen van onze artistieke zwakte. Vcrster
king van de leiding van de ATBH, strijd tegen de onderlinge concurrentie der 
troepen door de organisatie van socialistische wedijver. voortdurende strijd tegen 
de opportunistische oppervlakkigheid en "linkse" overdrijvingen - dat is. in een
voudige opsomming- de weg die wij moeten gaan om onze gehele agit-beweging 
op een hoger plan te verheffen en het wapen dat wij reeds in hen bezitten. nog 
doeltreffender te maken.' 
Politieke scholing, socialistische wedijver en zelfkritiek, de eerste stappen naar 
het stalinistische sociaal-realisme in het theater werden zo gezet. In de Sovjet
Unie maakte de IRTB bekend dat de laatste resten van Proletkult opgeruimd 
moeten worden." Waren in Duitsland nog voordat de nazi's het spelen volslagen 
onmogelijk maakten de gevolgen van deze koerswijziging duidelijk merkbaar, in 
Nederland lag dat anders. De A TBH meldde zich op het internationale vlak op 
een moment dat de centrale organisatie in Moskou besloot om de steun aan het 
arbeiderstheater te beëindigen. Met andere woorden: de Nederlanders kwamen 
bij afloop naar binnen. 
De ATBH was een zwakke organisatie die tijdens haar bestaan maar weinig tot 
stand bracht. Bovendien was Moskou ver weg. Gevolg was dat men buiten Am
sterdam zich weinig van de internationale koers aantrok en gewoon doorspeelde 
zoals men gewend was. Dit gold zeker voor Groningen, dat in de geschiedenis van 
het arbeiderstheater een geheel eigen ontwikkeling kende. 

Groningen 

In Oost-Groningen speelde de toneelgroep de 'Rode Strijders' uit Finsterwolde. 
De groep werd rond 1930 opgericht en telde ongeveer vijftig leden. Harm Jan Sie
mons was voorzitter en Hendrik Schwertmann zorgde voor de teksten. Sommige 
stukken schreef hij zelf, andere nam hij van andere toneelgroepen over. De groep 
werd veel gevraagd in de regio. Schwcrtmann trok er dan ook veel met zijn spelers 
op uit. De rcquisieten nam hij in een karretje achter aan zijn fiets mee. Veel succes 
oogstc Schwertmann met een 'Spanje-China'-scene, door hem zelf bedacht en ge
schreven. In Oude-Pekela, tijdens een optreden in de zaal van café Haan, riep zijn 
stuk zoveel enthousiasme op, dat het publiek na afloop het toneel bestormde. De 
zoon van Hendrik Schwertmann, Albert, herinnert zich dat in de Spanje-scene 
met overgave door de revolutionaire strijders gevochten werd: het toneel stond 
blauw van de kruitdamp die de houten klappertjes-geweren produceerden. Ook 
staat hem nog duidelijk voor de geest hoe zeer het proletarisch toneel het leven 
van zijn vader en moeder beheerste. 'Zai haren ook n teneelverainen hierzo. Dij 
was hail aktief. Doar gongen z' ook mit noar boeten tou. Noar ander gemainten 
tou te speulcn. 0, God, dij wazzcn zo populair. Doar haren ze 'n haile kennizzen
kring van. Ja, echt op veziede goan was der nooit bic, want ze wazzcn alticd op 
stap. Wat dat betreft. gongcn wie zelden op veziedc. Doar was gain tied veur. ''·' 
De teksten van de groep en van Schwertmann zijn verloren gegaan. Uit veilig
heidsoverwegingen zijn zij na de Duitse inval vernietigd. Hendrik Schwertmann 
bracht vier jaar in concentratiekampen door. 
De 'Rode Strijders' speelden korte stukken en scenes, maar namen van tijd tot 
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tijd ook een avondvullend stuk op hun repertoire. Schwcrtmann vcrtaalde stuk
ken die hij kreeg van een agitprop-groep uit het Duitse Emdcn voor eigen ge
bruik. Deze Duitse groep stond onder leiding van Jan de Vries en het was 
Schwertmann die De Vries uitnodigde om met zijn troep een toernee te maken 
door Oost-Groningen. ·Rotc Wedding ruft cuch Genossen. Rot Front!' was de 
aanhef waarmee de spelers van ·die Rotc Laternc· uit Emdcn hun Groninger ka
meraden begroetten.''' Cickleed in de traditionele agitprop-kleding, een blauwe 
kielmet een rode shawl. maakten zij in januari llJ32 een toernee door Oost-Gro
ningen. Het optreden was zo'n succes dat onmiddellijk een tweede toernee volg
de. De troep speelde in Bccrt<t. Finstcrwoldc. Nicuweschans. Winschoten. Oude
Pekela. Sappemeer en de stad Groningen." 
Met haar optreden vcroor;aakte ·die Rotc Latcrnc· een soort "Blauwe Kiclen'-cf
kct. Of het de vcrdienste \\a~ \ an de Duitsers zullen we waarschijnlijk nooit ze
ker weten. maar een feit is dat na de toernee van de spelers uit Emden in hun 
spoor een keten van agitprop-troepen \\crd opgericht die. evenals hun kamera
den uit Duitsland. met zclfgcschrc,·cn korte. op de actualiteit geënte scenes pro
paganda bedreven op vcrgaderingen en manifestaties. Enkele namen: de "Blauwe 
Blousen' (Groningen). de ·Smjct-stcr· (Sappemeer). het ·Rode Zoeklicht' 
(Hoogezand). de ·Rmlc \>luiters· (Eelde). de ·Rode Schijnwerper· (Oude-Pekela) 
en de al langer bestaande ·Rode Strijders· (Finstcn\olde). Hoc lang zij gespeeld 
hebben. is niet \oor ;die groepen bekend. De "Blauwe Blouscn' uit Groningen 
gingen door tol llJYJ. De ·Rode Strijders· zouden tot aan de Tweede Wereldoor
log doorspelen. maar een groep als de ·Rode Schijnwerper' uit Oude-Pekela ver
dween al vrij snel uit de publiciteit. Deze groep werd echter direct opgevolgd 
door een nieuwe speeltroep met dezelfde spelers. zodat er wel degelijk sprake 
was van continuïteit tot het uitbreken \·an de oorlog. Met ·die Rotc Latcrne' bleef 
tot aan de machtsm erna me \ an Hitier in llJ33 contact bestaan. Toen viel in Em
dcn voor de groep het doek. 

Agitprop rond 1935 

Na 1934 stagneerde de ont \\ikke I i ng van de a git prop-beweging. De uitgezette 
koers van Moskou volgend. liet de CPN de agitprop-beweging vallen en maakte 
zij voor haar manifcstaties voortaan gebruik \an bcroepskunstcnaars. De aankon
digingen van optredens vcrd\vcncn uit de kolommen van De Trihunc en de groe
pen waren aangc\\Cicn op ondersteuning vanuit de aan de CPN gelieerde organi
saties zoals de VVSll. de Rode Hulp en de Internationale Arbcidcrshulp. In deze 
periode werd de VVSll een belangrijk podium voor het arbcidcrsthcater. Met 
name Cicrard Vanter zette zich sterk voor de agitprop-beweging in. 
Na 1935 verdween de benaming ·agitprop-troep' en noemden de troepen zich ge
woon speel- of toneelgroep. In Jl)36 werd de Internationale Revolutionaire 
Theater Bond opgeheven. Het hestaan ,·an deze organisatie werd gezien als een 
hinde rp<Ial in de 1.ich d<lll ont \\ikke lende Volksfront -politiek. In Nederland was 
de nationale hond reeds geruisloos \crdwcncn. zodat de groepen in feite op zich
zelf aangc\\Czcn waren. l'vlcn speelde door. maar het beeld wijzigde zich. Wat 
voor de agitprop in de plaats k\\am waren rode cabaretgroepen. speeltroepen en 
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revue-gezelschappen die vooral in Noord-Holland opgang maakten. Er deed zich 
hierbij tevens een inhoudelijke verschuiving voor. Men bleef weliswaar politiek 
theater maken. maar gecombineerd met elementen die volledig op amusement 
gericht waren. De revue was daar een helder voorbeeld van. Dit had tot gevolg 
dat de politieke inhoud van het gebodene afzwakte. alhoewel men er nergens toe 
over ging om zich volledig op amusement te richten. 
In Oude-Pekela werd in 1936 de speeltroep 'DimitrofT opgericht, die zich 
beschikbaar stelde voor de organisatie Rode Hulp. De groep had succes met een 
tegen het opkomend fascisme gericht programma. In deze club vinden wc namen 
terug van spelers uit de eerder actieve agitprop-troep de 'Rode Schijnwerper' uit 
Oude-Pekela: Cees Stelling en Pieter Bouland. Deze laatste zal nog vele jaren 
actief blijven in het politiek arbciderstheater. 

De agitprop-troepen en - later - de speeltroepen konden rekenen op een grote 
aanhang. Waar men speelde was de zaal doorgaans vol. Bij de autoriteiten waren 
de groepen echter minder populair. Regelmatig kregen de groepen een speelver
bod. Dit overkwam de 'Rode Strijders' uit Finsterwolde en de 'Rode Schijnwer
per' uit Oude-Pekela. De Amsterdamse groep de 'Zeven Provinciën' kreeg in 
1933 een vcrbod om in Winschoten op te treden. De stad Groningen stond een 
optreden toe. maar dan gecensureerd. Zaalafdrijving, het onder druk ongedaan 
maken van het verhuren van een zaal, kwam regelmatig voor. Natuurlijk speelden 
de groepen. als het niet in het openbaar kon, door middel van een besloten bij
eenkomst. Maar het geeft aan dat de contacten met de overheden niet altijd even 
plezierig verliepen. De speeltroepen hadden te maken met kleine pesterijtjes, die 
niet te vcrgelijken waren met de politieke vervolging waar de kameraden in 
Duitsland onder te lijden hadden. maar die wel vervelend waren voor spelers en 
publiek. Komisch in dit verband was de actie van veldwachter Blokzijl in Foxhol 
in januari 1934. Hij verbaliseerde de groep het ·Rode Zoeklicht' uit Hoogezand 
wegens overtreding van het uniformverbod. De welshandhaver had geconsta
teerd dat alle leden eenzelfde rode das droegen ... 

'Dynamo' 

De steeds geringer wordende speelruimte binnen de CPN voor het arbeiders
theater had trieste gevolgen voor het dansgezelschap 'Dynamo'. Dit gezelschap 
was in Oost-Groningen zeer populair. Albert Schwertmann uit Finsterwoldc herin
nert zich een optreden van ·Dynamo' in hotel Dommering te Winschoten. Wat 
hem is bijgebleven, is de lange rij achterlichten van fietsers uit omliggende plaat
sen, die 's avonds in groten getale naar 'Dynamo' kwamen kijken. 'Dynamo' be
reikte een hoog artistiek niveau. De groep wist dat door de jaren heen te handha
ven. totdat op 3 april 1939 in het Volksdagblad een artikel verscheen ter gelegen
heid van het zesjarig bestaan van 'Dynamo'. De artistieke leiding van de groep 
bleek toen niet meer in handen te zijn van Ulco Kooistra en zijn vrouw Maja Mag
oby. Wim van Houten had de touwtjes nu in handen. Als reden voor deze wisse
ling van de wacht werd de slechte financiële situatie van de groep genoemd als ge
volg van wanbeheer door het duo. Maar vooral werd Kooistra en Magoby gebrek 
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aan politiek inzicht en collectiviteit verweten. De CPN was toen inmiddels ook in 
een fase gekomen waarin afwijkende meningen niet meer geduld werden, ook niet 
op het toneel. 
'Dynamo' zou tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog blijven spelen, 
maar niet meer als dansgroep. Het gezelschap werd omgevormd tot een revue-ge
zelschap dat artistiek niet meer het niveau bereikte dat het eerder haalde. Toch 
bleef het gezelschap geliefd en speelde het waar het ook optrad, voor uitverkoch
te zalen. In februari 1939 speelde ·Dynamo· voor een propvolle zaal in Parkzicht 
te Veendam. Vanuit de verre omtrek kwamen mensen per fiets of autobus om de 
revue 'Handen thuis' te zien. De voormalige leider van de CPN D. Wijnkoop was 
als spreker uitgenodigd. /Je Noord-Ooster schred onder meer: 'Het was een poli
tieke revue. waarin de noden van onze tijd. zoals de communisten die zien, op 
aanschouwelijke wijze werden blootgelegd en de middelen voor genezing aange
geven. Wat de heer Wijnkoop met woorden had te verstaan gegeven, werd door 
'Dynamo' in de vorm van spel tot uitdrukking gebracht. Eenvoudige mensen ver
toonden met liefde en lust hun politieke denkbeelden, in een meestal geestig en 
luchtig kleed, ;tJJdat de 900 bezoekers. want die waren in de opgepropte zaal aan
wezig. een aangename middag hebhen gesleten.'-" 

MORGENNAMIDDAG ALLEN lAAR VEENDA~ 
HOTEL PARKZICHT OM 3 UUR. 

DE BALLETGROEP DYNAMO 
brengt de SUCCESVOLLE REVUE 

HANDEN THUIS!! 
Entrée 35 ct., man en vrouw 60 ct. 

27 MEDEWERKERS. 

Aankondiging van een optreden van de balletgroep 'Dynamo' in Veendam in 1939. 

Toen in I93X de organisatie Rode Hulp in Nederland in opdracht van de CPN op
geheven werd. verdween er weer een mogelijkheid voor het arbeiderstheater om 
naar buiten te treden. Een groep als ·DimitroiT uit Oude-Pekela, die zich juist 
voor deze organisatie inzette. werd hiervan het slachtoffer. ·Dimitroff' verdween 
van het toncel om onmiddellijk opgevolgd te worden door de communistische to
neelvereniging 'Eenheid door Kunst' uit Oude- en Nieuwe-Pckel<t. Deze club gaf 
in februari I93X in de stampvolle zaal van café Haan een uitvoering van antifas
cistische stukken. Souland was er weer als speler bij. 
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Uit de wijze waarop de CPN met het arbeiderstheater omsprong blijkt dat deze 
partij - en ook haar zusterpartijen elders - zich in wezen nooit heeft geïnteres
seerd voor het arbeiderstoneel, anders dan als mogelijkheid om propaganda te 
bedrijven. Theater als mogelijkheid om de eigen situatie te onderzoeken, de wer
kelijkheid van alledag te beïnvloeden, of drama als onderdeel van een authentie
ke proletarische cultuur, is nooit werkelijk onderdeel van het beleid van de partij 
geweest, integendeel. Daar waar echt volkstheater dreigde te ontstaan, bij Prolet
kult en in Duitsland, werd deze ontwikkeling als ongewenst ervaren. De commu
nistische partij, zowel in internationaal opzicht als in Nederland, heeft het volks
theater onder handbereik gehad, maar wilde of kon dit niet zien. Het is de red
ding van veel speeltroepen geweest dat zij niet onder de regie van de partij speel
den, maar onder de vlag van aan de partij verwante organisaties. Dit gaf de groe
pen nog enige creatieve ruimte en het vcrschafte aan het arbeiderstheater de mo
gelijkheid om na de Tweede Wereldoorlog nog een bescheiden opbloei te bele
ven." 

De speeltroepen na 1945 en het ANJV 

De inval van de Duitsers in mei 1940 maakte een einde aan de activiteiten van de 
speelgroepen. Na de bevrijding kwamen deze ook niet meer terug. De oorlogser
varingen en het gevoel van eenheid en samenwerking in het verzet werkten een 
streven naar een nieuw politiek bestel in de hand, waarin de oude verzuilde ver
houdingen doorbroken zouden zijn. Ook binnen de CPN was een dergelijke stro
ming aanwezig. Partijsecretaris P. de Groot nam daar een radicale positie in. Hij 
streefde naar een progressieve volksbeweging en was geen aanhanger van her
oprichting van de CPN. integendeel. In zijn ijver om de nieuwe verhoudingen tot 
uitdrukking te brengen kwam het communisme voor hem op de tweede plaats. 
Hij stelde tijdens een congres zelfs voor om het Wilhelmus te zingen in plaats van 
de Internationale. Dat ging veel kameraden veel te ver. Uiteindelijk keerde ook 
de CPN in haar oude vorm terug, net als de meeste andere partijen. 
De CPN verwierf zich na de oorlog een grote aanhang als gevolg van het respect 
dat de partij door haar verzetsactiviteiten had verkregen. Het is in het licht van 
deze verhoudingen dat het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) werd 
opgericht. De aanvankelijke opzet was inderdaad de stichting van een algemene 
organisatie waarbinnen de vooruitstrevende jongeren verenigd zouden worden. 
Maar als snel werd het ANJV - evenals de CPN - door de maatschappelijke wer
kelijkheid achterhaald en raakte het Verbond in toenemende mate op de CPN 
georiënteerd. Naarmate de oude verhoudingen zich herstelden en de Koude Oor
log op gang kwam, werd de plaats van het ANJV binnen de communistische be
weging duidelijker. De oorlog had diepe wonden in de CPN geslagen. De partij 
had een groot deel van haar kader verloren: veel mannen en vrouwen waren ge
fusilleerd of niet teruggekeerd uit de gevangenissen en concentratiekampen. Dit 
leidde ertoe dat er binnen de CPN een tekort was ontstaan aan ervaren mensen 
voor leidinggevende posities. In deze situatie werd het ANJV de organisatie 
waarin de CPN haar jonge kader ging vormen. 
Het was binnen het ANJV dat het vooroorlogse amateur-arbeiderstheater weer 
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bescheiden tot bloei k\vam. Het ANJV hechtte altijd grote waarde aan de politic
kc en culturele \orming van zijn leden. Onder vaak moeilijke omstandigheden 
heeft het Jeugdvcrbond in de loop der jaren op die terreinen grote activiteiten 
ontplooid. Het was een jongerenorganisatie met een daarbij behorend vlottend 
ledenbestand. De financiële positie was zwak. het was woekeren met het weinige 
geld dat beschikbaar was. Daarnaast zette de Koude Oorlog de organisatie onder 
druk. met name ten tijde van de Hongaarse opstand in 1956. toen het ANJV in 
een politiek en maatschappelijk isolcment raakte. 

Aan het eind van de jaren veertig werd de organisatie van het culturele werk door 
het ANJV voortvarend aangepakt. Binnen enkele jaren ontstonden daardoor vcr
spreid door het land ANJV-toncclgroepen. Wat opzet en inhoud betreft waren 
deze een kopie van de speeltroepen \ an voor de oorlog. Deze ontwikkeling leek 
een beetje op het 'Blauwe Kiclcn'-ctlcct. maar dan op mini-schaal. Het verschijn
sel is niet zó vcrwonderlijk als men het van dichtbij beziet. In april 1952 trad in 
Schoonoord voor het eerst de dansgroep ·Dynamo· uit Enschede op. De leiding 
van de groep berustte bij een oud-lid van de voormalige dansgroep 'Dynamo· uit 
Amsterdam. In de Zaanstreek werd evenals voor de oorlog een politieke revue 
geproduceerd. In Oude-Pekela werd in 194H of 1949 een ANJY-toneelgrocp op
gericht. waarbij Bouland in de artistieke leiding plaats nam. 
Met behulp van deze oudgedienden bouwde het ANJV een landelijk netwerk van 
toncelgroepen op. Deze groepen brachten politiek arbeiderstoneel op de plan
ken. Wat de inhoud van hun activiteiten betreft. sloten zij naadloos aan bij de 
vooroorlogse spccltroepen. 
Het ANJV was sterk gericht op de Sovjet-Unie. het land waar het socialisme 
werd gerealiseerd. In het blad Jeugd werden artikelen geplaatst die een rooskleu
rig beeld gaven van de maatschappelijke vcrhoudingen binnen het 'socialistische 
moederland·. of die een van de Sovjet-leiders in het zonnetje zetten. Wat dat be
treft liep het ANJV in de pas met de CPN. Naast deze verheerlijking van de Sov
jet-Unie had het ANJV evenwel een open oog voor de problemen waarmee de 
na-oorlogse jeugd te maken had. Thema ·s waaraan men aandacht schonk waren 
de Indonesische kwestie. woningnood. herbewapening. de positie van jongeren 
binnen de krijgsmacht en in de bedrijven en vooral contacten met jongeren elders 
in de wereld. Het ANJV nam in deze kwesties een verrassend open en weinig scc
tarischc positie in. 
Eenzelfde situatie is bij de toncelgroepen waar te nemen. Zij volgden de politieke 
lijn van het ANJY echter wat minder getrouw. Als taak voor de scholing door het 
ANJV noemde M. Bakker in een bestuursnotitie het vcrtrouwen wekken in de 
CPN, de Sovjet-Unie en haar grote leiders als Stalin. Van dit laatste was in de ge
speelde stukken weinig terug te vinden. De toncelgroepen maakten gebruik van 
bestaande teksten. geschreven door professionele schrijvers. en zelfontwikkeld 
matcriaal dat door het ANJY centraal beschikbaar werd gesteld. In de bewaard 
gebleven teksten vindt men eigenlijk weinig propaganda voor de Sovjet-Unie. 
Wel treft men in het archief toncelstukken aan van Gorki, Ehrcnburg, Simonov 
en bewerkte Russische sprookjes van 1-lilla Mcrkcva. 
Maar de meeste aanwezige stukken hadden hetrekking op de Nederlandse situ-
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atie. Sketches en toneelstukken stellen de woningnood aan de orde. maken het 
militarisme belachelijk. brengen de Indonesische kwestie ter sprake of stellen de 
positie van jongeren in de bedrijven aan de kaak. De stukken hebhen vaak de 
vorm van een satire, zijn doorgaans zelf geschreven en hebhen een verrassend 
goede inhoud. Sommige zijn het waard om nu nog te worden gespeeld. Het to
neelspel van de ANJV-groepcn was vooral politiek toneel. en daar hebben de 
groepen tijdens hun hestaan aan vastgehouden.'' 

Een zeer succesvolle groep was die van Oude-Pekela. Opgericht aan het einde 
van de jaren veertig heeft de groep ongeveer tien jaar gespeeld. Men maakte geen 
eigen teksten. maar betrok matcriaal via het ANJV. Ook nam men teksten van 
huiten aan als deze politiek geschikt waren. De te spelen stukken werden door de 
groep beoordeeld op hun politieke inhoud en. als de spelers zich met de inhoud 
konden verenigen. vervolgens ingestudeerd. Deelnemen aan de groep stelde hoge 
eisen aan de inzet van de leden. De toncelgroep was populair en veelgevraagd. Er 
zijn stukken geweest waarmee men 50 tot 60 keer op de planken is geweest. Een 
veelgespeeld stuk was 'Moeder Ras' - schrijver onbekend -. dat de Indonesische 
kwestie aan de orde stelde en waarmee de groep volle zalen trok. Een ander suc
cesnummer was de eenakter 'Het Sein'. die de strijd binnen de bedrijven centraal 
stelde. Het succes van de groep lag in de gehanteerde formule. die veel weg had 
van de werkwijze van de speelgroepen in de tweede helft van de jaren dertig: de 
combinatie van politieke thema's met ontspanning. Voor de toneelgroep uit 
Oude-Pekela hetekende dit dat men een ernstig politiek stuk combineerde met 
een klucht. die puur voor de ontspanning bedoeld was. 

Een repetitie 
van de AN./V
toneelgroep uit 
Oude Pekela 
in café 
Frederik.1 vllz 
Haan aan /zet 
einde van de 
Jaren veertig 

Bij de groep behoorde een (klein) orkest dat eveneens een bijdrage aan het pro
gramma leverde. Ook zang was aanwezig: één van de leden zong strijdliederen. 
begeleid door een mondharmonica. Deze wat curieusc combinatie werkte goed: 
volgens ooggetuigen maakte het optreden grote indruk! De groep bood in feite 
een soort totaalprogrnmma. Met deze formule heeft men jarenlang de noordelij
ke provincies bereisd. Met een gehuurde autobus van Stutvoet was men vrijwel 
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elk weckend op pad. Zoals eerder opgemerkt werd van de leden een grote inzet 
gevraagd. Minstens eenmaal in de week werd er gerepeteerd en in het weekeinde 
volgde een optreden. Voor de getrouwde leden van de groep betekende dat een 
voortdurende druk op het gezin. Men was veel weg, en moest soms vaak voor op
pas zorgen als man en vrouw samen in de groep speelden en kinderen hadden. 
Als het ene stuk werd opgevoerd. begon men reeds het volgende in te studeren.'' 

De Koude Oorlog plaatste het ANJV. evenals de CPN. in een steeds sterker wor
dend politiek isolement. Voor de speelgroepen was dat aanvankelijk niet zo'n 
probleem. De aanhang bleef komen en de zalen waren vol, waar men ook speel
de. Toch kwam het einde van de ANJV-toneelgroepen en daarmee van het arbei
derstheater in Nederland in zicht. Aan de ene kant moest het ANJV altijd woeke
ren met zijn middelen. Het gebrek aan kader en financiën verlamde de organisa
tie soms bijna. Aan de andere kant verslechterde de politieke situatie. De Koude 
Oorlog leidde tot een terugloop van het ledental. Als gevolg van de gebeurtenis
sen in Hongarije wilden artiesten niet voor het ANJV optreden en werd de orga
nisatie zalen geweigerd. 
Toch was het niet de Koude Oorlog die het werk van de speelgroepen onmogelijk 
maakte. Ook in de moeilijkste periode bleef de aanhang hen trouw. Het was de 
jeugd zelf die het ANJV in de steek liet. De televisie was in opkomst en de eerste 
popsterren mcklden zich als voorboden van een nieuwe jongerencultuur. Een cul
tuuromslag kwam op gang waarop het ANJV niet verdacht was. Voor de toncel
groep van Oude-Pekela betekende dit dat de activiteiten niet meer te financieren 
waren. De onkosten voor de bus. de requisietcn en dergelijke werden altijd be
taald uit de opbrengsten van de optredens. maar deze inkomsten waren niet meer 
voldoende. Vaak pasten de spelers het tekort zelf bij, en juist dat was bij een te
ruglopend ledental niet meer op te brengen. Aan het eind van de jaren vijftig 
werd de groep opgeheven. 
In deze periode verdwenen ook de toneelgroepen elders in het land. waarmee 
een eind kwam aan een lange traditie. Dit gold bijvoorbeeld voor twee andere 
succesvolle toneelgroepen die zich met politiek arbeiderstheater bezighielden: de 
toncelgroep de 'Rode Vaan' uit Becrta en ·vrede en Opbouw' uit Oude-Pekela. 
Deze laatste groep was ontstaan uit de Arbeiders Transport Bond, een organisa
tie van de Ecnhcids Vak Centrale. Deze 'vrije· groepen - die geen deel uitmaak
ten van een organisatie - speelden een repertoire dat sterk leek op dat van de 
ANJV-grocp. Ook ·Het Sein' werd door hen gespeeld. In deze groep werkten 
mensen mee. die eerder deel uitmaakten van de ANJV -toneelgroep.'' 
Toch verdween het toneelspel niet geheel van de kaart. Het ANJV vocht zich te
rug en begon in de jaren zeventig aan een nieuwe bloeiperiode. In den lande ont
stonden nieuwe cabaret- en toneelgroepen. Koren werden opgericht, waarbij het 
ANJV-koor Groningen zeer succesvol was. Politiek theater werd ook weer ge
maakt, maar zou andere vormen aannemen. Het vormingstheater kwam op, 
'Werk in Uitvoering·. "GL2' en later het ·4-mci projekt' zijn als exponenten van 
deze ontwikkeling te beschouwen.''' 

Maar hoc dit ook zij: de ontwikkeling die begon hij ProletkuiL in Duitsland werd 
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overgenomen door de toernee van de 'Blauwe Kielen' en in Groningen tot leven 
werd gebracht door 'die Rote Laterne'. vond haar einde bij het verdwijnen van 
het politiek arbeiderstoneel aan het eind van de jaren vijftig. Wat blijft is de her
innering aan al die arbeiders-spelers en speelsters die onder vaak moeilijke om
standigheden en met grote inzet het theater gebruikten om aan hun streven naar 
een rechtvaardiger wereld uitdrukking te geven. 

In 1981 
speelde het 
4-mei projekt 
'De Moeder'. 
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I . .1. Peach. l>us Tll~uter der l<u.lli.\c/1~ R<Tolution. Kronher~. I '!7-t. 10. 
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'Agitprop in Nederland. Toneel als "wapen in de klassenstrijd", in: H. GaJesloot c.a .. red .. Kunst en 
collllllllllistische heweging '20 · '40. C;1hiers over de geschiedenis van de CPN. nr. R. Amsterdam. 19R3: 

en De Smit. op.cit. 

23. Een aantal bewaard gebleven teksten zijn aanwezig in het ANJV-archief. beheerd door het 
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24. Over het bestaan en activiteiten vna de ANJV-groep OudePekela is ons veel verteld door dhr. en 
mevr. Leeuwerik te Nieuwe-Pekela en mevr. T. Orsel te Oude-Pekela. Zij waren destijds actief als 
speler en speelster bij de groep betrokken. 
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26. Zie lietwas in111ei. Tien jaar 4 111ei-projekt. Groningen. 1990. 
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De Groninger CPN tijdens de 
Duitse bezetting 

T Geert van der Molen 1 

Inleiding 

Eind oktober 1940 verscheen in Groningen het Noorderlicht als eerste illegale 
krant in deze provincie. Het was de regionale uitgave van De Waarheid, het or
gaan van de vcrboden communistische partij. Tot de februari-stakingin 1941 ver
schenen vijf nummers, die ook verspreid werden in Friesland en Drenthe. Toen 
sloeg de Sicherheitsdienst (SD) in Groningen toe: meer dan vijftig medewerkers 
werden eind februari en in de loop van maart gearresteerd. Slechts een klein deel 
overleefde de Duitse concentratiekampen. Een aantal CPN-ers probeerde het il
legale werk voort te zetten, maar in september 1941 werd opnieuw een twintigtal 
mannen en vrouwen gearresteerd. De zeven vrouwen die hiervan deel uitmaak
ten, werden naar de gevangenis in Scheveningen gebracht en na zeven maanden 
zonder verdere vcrklaring in april 1942 vrijgelaten. De mannen werden via het 
kamp Amersfoort naar Duitsland gestuurd. Ook van hen keerde slechts een en
keling na de oorlog terug. 

Hoe was het mogelijk dat een toch betrekkelijk kleine partij als de CPN als eerste 
zo vastberaden het verzet begon tegen een overmachtige. goed-georganiseerde en 
op alle fronten winnende vijand? 
Om dit te begrijpen moet men de strijdbaarheid van de communisten vóór de 
oorlog kennen. Er was toen geen wet, die de arbeiders beschermde tegen de wil
lekeur van de ondernemers en de 'dikke boeren'. In Nederland als communist be
kend te staan. betekende een hinderpaal bij het vinden en behouden van werk. 
Communisten werden als eersten ontslagen. zij weren beschouwd als 'oproer
kraaiers'; na acties waren zij vaak het slachtoffer. Alleen de meest overtuigden, 
de mensen die in het ideaal van een toekomstige klassenloze maatschappij geloof
den. durfden voor hun mening uit te komen. 
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De ligging van Groningen vlak aan de Duitse grens had velen vertrouwd gemaakt 
met de methoden van het nationaal-socialisme. De hulp aan de vluchtelingen ge
beurde in het geheim. de Nederlandse politie zat achter de Duitse emigranten 
aan.' Voor sommige CPN-ers die waren ingeschakeld hij deze Rode Hulp-organi
satie, was het maar een enkele stap naar het ·echt-illegale' werk voor Noorder
licht. Ze gingen na mei Jl)40 gewoon door. al beseften ze dat het gevaarlijker was 
geworden. omdat het nu tegen de Duitse bezetters ging. 

Het grote voorbeeld dat de communisten steeds voor ogen stond. was de Sovjet
Unie. Zij hadden een vrijwel onbegrensd vertrouwen in de politiek van Moskou, 
al was die na het sluiten van het niet-aanvalsverdrag met nazi-Duitsland in augus
tus Jl)3l) gevoelsmatig moeilijk te aanvaarden. Door velen aangevallen op het 
werk of hij het colporteren met communistische lectuur, verdedigden zij dapper 
de houding van de Sovjet-Unie: StaJin had immers tot het uiterste geprobeerd een 
verdrag te sluiten met de geallieerden. maar vooral Engeland dwarsboomde dit in 
de hoop dat Duitsland zich tegen het ·rode gevaar' zou keren.' 
Na het begin van de Sovjet-Finse oorlog in november Jl)39 werd het nog moeilij
ker voor de CPN. Er ontstond bij sommigen teleurstelling en twijfel. maar naar 
huiten toe was daarvan althans in Groningen weinig te merken. Het Duitse natio
naal-socialisme bleef de grote vijand en dit zou zeker in de toekomst blijken. zo 
was de (meestal onuitgesproken) hoop en overtuiging van vele communisten. Zij 
bereidden zich voor op een bezetting van Nederland, die de partij in de illegaliteit 
zou drijven. 

Partijlid 

In 1939 werd ik lid van de communistisch-georiënteerde Tempo-jeugdgroep in 
Groningen. Naast fietstochtjes. feestavondjes. het maken en verspreiden van het 
landelijk blad De Stormvogel en soms een plaatselijk krantje. hadden wij hijeen
komsten in het eigen zaaltje in de Rode WeeshuisstraaL Hier werden inleidingen 
gehouden door mensen als de oud-Spanjestrijder Nico Mourer. een meeslepend 
vcrteller en spreker. die als een ·echte revolutionair' tot onze verbeelding sprak. 
Onder elkaar bespraken wc hoe we het beste illegaal zouden kunnen werken. 
Vlak na de bezetting in de zomer van Jl)40 werd in Groningen serieus begonnen 
met de voorbereiding van de illegaliteit. De op 10 mei door de Nederlandse rege
ring tegelijk met bekende NSB-ers opgepakte communisten (onder anderen 
Geert Sterringa. Wolter Wolters. Johannes Swint) waren na de capitulatie terug
gekeerd. Door Wolter Wolters. die ik kende omdat zijn beide dochters actieve le
den van Tempo waren en ik wel hij hen thuis kwam. werd mij gevraagd of ik deel 
wilde nemen aan het illegale werk. Ik zou dan voor de jeugdgroep moeten bedan
ken onder het voorwendsel dat ik bang was mijn haantje bij de Rotterdamse 
Bank te verliezen (waar zelfs geen SOAP-ers werden geduld!). Dat kwam hard 
aan, ik had me bij Tempo voor het eerst in een groep thuisgevocld. Maar Wolters 
was onverbiddelijk. ·Je zult lid van de partij moeten worden. wat betekent dat je 
de discipline aanvaardt, dat is noodzakelijk in oorlogstijd. Je mag er met niemand 
over praten. Wij zullen wel gauw worden opgepakt. want we zijn hekend en dan 
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moeten jullie het overnemen en doorgaan met het werk.' Ik was diep onder de in
druk, voelde me aan één kant gevleid, maar aan de andere kant ook wat huiverig 
voor deze strenge discipline, hoewel ik begreep dat het een noodzakelijke beveili
ging voor het illegale werk betekende. 
Ik werd door Woltersop fietstochtjes ·s avonds en in het weekeinde ingeleid in de 
beginselen van het communisme en het illegale werk met al zijn gevaren. Maar na 
een paar 'lessen' zei ik eerlijk tegen Walters dat ik er tegen opzag lid te worden, 
omdat ik me niet in staat achtte aan het ideaalbeeld van een communistisch acti
vist te voldoen. Hij was, geloof ik, even verwonderd maar zei toen, dat juist deze 
reactie hem ervan overtuigde dat ik serieus was en geschikt voor het illegale 
werk. In het bijzijn van een partijgenote, Janet Stofkoper, werd ik aangenomen 
als lid van de illegale CPN in augustus 1940. Ik was toen 21 jaar; lopende door de 
Herestraat in Groningen voelde ik me gelukkig. Duitse soldaten passerend, dacht 
ik: •Jullie weten het niet, maar ik ben een heel klein radertje van een wereldbewe
ging, die het nationaal-socialisme bestrijdt en het eens zal verslaan .. .' 
Ik vcrtel dit persoonlijke vcrhaal omdat het misschien duidelijk maakt hoe men
sen in die tijd zich voelden als ze zich aansloten bij de communisten. Er ging een 
grote aantrekkingskracht uit van deze groep, maar niemand wist hoe de oorlog 
verder zou gaan. 

Een ander nieuw lid was Jan Roetink, evenals ik uit een streng-protestants gezin 
afkomstig. Hij kwam met het communisme in aanraking op zijn werk; hij was vol 
bewondering voor het overwicht dat de schilder (bouwvakker) Jan Alberts had. 
Als Alberts in de bouwkeet het woord nam, werd hij wel eens met spottende op
merkingen begroet, maar iedereen kwam luisteren en het werd stil. Zijn kalme, 
duidelijke manier van praten dwong de mensen tot aandacht. Ook Jan Roetink 
voelde zich hierdoor tot de communisten aangetrokken. 
Zowel Wolter Walters als Jan Alberts en de man van Janet Stofkoper zijn in 1941 
gearresteerd en hebben de oorlog niet overleefd, maar zij hebben ervoor gezorgd 
dat het werk door nieuwe mensen kon worden voortgezet. Jan Roetink heeft tot 
het eind van de oorlog onafgebroken in het Groninger communistische verzet ge
zeten, het laatste jaar als lid van de illegale leiding in Groningen. 

Noorderlicht en de eerste acties 

In het eerste oorlogsjaar werd betrekkelijk veel gedaan in de stad en de provincie 
Groningen. Er werden groepjes van vijf à zes mensen gevormd, die zogenaamd 
voor de gezelligheid bijeenkwamen, maar in werkelijkheid werd hier de situatie in 
de door Duitsland bezette landen besproken. Tegelijkertijd schilderden de mees
te groepen met Oostindische inkt leuzen op stukken papier, die we met behulp 
van lijmpot en kwastjes opplakten in de stad en bij bedrijven, op het station en bij 
bushaltes: oproepen tot verzet tegen uitzending naar Duitsland, tegen de toene
mende duurte, eisen voor loonsverhoging en dergelijke. Het gebeurde snel en 
binnen stipt afgesproken tijden; bij mijn weten is hierbij nooit iemand gepakt. 
De Tempo-groep in Groningen organiseerde met hulp van Nico Mourer in augus
tus 1940 een 'alarmwacht' voor de zaterdagmiddagen: de leden (onder anderen 
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Lammert Oldcnzecl en (îcert Wolff- beiden omgekomen -,Johan Hut en de zus
jes Houtman) moesten in de binnenstad op alles letten, vooral op eventuele hetze 
op de markt tegen joodse venters en op provocaties in de joodse wijk (de Folkin
gestraat en omgeving). Nico zat dan voor iedereen bereikbaar in een café in de 
Herestraat schijnbaar rustig koffie te drinken. Wanneer één van de wachten on
raad meldde, waarschuwde Nico telefonisch enige contactpunten in de arbeiders
wijken onder het motto: 'Er is brand in de ... straat' en dan kwam een knokploeg 
snel naar de bedreigde plaats. Ook deden vele Tempo-leden mee met het ver
spreiden van Noorderlicht. 
Als eerste groep in het Noorden had de communistische partij een illegaal appa
raat opgebouwd. dat crin was geslaagd regelmatig een krant te doen verschijnen. 
Vanaf eind oktober 1!)40 tot februari 1!)41 verschenen vijf nummers van Noorder
licht, met een oplage van circa zeshonderd exemplaren in de stad en de provincie 
Groningen en delen van Drenthe en ruim tweehonderd in Friesland. 

Pri ja 5 cent. No. 3. 

NIEUWJAAHS MA.NTI<,...~S1' 1941 

Aan de maruwn de vrouwen ~'m do jeugd vnn Ncderlm1d. 

Na een mear d:ul honderdJnrige periode van vrecdz:une ontwikkeling, 
waarbiJ het oorlogogeweld buiten onze gren:écn blcl'f, maakt" ons volk 
tharul zware l;e1Jroevingen duor. 
Alleen reed:> in de vijf tragicchc dagC;n V<J.n r.:ei 1')4() f.:.oette rte 
ons kleine l.ccr.dJf.' ~·uim vier dui:-:cr,d doèen (vulge!W Duitse cijfers 
en bijna elk.~ dn,.g vallen er eindedien nieuwe sl·1·:htoffers door de 
bombardemt": nt en. 
Het aantal el...'wonden is niet r:eteld, de verwoestineen aan hui~~en en 
goederen, de vernieling van het. bedrijfaleven zijn niet te schatten. 
Het ergste van alles ia dt:J ondermijning van de volkskracht, die ver
oorzaakt wordt door de voortdurende zenuwspltnninc en het toenemend 
gebrek aan bepaalde levenamiddolP.n; nadelige factoren, die in het 
bijzonder op het opgroeiende gculac':'.<;. voor zijn verdere leven een 
stempel zuJlc~ blijven drukken. 

De honger waart door het land, er is ge<;n vlees, vet of l:uter ge
noeg, het brood en de aard~..~.ppelcn, die bf'echikba.ar worden gesteld, 
zijn vaak van minderwaardige kwalitP.it, er :.ijn te weinig kolen en 
alles is zo duur, dat het voor de arbeiders en kleine zelfstandic;en 
(wier inkomen in de meeste gevallen nog minder bedra.ae;t dan in vre
destijd) niet te betalen is. 

MOETEN WIJ IN DIT ALLES 5ERUS7E~;? 

NEEN, wij moeten ona te weer stellen en de werkende rn.s.ssa vnr. or.L:l 
volk, in het bijzonder de jeugd beschermen tee-•m le fs.tale gevolge:1 
van de oorloe, tegen alles wat afbreuk doet aan 1e re:onde ontwikKe
ling en do lcv~>nsvreugde van ona volk. 

De gelijkgeschakelde VR.kverenigingsbcotuurders, modernen en confca
eionelen zondor onderscheid, beweren, J.nt er tijde:r.r; de be:zetting 
niets kun worden gedaan, en dut het nutt<:>looe is eischen te stellen 
aan de bezettinr,soverheid. 
Deze laffe kruipers, die op hun buik lie~er~ voor de tijdelijke over
winnn.u.rs die OnJJ land bezet hebben, werde11 reedo door de betrekkeli~~: 
kleine groep werkvcrachaffi.ngE!nrbeide:..·o 1n dC' An,erofoc:::tSe ka;.,pe:l 
gclogenetrafL. 
Deze hebben bewoze;t, jut het nlet a1112en l!'ogell.jk is eJ..sen~ l.tcl
len, c!.Q.9l:L.Q.ok, __ Q!ll_er~ vopr te strl.Jden er. ondanks terrell..I' er. ge.Jang"
nis, verbeteringen- af te dwir~en! 

Het is wu.ar, du Duitse bc:?.etterf.l hAtben he':: werkende volk van alle 
democratiBche rechten beroofd er: verhinderen hen hun grieven en ve:..·
langena langs gebruikellJk~ Wf:L ~1.aar •;o:·en tC' bren.gene 
Doch als het n:i•.:t 1-'-!.ga dl.' e;ebr...:lk•;liJke we1-; gaat, da..'1 zullen er an
dere wegen bcw:!..'1deL: r..ut.te;. wur:..:r·n. i:oe dan ook, l1e :)uitse imperia
lieten zull·~n rcker:i~ moe~!~!-. lwuJ".~. :"""C.t Let vul,<., WrL'1!leer dit de 
eenheid, de mot•ri et: de krLc:O.t l>::él:. u::1 :;:ij;-, •'lBeu 'te la""en gelden. 

Daarom moet zowel \I':Ul de l:eJerLmd:;c a}r; 'rt:. rlc .. u1 tse ondernemers 
en machthebbers wvrder. 1 7;èe1~; t; 
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Toen op 25 februari 1941 in Amsterdam, de Zaanstreek, Utrecht en andere delen 
van Nederland de staking tegen de Jodenvervolging uitbrak, werd ook in Gronin
gen een oproep 'Staakt! Staakt! Staakt!' geschreven door Geert Sterringa. Deze 
werd direct gestencild en op grote schaal verspreid. Hierop kwam de SD in actie 
en arresteerde vele communisten. Na deze eerste grote arrestatiegolf eind febru
ari en maart 1941 werd het werk voortgezet door een aantal communisten, die 
voor een deel waren ondergedoken. Er zou nog twee maal een nummer van 
Noorderlicht verschijnen en op vrij grote schaal zijn verspreid} 
Maar toen ook deze groep in september 1941 was opgepakt, lagen de acties een 
tijd lang voor een groot deel stil. Pogingen om opnieuw een illegale krant uit te 
geven werden bijvoorbeeld ondernomen door de jonge Joop van Zanten en een 
collega-zetter. Twee maal kwam hun blaadje Strijdend Nederland uit, circa hon
derd exemplaren zijn hiervan verspreid. Ook kwamen er nog kranten via Zwolle 
en via individuele contacten in andere districten naar Groningen. Het officiële 
contact met de landelijke leiding van de partij in Amsterdam was verbroken en 
werd pas veellater hersteld. Jo Wagenaar gaf in 1942 en in 1943 samen met enke
le overgeblevenen van het eerste uur (onder anderen Jan Roetink, Mart ha 
Sprietsma en Arie Emens) en nieuwe sympathisanten de illegale krant Verzet uit. 
Er zijn daarvan vijftien nummers verschenen, voornamelijk verspreid in de stad 
en in Oost-Groningen, maar het contact met de landelijke leiding in Amsterdam 
werd niet hersteld. 

Waardering CPN neemt toe 

Nadat op 22 juni 1941 de Duitse troepen Sovjet-Rusland waren binnengevallen, 
werden de communisten door andere verzetsgroepen die inmiddels actief waren 
geworden, als medestanders begroet. De communisten deden op 31 augustus 1941 
mee aan de viering van koninginnedag; er werden ook in Groningen pamfletten 
verspreid die opriepen tot demonstraties, het dragen van oranje en de nationale 
kleuren.' 
De waardering bij grote groepen van de bevolking in Groningen is in de loop van 
de oorlog verder toegenomen. De communisten hadden standgehouden in de ver
warrende periode van het pact tussen Hitier en Stalin. Wel werd toen het accent 
gelegd op de economische strijd van de werkende bevolking tegen de 'imperialis
tische machthebbers' in Hitier-Duitsland en bij de geallieerden, maar de nood
zaak van het verzet tegen de nationaal-socialistische bezetter en zijn anti-joodse 
maatregelen is steeds door de illegale CPN met nadruk gesteld. De oproep van 
Paul de Groot in Politiek en Cultwtr van juni 1940 tot correct gedrag tegenover de 
bezetter, werd althans in Groningen als een tactische zet beschouwd. Het opbou
wen van een illegaal apparaat zou onder dekking van legale publikaties gemakke
lijker kunnen gebeuren. 
Toen dan ook de oorlog tussen Duitsland en de Sovjet-Unie een feit werd, was de 
rol van de communisten in Groningen al duidelijk. De Noorderlicht-groep heeft 
door het moeilijke werk van het begin de basis gelegd voor een steeds grotere in
vloed. Zij heeft het isolement doorbroken, hierbij in toenemende mate gesteund 
door de rol van de Sovjet-Unie in de oorlog. Inmiddels was in ons land de ware 
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aard van de bezetter steeds duidelijker geworden. Vooral de maatregelen tegen 
joodse Nederlanders schudden de mensen wakker en riepen vcrzet op: onderdui
kers werden geholpen en illegale publikaties vonden een lezerskring. 
Hoczeer de situatie in Nederland wat betreft de houding ten aanzien van de com
munisten was veranderd. bleek bij mijn terugkomst uit het Duitse concentratie
kamp voor vrouwen te Ravensbri.ick in oktober ll)42. Op de Rotterdamse Bank 
(waar ik in vcrband met het uitgeven van Noorderlicht op 27 maart ll)41 door de 
SD was gearresteerd) nam de directeur. de heer Sleutelaar. me mee naar zijn kan
toor en zei: 'Een vertrouwelijke \Taag. maakte u werkelijk deel uit van een com
munistische verzetsgroep. zoals die Duitsers toen beweerden'?' Op mijn bevesti
gend antwoord reageerde hij enthousiast: ·Dan zijn we nu vrienden. Zie maar wat 
je doet. Werk hier maar niet te hard en neem vrij als het nodig is voor illegaal 
werk. Als jullie weer een krant hebben. bezorg mij dan ook wat exemplaren: ik 
vcrspreid ze wel vcrder en zamel geld ervoor in. Wc staan nu allemaal naast el
kaar in het verzet.' Mijn loon over de anderhalf jaar gevangenschap kreeg ik uit
betaald en ook later toen ik moest onderduiken. heb ik tot het eind van de bezet
ting mijn salaris doorbetaald gekregen. 

De Waarheid 

Internerings
kamp Schoor! 
waar 
medewerkers 
van 
Noorderlicht 
werden 
gevanf{en 
gezet, 
juli 1941. 

De landelijke leiding van de illegale CPN. geschrokken van het grote aantal ar
restaties in llJ41. bied aarzelen toen uit het Noorden om hulp werd gevraagd bij 
de opbouw van een vernieuwd illegaal apparaat. Enkele gearresteerden waren in 
september en oktober llJ42 vrij ge komen uit Ravcnsbri.ick (iets wat zelden gebeur
de in de Duitse concentratiekampen). Zou dit een valstrik van de SD kunnen zijn 
om via de teruggekeerden de resterende illegale Groninger CPN op te sporen en 
van daaruit misschien zelfs door te dringen tot de landelijke leiding in Amster
dam? 
Maar na de april-mei stakingen in llJ43. waar door de communisten in groten ge
tale aan werd deelgenomen en na de stichting van een Vriie Katheder-groep in 
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Groningen, wijzigde de landelijke leiding haar mening. Vooral na het zenden van 
Hcnk Goudkuil als 'instructeur' in maart 1944 bleek hoc groot de mogelijkheden 
in Groningen waren. Onder zijn leiding vcrscheen niet alleen de krant (dit maal 
onder de landelijke naam De Waarheid) weer regelmatig, maar daarnaast werd de 
laatste maanden op grote schaal De Nieuwshron, een wekelijks nieuws- en infor
matiebulletin, verspreid. Eerst werd de krant nog gestencild, later - in 1944 en 
1945 - gedrukt, iedere week een krant van acht pagina's. de laatste maanden in 
een oplage van drieduizend stuks. Het drukwerk verzorgden Henk Hamhuis en 
Joop van Zanten. die beiden zetter/drukker waren. 
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Nieuwe groepen, vooral ook jongeren, werden georganiseerd voor het gewapend 
verzet. In Groningen telde de Raad van Verzet, verdeeld over kleine eenheden 
van vijf mensen, ongeveer tweehonderd leden. Er werd meegedaan aan sabotage
daden zoals het opblazen van spoorlijnen. aan overvallen in de provincie voor 
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bonkaarten enzovoort. Voor het solidariteitswcrk ter ondersteuning van de gezin
nen van de gearresteerden en de onderduikers kwam het laatste jaar meer geld 
beschikbaar. 
Het contact met de andere belangrijke verzetsgroepen in Groningen kwam goed 
op gang. In de laatste periode n'J('Jr de bevrijding \ond wekelijks een bijeenkomst 
plaats van het samcnwcrkcndc vcrzet in Groningen (de Ordedienst, de Knok
ploegen en de Raad van Verzet). Daar werd besproken wat er direct na de oorlog 
zou moeten gebeuren en hoe alles zou \\orden geregeld - de Raad van Vcrzet 
kreeg arrestatie- en vordcringsbc\ocgdheid. Er is in Groningen bij de bevrijding 
in april vier dagen gc\"lJChten. waarhij de groepen van de Raad van Verzet een 
belangrijke rol hebben gespeeld. 
Het eerste nummer van /Je Waarheid na de bevrijding werd in tienduizenden 
exemplaren verspreid. terwijl de ge\ echten op sommige plaatsen in de provincie 
nog gaande waren. De stroom \"<111 abonnees \\as die eerste tijd nauwelijks bij te 
houden. De Waarheid bleek na de hcHijding ook in het Noorden de grootste 
krant van Nederland te zijn! 

DE WAARHEID 
\ 
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Noten 

I. !'<oot 1an de redactie: zie 1oor een uitgebreid intenie11· met Ci. 1an der Molen het <Jrtikcl van E. 
Huizing. ·Wij stelden ons veel voor van de rechtvaardigheid van de na-oorlogse maatschappij'. in: 
A./\J. Mulder en 11. Reinders, red .. /)c nadagm \'Uil hel l'i'r~er, Kampen. 1990, 41-55. 

2. Dit is uitvoerig beschreven in R. Weijdcveld. red .. Rode 1/u/p. J)e Of!l'allg l'illl Dui11e !'iuclllc!ingm 
in ( ;roninger!and I ]<)33-N-10 1. Groningen. ll)i-\6. 

3. Zie W.F.S. Pelt. Vrede door rno!wie. [)e CPN liidens her Molofm·-NihhelllrofJ l'acl I /93<!-19-11 }, 
Den !laag. 1990. 

4. L.l;. WinkeL De ondagrond1c fJ<'rs /'N0-19-15, Den I laag. 1954. 36H-369. De SD sprak in haar 
berichten over het oprollen van de CPN in de provincie Groningen. maar ook na de arrestatie in 
februari en maart 1941 Ierschijnt het '1\:oorderlicht' nog in een 'tliUonderlijk grote oplage·. 

5. Interview van de schrijfster met HennieStaL 27 oktober 19K!. 
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'Het spook van Truman en 
Marshall boven de raadszaal' 

Koude Oorlog in de gemeenteraad in Oost-Groningen. 
1945-1953 

T Piet Hoekman en Jannes Houkes 1 

Communisten en sociaal-democraten na de bevrijding 

Na de Tweede Wereldoorlog verscheen een sterkere en grotere Communistische 
Partij in Nederland (CPN) in de legaliteit. De partij had in het verzet een grote 
rol gespeeld en mocht zich ook door de strijd van de Sovjet-Unie tegen nazi
Duitsland verheugen in een toegenomen sympathie en aanhang onder de Neder
landse bevolking. Door de samenwerking in de oorlog met andersdenkenden was 
het isolcment van de communisten verminderd. Toen eind april 1945 het Noord
oosten van Nederland werd bevrijd. verschenen hier onmiddellijk de illegale 
kranten. inclusief de communistische krant De Waarheid, met een gezamenlijk 
bevrijdingsnummer. De CPN nam een gematigde en constructieve houding aan 
binnen de politieke verhoudingen van na de bevrijding. De communisten steun
den de wederopbouw van een democratisch Nederland en wensten samenwerking 
met andere politieke partijen. De CPN was zelfs bereid om zichzelf op te heffen 
en op te gaan in een nieuwe volkspartij, die alle democratische en vooruitstreven
de bewegingen zou omvatten. 
Dat de CPN, die in het bevrijde Zuiden al weer legaal bestond, opgeheven diende 
te worden in de ogen van haar landelijke leiding. leidde in de eerste dagen na de 
bevrijding tot grote verwarring onder de communisten in de provincie Groningen. 
In de Groninger editie van De Waarheid was namelijk al op 23 april de oproep 
geplaatst om zich als lid van de legale CPN op te geven.' Enkele weken later, op 
12 mei, maakte de CPN bekend dat zij niet terugkeerde, maar dat er een nieuwe 
partij kwam. de 'Vereniging Vrienden van De Waarheid'. Deze groepering wens
te alle vooruitstrevende krachten te verenigen en met de kerken in vrede te leven. 
Groot werd de vereniging hier niet. Alleen met de Groninger utopistische Bella
my-vereniging kon de CPN tot samenwerking komen.' De Groninger editie van 
het sociaal-democratische blad Het Vriie Volk schreef daarop een commentaar: 
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Fen mani/c'sla/ie van linkse parlijen in Winscholen, vlak na de oorlog. 

'De opheffing der C.P.N. kan voor de toekomstige ontwikkeling van ons politieke 
leven van gunstige betekenis zijn. indien niet de vereniging van vrienden van "De 
Waarheid" een nieuwe incarnatic van het Nederlandse communisme blijkt.'" Uit
eindelijk kwam van de democratische volkspartij weinig terecht. Al aan het einde 
van juli zagen de communisten en an af: niet alleen vanwege het feit dat de be
oogde doorbraak uitbleef. maar vooral vanwege de grote interne weerstanden. 
De droom van een grote en eensgezinde arbeiderspartij was met deze mislukking 
echter nog niet over. De communisten. die onder de naam 'CPN (De Waarheid)' 
vcrder gingen. wilden nu met hun oude vijand. de Sociaal-Democratische Arbei
ders Partij (SDAP). fuseren tot één socialistische arbeiderspartij. In Groningen 
werd door de sociaal-democraten niet direct afwijzend gereageerd op het voorstel 
van de CPN. De landelijke SOAP-leiding was evenwel faliekant tegen. De in soci
aal-democratische ogen onduidelijke houding van de CPN ten opzichte van de
mocratie- de partij stelde zich op het standpunt van ·de dictatuur van het proleta
riaat'- en de kritiekloze aanvaarding van de politiek van de Sovjet-Unie, deden 
de deur dicht. Bovendien wensten \cel SOAP-kopstukken het vooroorlogse isole
ment van de partij te doorbreken. Daartoe zou de SOAP zich moeten verbreden 
in de richting van het politieke centrum om een echte volkspartij te worden. Fu
sichcsprekingcn met enkele niet-socialistische partijen en groepen. waaronder de 
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). waren al geopend. Deze zouden leiden 
tot de vorming van de Partij \an de Arbeid (PvdA) in februari 1946. 
De CPN kwam zo buitenspel te staan. Ook werd de partij huiten de eerste na
oorlogse regering gehouden. alhoewel in veel Westerse landen de communisten 
wel ministersposten kregen. De vernieuwingspogingen van de CPN waren eind 
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1945. begin 1946 mislukt door het eigen verwarde optreden en de tegenzin van de 
andere partijen serieus met de communisten samen te werken. De vooroorlogse 
politieke stromingen keerden weer terug en ook de CPN werd steeds meer wat zij 
voor 1940 was: de uitvoerder van de door Moskou uitgevaardigde politieke richt
lijnen. De directieven hielden voorlopig in dat de communisten een gematigde 
koers moesten varen. Deze keuze en de vcrzeisreputatie leverden de CPN in de 
eerste jaren na de oorlog een grote aanhang op. Velen lazen De Waarheid, die 
dan ook één van de grootste kranten van Nederland was. In het Noorden had de 
krant de eerste jaren zo'n 16.000 abonnees. Op het eerste na-oorlogse congres 
van de partij eind 1945 waarschuwde men tegen ondoordachte stakingen. De 
landbouwstakingen in Oost-Groningen werden door de communisten afgedaan 
als uitgelokt door anarchisten en trotskisten. Zij steunden de stakingspogingen 
dan ook niet. 

Het eerste optreden van de Oostgroninger communisten 

Ofschoon de landelijke CPN na de bevrijding een gematigde koers wilde varen. 
verschenen uit Oost-Groningen al spoedig in de regionale editie van De Waarheid 
de ouderwetse geharnaste artikelen. Uit Bccrta schreef iemand dat de grote boe
ren die in de oorlog niets van zich lieten horen, al weer probeerden de macht over 
te nemen en dat een 'dikke geldbocr' als commandant van een 'Ordedienst Oran
je' bepaalde mensen een geweer om de schouder hing. De correspondent vervolg
de: ·Laat u niet benevelen door het kapitalisme. Want dit zal opnieuw proberen 
het bewind in handen te krijgen.'' De Oostgroninger communisten organiseerden 
eind mei 1945 in Nicuwcschans, Finsterwoldc, Drieborg en Winschoten druk be
zochte bijeenkomsten. Onder grote belangstelling spraken daar ·de kameraden 
uit de Duitse concentratiekampen', zoals J. Haken, H. Schwertmann en H. Lc
mcin. De meesten van hen waren in maart 1941 door de Duitsers opgepakt voor 
illegaal werk. De aanwezigen herdachten de omgekomen partijlcider en in Oost
Groningen populaire spreker en oprichter van verscheidene plaatselijke afdelin
gen. L. de Visser. 
In de provincie kwam het politieke leven langzaam weer op gang. In de gcmcen
ten werden noodraden gevormd en in verschillende ervan werden communisten 
tot wethouder benoemd. In Finstcrwolde herdacht de burgemeester bij de instal
latie van de raad in november 1945 de slachtoffers van de nazi's. Negen dorpsge
noten, de meesten communisten betrokken bij de illegale uitgave van het blad 
Noorderlicht, waren gearresteerd en kwamen in de Duitse concentratiekampen 
terecht. Slechts twee van hen, de al genoemde Haken en Schwertmann, keerden 
terug. Haken werd met algemene stemmen tot wethouder gekozen. Lang zou hij 
deze positie overigens niet bekleden. Begin llJ46 werd hij districtsbestuurder en 
verhuisde naar de stad Groningen. Tevens werd hij opgenomen in het landelijk 
partijbestuur. In 1946 werd hij voor de Tweede Kamer verkozen. 
In Finstcrwolde bleek het kortdurende na-oorlogse optimisme van samenwerking 
tussen communisten en anderen. Naast Haken koos de noodraad een SOAP-cr 
als tweede wethouder. Zo'n college was er voor de oorlog nooit geweest. daar de 
SOAP niet samen met de CPN Finsterwalde wenste te besturen. Wethouder Ha-
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ken verklaarde te willen samenwerken met alle democratisch gezinden aan de op
bouw van het vcrwoeste Nederland. Behoudens enkele principiële verschillen was 
de SOAP toch een partner van de communisten. aldus Haken. De benoeming van 
de sociaal-democraat H. Tuin tot nieuwe burgemeester werd door de CPN met 
vreugde begroet. Als eerste punt van de rondvraag kwam de erbarmelijke toe
stand van de Klinkerweg aan de orde. in de gemeente een regelmatig terugkerend 
onderwerp.'' 
In mei I <.J46 waren er de eerste na-oorlogse Tweede-Kamerverkiezingen en de 
communisten koesterden hoge VL.T\\achtingen. Deze kwamen zeker in Oost-Gro
ningen uit. Kreeg de CPN in 1 <.J37 bij de kamerverkiezingen in de provincie 5.4% 
van de stemmen. nu behaalde de partij 15.1 'Y.,. Landelijk scoorde de partij lager 
dan in Groningen. maar ging ze altijd nog van 3.5'X, bij de kamerverkiezingen van 
l<.J37 naar 10.6% in I<.J46. In juni \olgen er vcrkiezingen voor de Provinciale Sta
ten. die voor de CPN ook zeer gunstig verliepen. De partij behaalde nu zelfs 
16.4% van de stemmen en ging van twee zetels (in 1939) naar zeven. Na de PvdA 
en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) was de CPN de derde partij in Gronin
gen geworden. Er was een linkse meerderheid in de Staten. /let Vriic Volk, de 
partijkrant van de PvdA. schreef echter dat ·samenwerking met een ondemocrati
sche groep als de Communisten onmogelijk is·.- Na veel discussie besloot de Gro
ninger PvdA dat communisten niet tot het college van Gedeputeerde Staten kon
den worden toegelaten. Een CPN-statcnlid verklaarde verbitterd dat een vooruit
strevend college door de argwaan van de PvdA ten aanzien van het democratisch 
gehalte van de CPN niet doorging. Daarom stelde hij de PvdA vcrantwoordelijk 
voor het rechtse provinciale beleid.' 
De beide vcrkiezingen waren voor de PvdA in Groningen slecht verlopen. De 
doorbraakgedachte sloeg in deze provincie niet erg aan. Veel oude provinciale 
SOAP-kopstukken zagen weinig heil in de nieuwe partij. De in de PvdA opgega
ne VDB was in Oost-Cîroningcn traditioneel \erbondcn met de grote boeren en 
vele landarbeiders liepen daardoor mer naar de CPN. In Westerwoldc. een 
SOAP-bolwerk waar de CPN nooit voet aan de grond kreeg. kwamen eigen soci
aal-democratische kieslijsten tot stamt. of sloot men zich aan bij de ·oude SOAP'. 
Deze groepering was een initiatief \ an SOAP-ers die klassenstrijd en marxisme 
niet wensten op te geven. De CPN steunde deze club met de leuze ·socialisten 
kiezen communisten·. wat kwaad bloed zette bij de PvdA. /lel Vriic Volk schreef: 
'Wie zich op de communistische lijst vcrkiesbaar stelt. heeft met de sociaal-demo
eratic afgerekend en behoort tot de communisten.'" 
In Oost-Groningen deed de CPN op veel plaatsen voor de gemeenteraadsverkie
zingen toch weer het vcrzoek aan de PvdA om met een gezamenlijke lijst uit te 
komen. Dit werd in alle gevallen afgewezen. ook in plaatsen waar de CPN erg 
sterk was. zoals Ikcrta. In Oost-Cîroningen waren deze vcrkiezingen in juli 1946 
opnieuw een groot succes voor de CPN. In Finstcrwolde en Bccrta behaalde de 
CPN de absolute meerderheid. Maar ook in plaatsen als Groningen (acht zetels). 
Winschoten (vier) en Delfzijl (\ijf) deed de partij het goed. In 22 Groninger ge
meenten kwam de CPN met in totaal 4<.J zetels in de raad. In sommige gcmcenten 
als Nieuwe-Pekela (twee zetels). Nieuweschans (drie). Oude-Pekela (vier). Sap
pcmeer (vijf) en T ermuntcn (drie) was de CPN even groot of zelfs groter dan de 
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PvdA. In de grotere plaatsen in de Veenkoloniën als Veendam (drie zetels) en 
Hoogezand (drie) was de CPN in verhouding tot de PvdA veel kleiner. In Wcs
tcrwolde snoepte de 'Oude SOAP' stemmen af van de PvdA. In 1946 vcrschenen 
in vcrschillende Groninger gcmcenten CPN-wethouders. Natuurlijk in Beerta en 
Finstcrwolde. maar ook in Tcrmunten. Winschoten en Groningen. De Groninger 
PvdA-voorman J. Tuin, oud-Finsterwoldcr, maakte een analyse van het slechte 
resultaat van de PvdA ten opzichte van de CPN. Volgens hem kwam dat door de 
·vaak onbeheerste en onware propaganda. De na de oorlog heerschcnde onrust 
heeft velen er toe gebracht hun stem uit te brengen op een extremistische partij'.'" 
De afwijzing door de PvdA van de CPN leidde er toe dat in Beerta en Finsterwol
de de PvdA-wethouders werden gewipt en er uitsluitend CPN-wethouders kwa
men. In Finsterwolde nam na de opening van de eerste raadsvergadering na de 
verkiezingen de voormalige SOAP-er en nieuw CPN-raadslid P. Molenkamp het 
woorcL Hij stelde dat de communisten weer de meerderheid hadden. maar dat hij 
niet tevreden was over de verkiezingen. De CPN had namelijk graag met de 
PvdA willen samenwerken. De Finstcrwoldcr raadsnotulen weerspiegelden de 
pogingen van de communisten om uit hun politiek isolcment te komen: 'Spreker 
( Molenkamp) zegt. dat niettegenstaande alle pogingen die gedaan zijn om tot sa
menwerking te komen. teneinde gezamenlijk als één blok van de werkende. voor
uitstrevende groepecringen het bestuur der gemeente in handen te nemen de Par
tij van de Arbeid dit niet heeft willen aanvaarden.'" Molenkamp ontwikkelde zich 
tot een kundig wethouder. die ook bij zijn politieke tegenstanders waardering 
wist op te roepen. De andere CPN-wethouder werd de broer van Jan Haken. 
Harm Haken. die in de loop van de jaren door zijn optreden landelijke bekend
heid verwierf. De eerste jaren van het communistische bestuur stelden zowel de 
CPN als de andere partijen zich gematigd op en kon er samengewerkt worden. 

De Koude Oorlog werpt zijn schaduw vooruit 

Al in maart 1946 hield de Winston Churchill zijn befaamde 'Fulton rede'. waarin 
hij sprak over het neerlaten van een 'ijzeren gordijn' over Europa. Churchill pleit
te voor een gezamenlijk optreden van de Westerse landen tegen de communisti
sche dreiging. De communistcnvrees werd in Nederland niet alleen gevoed door 
de verkiezingswinst van de CPN. maar ook door de groei van de communistische 
partijen in geheel West-Europa. Anti-communisten vreesden ondermijning van 
de Nederlandse democratie van binnen uit en er deden geruchten de ronde over 
ondergrondse communistische activiteiten. 
Langzaam maar zeker namen de internationale tegenstellingen toe. In 1947 ont
vouwde de Amerikaanse president Truman de naar hem genoemde doctrine. die 
inhield dat de Verenigde Staten zich gingen inzetten voor elk land dat door totali
taire krachten werd bedreigd. In de praktijk kwam dat er op neer dat de VS we
reldwijd de communisten de voet dwars gingen zetten. Dit geschiedde deels door 
mieklei van economische steun. De na-oorlogse economische malaise in West-Eu
ropa vcrgrootte de kans op het oplaaien van revolutionaire sentimenten. Met de 
Marshall-hulp steunden de Amerikanen de Europese economieën. Deze lïnancië
Jc hulpvcrlening ging vergezeld van eisen - zo moest bijvoorbeeld in Frankrijk en 
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Italië de communistische partij uit de regering worden gezet. In principe was zij 
ook bedoeld voor de Oosteuropese landen. De Sovjet-Unie wees de Marshall
hulp echter af als imperialisme. 
In het kielzog van Moskou verzette de CPN zich tegen de dollarstcun. Zij zag er 
een toenadering in van de Nederlandse overheid tot het Amerikaanse grootkapi
taal. De CPN zag meer in handel met Oost-Europa. De partij kwam met een ei
gen wederopbouwplan. het ·Nationale Welvaartsplan· geheten. In de Oostgronin
ger gemeenteraden bepleitten de communisten dit plan voor handel met de volks
democratieën in het Oosten. De andere politieke partijen deden dit af als onhaal
bare communistische propaganda. In het verarmde Oost-Europa was niets te ha
len. In de raad van Finstenvolde beweerden de communisten dat het de schuld 
van de Marshall-hulp was dat Nederland zo arm was en er niet zoals in de Sovjet
Unie voldoende ziekenhuizen werden gcbouwd. 1· 
Cicoriëntccrd op de Smjet-Unic opereerde de CPN als stalinistische partij. Een 
centralistische structuur. een strakke discipline en persoonsverheerlijking van 
Stalin kenmerkten haar. Op het partijbureau te Amsterdam werd de politieke 
koers afgestemd op de Sovjet-politiek. Begin llJ47 herdacht de partij trouwens de 
tot voorganger gebombardeerde anarchist F. Domela Nicuwcnhuis. Deze was in 
Oost-Groningen bepaald geen onbekende. In veel landarbeidersgezinnen hing 
diens portret nog aan de muur. Maar ook de leninistische traditie werd niet verge
ten. In Winschoten vcrtoonde de partij de film ·Lcnin in october'. 
Als vanouds schuwde de CPN het praktische werk niet. In Finsterwolde richtte de 
partij een adviesbureau op. en de Winschoter CPN-er J. Haagsma sprak in Blij
ham op een bijeenkomst over het feit dat de beloften van de regering niet werden 
ingewilligd. I Iet was volgens hem onmogelijk de meest noodzakelijke bchoeften 
te bevredigen door een gebrek aan alles. De CPN-raadsfractie in Hoogezand 
pleitte voor het vorderen van noodzakelijke woonruimte en het vcrstrekken van 
schoolvoedseL kleding en klompcn. 1 

Al spoedig bleek, ondanks de grote aanhang van de CPN. de weerzin van andere 
partijen om communistische gemeenteraadsleden in allerlei commissies op te ne
men. De twee raadsleden in Scheemda kwamen niet in aanmerking om benoemd 
te worden voor de functie \all bestuurslid van het plaatselijk Burgerlijk Armbc
stuur.11 De communisten gingen zich venveren tegen dit soort discriminatie, waar
bij ze probeerden uit te leggen dat hun politieke streven berustte op de interna
tionale solidariteit van de werkers. Daarbij werd in de raadszalen de landelijke en 
internationale politiek niet geschuwd. In de gemeenteraden van Finstcrwoldc, 
Bccrta. Hoogezand-Sappemeer. Oude-Pekela en Winschoten moesten de andere 
partijen noodgedwongen de lange betogen aanhoren. Zo vcrzetten de communis
ten zich tegen de militaire acties tegen de nieuwe republiek Indonesië. Deze ac
tics werden gezien als een imperialistische oorlog die Nederland voerde om de 
Amerikaanse belangen te dienen. In Finstenvolde verklaarde de CPN de lage Io
nen van de dorpsgenoten in de werk verschaffing uit de hoge kosten van deze po
litionele acties. In januari llJ.fl) vergeleek wethouder Haken zelfs premier Drees 
met H itlcr. vanwege zijn 0\'erYal op Indonesië. 
Het ging niet 10 goed met de PnJA in Groningen. Door de politionele acties in 
Indonesië liepen de leden hier met honderden tegelijk weg. Om de communisten 
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weerwoord te geven, besloot de Groninger PvdA landelijk voorzitter K. Varrink 
een toernee door Oost-Groningen te laten maken. Op zijn beurt kwam Jan Ha
ken daar vertellen dat de Marshall-hulp slecht was en dat Nederland aansluiting 
moest zoeken bij de volksdemocratische landcn. 1' Zijn broer Harm stelde in de 
Finsterwolder gemeenteraad dat de Marshall-hulp niets anders dan Amerikaans 
imperialisme was en dat de voorstanders, zoals de PvdA, daarvan de handlangers 
waren. De regering-Orces leverde de Nederlandse bevolking uit aan de 'Dollar
magnaten van Amerika', waardoor de wederopbouw van Nederland niet kon sla
gcn.1" 
In Beerta deed zich eveneens een conflict voor tussen PvdA en CPN. De commu
nisten probeerden daar in de gemeenteraad een motie aan te laten nemen, gericht 
tegen de huns inziens slechte omstandigheden in de werkverschaffing. De sociaal
democratische fractie bleef uit de raadsvergadering weg en deelde schriftelijk 
mee dat ze niets voor deze arbeiders kon doen en dat de CPN slechts propaganda 
bedreef. CPN-wethouder H. Hecrcn pakte fors uit: •'t Is precies als voor de oor
log als er over de nood van de behoeftigen moest worden gesproken. Dezelfde 
heren zeiden toen ook, dat het propaganda was. Die mensen moeten eens terug 
denken aan de tijd, toen de regering in Engeland zat en zei: "nooit meer de toe
stand van voor de oorlog". Nu is het weer één blok tegenover de arbeiders. is het 
alleen een strijd tegen het communisme.' Hceren legde uit dat hij niet in actie 
kwam op bevel van de CPN. maar op bevel van de arbeiders, die in de werkver
schatTing werkten. Ook het communistische raadslid D. Telkamp wees op de ver
anderende vcrhouding ten opzichte van de CPN. In de oorlog was de arbeiders 
van alles beloofd, maar nu gebeurde er niets: 'In de roof- en bezettingstijd hebben 
de arbeiders veel geleden, de linnenkasten zijn leeg. Een protest is dus op zijn 
plaats.' De andere wethouder. D. Veld. voegde eraan toe dat nu alles in het werk 
werd gesteld om het kapitalisme in het leven te houden. terwijl tegelijkertijd on
recht werd gedaan aan de beste werkers van het land. Loonacties werden vcr
dacht gemaakt, volgens Veld: 'Alles wil men onder het spook van het communis
me verdoczelen.' 17 

Heksenjacht op de communisten 

De communistische omwenteling in Praag in februari ll)4~ bracht de Koude Oor
log dichterbij. Tsjechoslowakijc vormde een parlementaire democratie. waar in 
1946 de communisten 38% van de stemmen hadden behaald. De electorale 
machtsbasis werd vcrvolgens gebruikt om alle macht naar zich toe te trekken. 
Deze machtsovername beangstigde de tegenstanders van het communisme in Ne
derland. De Waarheid prees de doortastendheid van het Tsjechoslowaakse volk, 
dat een ·grote democratische overwinning· had geboekt. 1' Terwijl de politic in 
Oude-Pekela acuut judolessen kreeg om het communistische gevaar te kunnen 
keren. sprak de landelijke CPN-leider P. de Groot in de stad Groningen naar aan
leiding van de Praagse gebeurtenissen over het mislukken van de Amerikaanse 
droom om van deze tijd de ·eeuw van de dollar' te maken. Deze eeuw zal de eeuw 
van het socialisme worden. aldus De Groot. 1" 
In de gemeenteraden werden de communisten over de Tsjechoslowaakse omwen-
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teling aan de tand gevoeld. CPN-wethouder H. Lcmcin vcrklaarde in de raad van 
Winschoten dat het in Tsjcchoslm\akijc goed ging. Dat er daar mensen op de 
vlucht gingen achtte hij logisch. Ook in Nederland zullen de kapitalisten ervan 
door gaan. lotdat zij nergens meer heen kunnen ·omdat de hele wereld commu
nistisch is geworden·. Het raadslid Stuitje. een partijgenoot. vcrzekerde dat hel 
communisme ook in Nederland zou komen.'" Volgens één der Winschoter raads
Icden was de CPN erop uil ook Nederland te holsjcwisercn. Een ander vcrbaasde 
zich erover dat de PvdA en de CP\: hij de ''et houdersverkiezingen nog hand in 
hand gingen en elkaar nu zo in de haren zaten. De PvdA-fractie legde uit na de 
oorlog vcrtrouwen in de CPN te hebhen gesteld vanwege haar gematigde politiek 
inzake de wederopbouw. Daarom kreeg de CPN een wethouderszetel. De samen
werking met Lcmcin was tol nu toe goed ge\\ eest. maar het beginsel van de CPN 
bleek verkeerd. aldus een van de PnlA-raadsledcn. 
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De communistische toejuiching van de omwenteling in Praag was het startsein 
voor een felle hetze tegen de CPN, waarin de sociaal-democraten en hun krant 
Het Vrije Volk zich niet onbetuigd lieten. Een parlementair krachtige en in ver
antwoordelijke bestuurlijke posities opgenomen CPN werd nu als een reëel ge
vaar voor de demoeratic in Nederland gezien. Vandaar dat communistische be
stuurders op een zijspoor gezet dienden te worden. De CPN werd uitgcsloten van 
radiozendtijd en ambtenaren kregen een verbod om van deze partij lid te zijn. 
Het landelijk PvdA-bestuur adviseerde de sociaal-democratischeraads-en staten
fracties CPN-leden te weren bij vacatures voor de functie van wethouder of gede
puteerde, of bij de aanwijzing van leden voor gemeentelijke commissies." 
De PvdA zette zich in voor het bestrijden van het communistische broeinest in 
Groningen. Grote partijkanonnen werden in stelling gebracht tegen het Oostgro
ninger communisme. De felle anti-communist F. Goedhart sprak over Tsjechoslo
wakije en riep de arbeiders op pal te staan voor de democratie tegen het opruk
kende Stalinisme. Oud-premier W. Schermerhom benadrukte in Winschoten en 
Veendam dat er maatregelen getroffen moesten worden zodat Nederland geen 
Praag werd. In Veendam vond een debat plaats tussen de PvdA-er W. Thomassen 
en het communistisch Tweede-Kamerlid H. Gortzak, dat ondanks heftig geroep 
en applaus een ordelijk verloop had. De PvdA blies ieder succesje op. Toen de af
deling Drieborg-Nieuw-Beerta enkele nieuwe leden kon inschrijven, werd dat ge
bracht alsof de landarbeiders in het Oldambt nu eindelijk ontvankelijk werden 
voor de beginselen van het democratisch-socialisme. 
Minister van Sociale Zaken Drees beklemtoonde in maart 1948 op de gewestelij
ke PvdA-vergadering van de zestig afdelingen in Groningen, dat communisten uit 
vertrouwensfuncties geweerd moesten worden." In deze lijn besloot de Groninger 
Commissaris van de Koningin wat later de al genoemde Molenkamp het loco
burgemeesterschap van Finsterwalde te ontnemen. Wethouder Haken protesteer
de fel: de democratie werd met voeten getreden en de naakte dictatuur van het 
kapitalisme getoond. Burgemeester H. Tuin vcrklaarde persoonlijk niets tegen 
Molenkamp te hebben, maar dat de CPN niet onder alle omstandigheden als re
geringstrouw kon worden beschouwd en dat de partij zich liet leiden door buiten
landse invloeden. Haken sloeg hierop terug door de Commissaris van de Konin
gin te verwijten in de oorlog met de Duitsers te hebben samengewerkt.'' In Beer
ta werd in een roerige raadsvergadering de communist Veld het loco-burgemees
terschap ontnomen. Veld stelde dat hij was afgezet omdat hij als plaatsvervan
gend hoofd van de politic onbetrouwbaar zou zijn. De communisten hadden ech
ter eerder in het verzet tegen de Duitsers het tegendeel aangetoond. 'De politie 
vertrouwt men wel, doch wie brachten de Joden weg? Niet wij, doch de politie.''4 

'Steun Wettig Gezag', deNAVO en de terugval van de CPN 

De sympathiebetuiging van de CPN aan de Tsjechoslowaakse omwenteling leidde 
ertoe dat de communisten werden beschouwd als een 'vijfde colonne' van het 
Sovjet-imperialisme. Als reactie op de machtsovername in Praag riep de Neder
landse regering op 12 maart 1948 dan ook een reservepolitic in het leven onder de 
naam 'Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag'. Ook in de provincie Groningen 
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verschenen er afdelingen. In 1953 blikte PvdA-voorman J. Tuin tevreden terug op 
Steun Wettig Gezag. die er volgens hem toe diende de militaire weerbaarheid van 
Nederland te vergroten.'' De CPN keerde zich regelmatig tegen de door PvdA 
gesteunde rcservepolitie. De jaarlijkse algemene beschouwingen in de gcmeente
raden werden vanaf 1948 door de CPN gebruikt voor het eensgezind uitdragen 
van hun politieke standpunten over gemeentelijke. nationale en internationale 
ontwikkelingen. In de gemeenteraden hielden de communisten tegelijkertijd 
identieke uiteenzettingen. Zo stelde raadslid E. Schrik in Oude-Pekela aan het 
einde van 1948: ·Jn de nieuwe burgerwacht. Steun Wettig Gezag genaamd, zien 
we de leiders der P.v.d.A. en van het N.V.V. naast allerlei reactionaire sabelsle
pers en groot-kapitalistische bankiers de bevelen uitvoeren van de Engelse gene
raal Montgomcry. die van Nederland een bruggehoofd wil maken in een door het 
wereldkapitaal georganiseerde oorlog tegen de Sovjet Unie'.''' De communisti
sche fractie in Finstcrwolde vcrgeleek Steun Wettig Gezag met de Duitse WA en 
constateerde dat de organisatie een fascistisch doel had. Finsterwolde was de eni
ge gemeente die geen subsidie vcrstrekte aan Steun Wettig Gezag en de Bescher
ming Bevolking (BB) met het ijzersterke argument dat als de atoombom viel er 
geen BB meer zou zijn. 
Voorafgaande aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 1948 verscherpten de poli
tieke tegenstellingen tussen Oost en West zich door het groeiende conflict tussen 
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over het te voeren beleid jegens Duits
land. Op verkiezingstournee in Winschoten hekelde De Groot de prijspolitiek 
van de regering. Hij voorspelde grote werkloosheid en stelde de PvdA verant
woordelijk voor de bloedige gebeurtenissen in Indonesië." Tegen de achtergrond 
van de oplopende internationale spanningen ging de CPN de verkiezingen in, on
der het motto ·rood is troef. Zij verloor twee van haar tien zetels in de -toen nog 
- honderd zetels tellende Kamer. wat een bittere teleurstelling voor de partij was. 
De CPN gold met een terugval van ruim 20% als grootste verliezer. Het electora
le succes van 1946 brokkelde dus al na twee jaar af. In de provincie Groningen 
ging de CPN terug van 14.6'Ytl naar 11.3%. nog altijd een aanmerkelijk hoger per
centage dan de partij landelijk behaalde. De PvdA verloor eveneens twee zetels 
in de Kamer. In Groningen zakte de PvdA van 35.5'Yo naar 33.3%. De sociaal-de
mocratische doorbraak leek mislukt. 
De communisten kwamen met hun afbrokkelende aanhang steeds meer in een 
isolement. De CPN vcrwachtte onvoorwaardelijke trouw van haar leden aan de 
Sovjet-Unie. Raadslid Schrik uit Oude-Pekela vcrklaarde in december 1948: 'Wij 
hier in de raad vechten voor dezelfde zaak als de arbeiders in de Sovjet-Unie 
reeds tot stand hebben gebracht. n.l. voor de vernietiging van het kapitalisme, dat 
het levensgeluk van de meerderheid der mensen verduistert.''·' Onder de commu
nistische raadsleden heerste het oprechte geloof in de zegeningen van de Sovjet
Unie. De CPN stelde in maart 1949 dat de Nederlandse communisten. evenals de 
Franse en Italiaanse. het Rode Leger met open armen zouden ontvangen. De Fin
sterwolder wethouder Haken onderschreef dit in de raad. Terwijl de CPN zich 
volledig met de Sovjet-Unie identificeerde. was het bij haar tegenstanders inmid
dels bijna gcmeengoed geworden dat Moskou een militair gevaar vormde voor 
West-Europa. Daarom werd in 1949 deNAVO opgericht. De CPN en haar Oost-
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groningerraadsleden oefenden natuurlijk kritiek op de NA YO uit. Zij legden een 
verband tussen de duurte en de woningnood - waartegen niets gebeurde - ener
zijds en de herbewapening anderzijds, waaraan de regering wel geld verspilde en 
die Nederland verder bracht in de 'wurgende greep van Amerika'.'" De CPN be
schouwde deelname aan de NAVO als steun aan de oorlogsvoorbereiding tegen 
de Sovjet-Unie. 
Met deze opstelling in eerste jaren van de Koude Oorlog verloor de CPN leden. 
De communisten die bleven, betrokken echter fanatieker en gedisciplineerder 
hun stellingen. Ook electoraal moest de CPN een gevoelige veer laten. De ge
meenteraadsverkiezingen van juni 1949 waren landelijk gezien desastreus. De 
partij verloor bijna de helft van haar raadszetels en ging in de meeste plaatsen -
zelfs ten opzichte van de kamerverkiezingen van het jaar ervoor - achteruit. De 
CPN behaalde in de provincie Groningen 32 zetels, een verlies van zeventien. De 
meeste zetels gingen verloren in gemeenten waar geen traditionele communisti
sche aanhang was, zoals in Delfzijl (van vijf naar twee zetels). In de meeste ge
meenten in Oost-Groningen verloor de CPN één zetel van de twee of drie die ze 
bezat. Maar in plaatsen als Oude-Pekela en Nieuweschans bleef de aanhang sta
bieL op een hoog niveau. In Winschoten werd de CPN-wethouder gewipt. In 
Beerta ging de communistische meerderheid nipt verloren. Finsterwolde gaf als 
één van de weinige gemeenten een goede uitslag te zien. Met zes van de elf zetels 
behield de CPN hier haar absolute meerderheid. De communisten vergaarden 
1023 stemmen, een winst van 79 stemmen in vcrgelijking tot 1946. De PvdA be
hield haar twee zetels."' De voorzitter van het PvdA-gewest Groningen, J. Tuin, 
was tevreden met de uitslag: 'Wij hebben onze positie stevig gehandhaafd, die van 
de C.P.N. is ernstig verzwakt.'' 1 

'Het spook van Truman en Marshall' 

Finsterwalde was na de raadsverkiezingen van 1949 de enige gemeente in Neder
land waar de CPN de meerderheid had. De Koude Oorlog-hetze tegen de com
munisten tastte hier niet de kiezersaanhang aan, ofschoon de partijafdeling 
slechts enkele tientallen leden telde. Hier bleef 'een kleine voorhoede van het 
"wereldproletariaat" een veldslag-op-eigen-houtje ... tegen het "Amerikaanse dol
larkapitaal'" voeren, zoals Het Vrije Volk het uitdrukte.'' Wel had de Koude Oor
log de onderlinge verstandhouding in het gemeentebestuur van Finsterwalde ver
anderd. Werd burgemeester H. Tuin bij zijn installatie nog geprezen door de 
CPN, vanaf het einde van de jaren veertig botsten de twee communistische wet
houders en de burgemeester voortdurend. Vooral wanneer de eersten de interna
tionale politiek erbij sleepten. In Finsterwalde hing 'het spook van Truman en 
MarshalL voortdurend boven de raadzaal', zo schreef Het Vrije Volk op 27 fe
bruari 1950. Maar naast de strijdbare uiting van hun politieke denkbeelden voer
den de CPN-raadsleden - die over de meerderheid beschikten - ook een prakti
sche politiek. Zo werden gemeentelijke uitkeringen voor werklozen verhoogd, ar
beiderswoningen gebouwd, bejaarden gratis stukjes tuingrond toegewezen, en de 
scholen gesteund. Ook had het slechte wegdek van de Klinkerweg hun zorg. De 
gehate hereboeren poogde men extra zwaar te treffen met een eigen interpretatie 

71 



Tussen Moskou en Finsterwo/de 

van de straatbelasting en bij het vorderen van woonruimte. De CPN poogde vcr
der sleutelposities te vcrwerven in maatschappelijke organisaties als het Armbe
stuur. 
Het beleid van de communistische meerderheid in Finsterwolde leidde tot aanva
ringen met de regering in Den Haag. In het voorjaar van 1949 deed zich een ar
beidsconflict voor in de werkverschaffing bij de inpolderingen in de Dollard. De 
overheid had de werkverschaffing. die door de Dienst Uitvoering Werken 
(DUW) werd georganiseerd. aan werklozen verplicht gestckl, wilden zij hun uit
kcringen behouden. Een nieuwe DUW-regeling met langere werktijden en vcr
plicht werken op de zaterdagmiddag leidde tot het conflict. waarbij zo ·n I go 
werklozen uitgesloten werden van werk. De CPN-fractie uit Finsterwolde besloot 
de negentig geschorste arbeiders uit het dorp bijstand te vcrlenen uit de gemeen
tekas. Haken plaatste in zijn pleidooi hiervoor het conflict in een nationaal en in
ternationaal perspectief en greep terug op de tweede politionele actie van het Ne
derlandse leger in Indonesië. een jaar eerder. ·Er is .f 5000.000.- uitgetrokken om 
de broederstrijd in Indonesië te kunnen voortzetten. Het zijn Montgomery, de ge
neraal zonder leger. en Drees. die de arbeiders voor en na de oorlog hebben aan
gevallen. Maar de arbeidersklasse is in opmars. zoals onze Chinese kameraden en 
er zal een tijd komen. dat wij ook met U afrekenen·. zo voegde Haken burge
meester H. Tuin toe." De burgemeester liet evenwel de bijstandverlening bij Ko
ninklijk Besluit vernietigen.;' 
Het beleid van de CPN-meerderheid werd door de burgemeester vaker veroor
deeld, bijvoorbeeld wanneer de gemeentefinanciën de besluiten niet konden dra
gen of de communisten in strijd met de voorschriften handelden. Dit leidde tot 
vcrscheidene confrontaties. Deze mondden op de golven van de tijdens de Koude 
Oorlog gevoerde landelijke anti-communistische campagne - die vanaf 1950 ho-
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vendien ook specifiek tegen de communistische raadsmeerderbeid in Finsterwol
de was gericht - uit in de benoeming van een regeringscommissaris. Landelijke 
kranten met Het Vrije Volk voorop hadden maandenlang aangedrongen op over
heidsingrijpen in Finsterwolde. Zij vroegen openlijk om het afzetten van de wet
houders om het laatste restje communistische gemeentepolitiek uit te schakelen. 
De regering diende in november 1950 een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer 
op basis waarvan het gemeentebestuur, de wethouders en de gemeentelijke com
missies alle bevoegdheden verloren en de burgemeester als regeringscommissaris 
werd benoemd onder directe verantwoordelijkheid van de minister van Binnen
landse Zaken en de Commissaris van de Koningin. De CPN organiseerde onmid
dellijk verscheidene protestacties tegen wat de partij omschreef als het benoemen 
van een 'Reichskommissar'. Op bevel van Amerika werden de rechten van het 
volk beknot, zo meende de partij. In de gemeenteraad van Finsterwalde werd 
over de regeringsplannen heftig gedebatteerd. Op aandrang van Haken bevestig
de de burgemeester dat de gemeentefinanciën in Finsterwalde in orde waren. 
Maar dat kwam volgens H. Tuin omdat hij ingreep wanneer het uit de hand dreig
de te lopen.'' In mei 1951 keurden de Staten-Generaal het wetsvoorstel goed. Het 
trad onmiddellijk in werking tot 1 september 1953, toen een nieuw gekozen ge
mcenteracld aantrad. 
In 1952 nam de onrust in Oost-Groningen toe. De Nederlandse deelname aan de 
oorlog in Korea drukte zwaar op de economie, waardoor de werkloosheid ook in 
deze regio toenam. Het samenvallen van een groeiende werkloosheid en de steun 
van Den Haag aan de internationale strijd tegen het communisme bracht onrust 
in de provincie teweeg. In december rukten DUW-arbeiders onder aanvoering 
van enkele communisten op naar het Finsterwolder gemeentehuis om de burge
meester hun grieven mede te delen. Maar H. Tuin was hierop voorbereid, omdat 
dit soort acties ook al in Bellingwolde en Beerta hadden plaatsgevonden. Hij kon
digde een samenscholingsverbod af en stelde enkele agenten op voor de deur. 
Vcrscheidene werkgevers, onder meer in Oude-Pekela, gingen er toe over om 
communisten onder hun personeel te weren op grond van informatie van de poli
tie."' 
De communistische acties konden niet voorkomen dat de aanhang van de CPN 
ook in de provincie Groningen gestaag bleef dalen. Bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten van 1950 was de CPN-aanhang van 16.4% in 1946 tot 9.5% ge
reduceerd. In 1952 zette de daling zich wat minder sterk voort bij de Tweede-Ka
merverkiezingen, toen de communisten 9.2% haalden. De gemeenteraadsverkie
zingen van mei 1953 leverden de PvdA in de provincie Groningen een winst van 
achttien zetels op, terwijl de CPN er acht verloor. Landelijk ging de CPN terug 
van 243 naar 185 zetels. een verlies van bijna een kwart. 
Immuun voor de politieke ontwikkelingen waren de kiezers van Finsterwolde. 
Toen in mei 1953 de bevolking weer haar eigen afgevaardigden in de raad kon 
kiezen, stemde men in grote meerderheid op de CPN. die wederom zes zetels be
haalde. Ook de PvdA won hier en ging van twee naar drie zetels." De communis
tische meerderheid in de raad was hersteld en het debat ging op de oude voet vcr
der. Onmiddellijk na de installatie van de nieuwe raad legde H. Schuur Gzn. na
mens de fractie van communisten en partijlozen (communistisch georiëntecrdcn 
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die geen CPN-lid waren) een vcrklaring af. Hij dankte de bevolking voor het ge
stelde vertrouwen. De verkiezingsuitslag gaf volgens hem weer ·welk een schro
melijke vcrgissing de Regering heeft hegaan ten aanzien van onze gemeente'. 
Daarna keerde Schuur weer terug tot de praktijk van alledag en memoreerde een 
terugkerend agendapunt: ·oe Klinkerweg is bij regenachtig weer één waterpoel 
en de modderspatten spatten tegen de ramen op van de aanliggende huizen.'" 

StaJin is dood, leve het stalinisme 

Op 5 maart 1953 kwam het bericht dat Stalin was overleden. De meeste Neder
landse communisten hadden slechts een dag eerder via de pers vernomen dat hij 
ernstig ziek was. De dood van Stalin, die de macht personifieerde van de interna
tionale communistische beweging en het symbool was van het arbeidersparadijs 
van de Sovjet-Unie. bracht een schok teweeg onder de Nederlandse communis
ten, die zich tooiden met de geuzennaam ·stalinist'. In De Waarheid van die 
maand vcrschenen talloze hagiografische stukken over Stalin en werden er vele 
condoleance-advertentics geplaatst van communisten. Veel van deze rouwbetui
gingen waren afkomstig uit Oost-Groningen. 

• W lliON 

Rouwadvertenties uit De Waarheid, 
maart 1953. 
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Het spook van Truman en Marshall boven de raadszaal 

Onmiddellijk na Stalins dood werd op grond van berichten uit de Sovjet-Unie 
voorzichtig de hoop gewekt op een lichte koersverandering onder het nieuwe be
wind. De pers wees op de gematigde redevoeringen en het achterwege blijven van 
anti-Amerikaanse aanvallen, waardoor het internationale klimaat zou kunnen 
verbeteren. Dit leidde echter nog niet meteen tot het einde van de Koude Oorlog. 
Ook in Nederland bleef het anti-communistische front verenigd tegenover de 
CPN. Deze hield op haar beurt vast aan de stalinistische, centralistische partij
structuur. De CPN werd gekenmerkt door een sterk organisatorisch keurslijf met 
een ijzeren discipline, waarin geen plaats was voor afwijkende meningen. 
Ook in de Finsterwolder CPN ging de partijdiscipline boven alles. Was Molen
kamp bij de verkiezingen van mei 1953 nog CPN-lijstaanvoerder, bij de installatie 
van de nieuwe raad op 1 september verklaarde hij wegens ziekte van zijn vrouw 
zich niet herkiesbaar te stellen voor het wethouderschap. Burgemeester H. Tuin, 
hierdoor overrompeld, bedankte Molenkamp en prees hem om zijn gedegen in
zicht, zijn ijver en toewijding. Eind december bleek dat Molenkamp ook zijn lid
maatschap van de raad had opgezegd. De communist Schuur legde uit waarom: 
Molenkamp had bedankt als gevolg van politieke meningsverschillen. Hij zou 
herhaaldelijk zijn persoonlijke mening boven die van fractie hebben geplaatst. 
Maar voor het behartigen van de belangen van de bevolking was een collectief 
optreden noodzakelijk, aldus Schuur. 'Hiervan afwijken betekent, dat het onmo
gelijk is, om op de juiste wijze als communisten en partijlozen alle belangrijke 
vraagstukken van de gemeentehuishouding ten uitvoer te brengen.' Molenkamp 
was volgens hem afgeweken van 'de democratische beginselen' en had gehandeld 
'in strijd met de belangen van de arbeidersklasse'. Maar er was hoop. 'Het uittre
den van de heer Molenkamp zal voor onze fractie het mogelijk maken met grote
re collectiviteit op te komen voor de belangen van de bevolking', zo luidde de 
verklaring in de raad. De nieuwe wethouder naast Haken was H. Bulten Jzn, een 
'partijloze' die zich blijkbaar beter schikte naar de wensen van de partij .. w 

Al was Stalin dood, het Stalinisme zou nog lange tijd de communistische gemeen
tepolitici in Oost-Groningen de weg wijzen. Overigens niet meer over een mod
derige Klinkerweg, want deze werd in 1953 eindelijk voor drie ton van een goed 
wegdek voorzien. 
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Noten 

Met dank aan de heer R. Mulder \oor de gegevens van het gemeente-arcbid van Oude-Pekela en de 
heer F. Zuiderna van de gemeente Reiderland. 

I. Voor de algemene gegnens in dit hoofdstuk is veel gebruik gemaakt vanG. Harmsen. Nederlands 
kollllllllnisme, Gchwulelde ops!ellen. Nijmegen. 19S2: en A.A. de Jonge. Hel communisme in Neder
land. De !ieschiedmis l'an een poli!ieke par/ij, Den Haag. 19T!.. 

2. /)e Waarheid. 23 en 25 mei 1945. 

:1. /)e Waarheid, 2S april I 945. 

4. !fel Vrije Volk. 24 mei 1945 . 

.'i. f)e Waarheid, <)mei 1945. 

h. /)e Waarheid. I februari I 945: alsmede de raadsnotulen Finsterwolde. november 1945. 

7./le/ Vrije Volk. IS mei 1946. 

S. !fel Vrije Volk. 2 en :1 juli I 946. 

<)_!fel Vrije Volk, 10 juli 1946. 

I 0. !let Vrije Volk, IS mei I 946. zie voor de verkiezingsuitslagen voor de gemeenteraad: De Waarheid, 
27 juli I 946 en !fel Vrije Volk, 21 juni I 949. 

11. Raadsnotulen Finstcrwoldc. 20 augustus !946. 

12. Raadsnotulen Finsterwolde. 31 januari 1949. 

13. IJe Waarheid, 3. 6 en 27 januari 1947. 

14. IJe Waarheid, :1 februari 1947. 

I .'i. !lel Vrije Volk, 11 februari en 22 maart 194S: Winsc/zoier Coura/1/, 25 februari 194S. 

I h. Raadsnotulen Finstcrwolde. 27 februari !94S en 14 juni 194S. 

17. Winse/wier C 'mmm/, 19 l'cbruari I 94S. 

IS. De Waarheid, 26 februari 194S. zie ook 25 februari 1948. 

19. /)e Waarheid, :1 april I'NS. 

20. Winscho!a C ·mmm/, I X maart 1941-i. 

21. Winscholer ( 'ouranl, I X maart I<J4S. 

22. /Ie! Vrije Volk. 6. 16 en 22 maart. 3. I :i en 16 april 1948. 

2:1. Raadsnotulen Finsterwolde. 14 juni 194S. 

24. Winscho!a Coura/1/, I .'i juni 1941-1. 

7ó 



Het spook van Truman en Marshall boven de raadszaal 

25. Het Vrije Volk, 8 juni 1953. 

26. Raadsnoluien Oude-Pekela. 24 december 1948. 

27. Raadsnotulen Finslerwolde, 19 november 1953 en I april 1954; alsmede De Waarheid, 7 juni 1948 

28. Raadsnotulen Oude-Pekela. 24 december 1948. 

29. Raadsnotulen Oude-Pekela. 16 juli en 21 november 1950. 

30. !let Vrije Volk, 31 mei 1949. 

31. Het Vrije Volk, 21 juni 1949. 

32. Het Vrije Volk, 27 februari 1950. 

33. Raadsnotulen Finslerwolde. 16 mei 1949. 

34. Het Vrije Volk, 27 februari 1950; alsmede hel NRC, 8 april 1950. Zie ook M. Braun, De regerinJiS· 
kommissaris in Finsterwolde. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de Koude Oorlog in Neder
land, Amsterdam. 1975. 

35. CPN-pamflet in verzameling gemeente Reiderland. Verslag van de gemeenteraadsvergadering 
Finslerwolde in Nieuwsh/ad van het Noorden, 7 oktober 1950. 

36. Nieuwsblad van het Noorden, 20 december 1952. 

37. Nieuwsh/ad van het Noorden, 28 mei 1953; alsmede Het Vriie Volk, 28 en 29 mei 1953. 

38. Raadsnoluien Finslerwolde, 1 september 1953. 

39. Raadsnotulen Finsterwolde, 19 november 1953. 
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Hongarije, de CPN en haar 
onwankelbare noordoostflank 

(1953-1963) 

T Harm van der Veen 

Dit is Wenen ..... 

'Dit is Wenen. De eerste buitenlanders die de bloedige revolutie in Boedapest 
van zeer dichtbij beleefd hebben en als het ware door de straatgevechten in hun 
hotel gevangen gehouden werden. zijn door de bemoeiingen van de Oostenrijkse 
gezant in Hongarije thans in Oostenrijk aangekomen. Eerst uit hun verhalen 
blijkt ten volle. wat een vcrschrikkelijke vormen de opstand aangenomen heeft. 
Het is niet meer een demonstratie tegen sommige communistische leiders, neen 
het is een hartstochtelijke poging om het gehele regime voor eens en voor altijd 
ten val te brengen.'' Zo waren vele Nederlanders oorgetuige van de gebeurtenis
sen in Boedapest. Meer nog dan de krant bracht de radio de Hongaarse opstand 
dichtbij. Geen verslaggever wist de gevoelens zo te beroeren als Alfred van 
Sprang. onder normale omstandigheden vooral voor de NCRV-microfoon te be
luisteren. maar nu in dienst van de gezamenlijke omroepen. 
Dat hij op afstand in Wenen de gebeurtenissen volgde en zijn gegevens vooral 
aan gevluchte buitenlanders ontleende, zal de meeste luisteraars zijn ontgaan. 
Het vcrhinderde hem niet een beeld van de gebeurtenissen te schetsen, alsof hij 
die voor zijn eigen ogen zag afspelen. 'Er wordt in Boedapest op leven en dood 
gestreden om de vrijheid. Duizenden. tienduizenden zijn bereid om hun leven cr
voor te geven en velen van hen hebben dat al gedaan. Op vcrscheidene punten in 
de Hongaarse hoofdstad hangen de ontzielde lichamen van gegrepen verzetsstrij
ders aan bomen en lantaarnpalen. maar dit afschrikwekkende voorbeeld heeft de 
anderen niet tot overgave kunnen dwingen." 

De anticommunistische protesten in Hongarije. die met de studentenacties op 22 
en 23 oktober 1956 waren begonnen. liepen binnen korte tijd uit op een ware 
volksopstand. Na enkele dagen van aarzelingen ging de Sovjet-Unie op 4 novem-
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her tot harde actie over. Met pantserwagens, artillerie en tanks werd de tegenaan
val ingezet. Na een week was het vcrzet gebroken. Wie de verslaggeving in Ne
derlandse kranten volgt. wordt getroffen door de grote aandacht. die aan de Hon
gaarse opstand werd gegeven. Wantrouwen in de bedoelingen van de Sovjet-Unie 
overheerste in berichtgeving en commentaren. De 'huisdichter' van het in Veen
dam verschijnende dagblad De Noord-Ooster, Kroes. profeteerde: 

Uw tanks ... 

Eens trok u lachend door Europa. 
0, Chrocstsjcf. meestal zonder hoed. 
En U, Boclganin. stond te wuiven, 
En bracht steeds vriendelijk een groet. 
U leek zowaar op twee apostels. 
Die kwamen voor een nieuw begin, 
En als een treffende reclame 
Voor 't nieuwe. rode volksgczin! 

Van Stalin moest U niets meer hebben 
Al zei U dat eerst na zijn dood. 
De wereld stond ervan te kijken. 
U gaf toch maar de eerste stoot! 
Want Stalin vroeg te veel aan doden. 
Misschien hebt U ze opgeteld. 
En bent tenslotte wat geschrokken 
Van zo veel onbeperkt geweld. 

Ook Tito sprak een hartig woordje. 
En Polen trokken langs de straat. 
En U ging vlug een kijkje nemen, 
Maar U was helemaal niet kwaad. 
Nietwaar. dit waren nieuwe tijden. 
U had het immers zelf gezegd. 
Bij zeer welwillende bezoeken 
In vele landen afgelegd! 

Maar nu verstarde toch Uw glimlach. 
Toen Hongarije vrijheid vroeg. 
En na zo veel gebroken jaren 
Niet langer meer zijn lot verdroeg. 
Verdwenen waren vricnd'lijk wuiven, 
Uw brave woorden en de rest. 
Toen honderd tanks hun schoten vuurden 
En ratelden door Boedapest! 
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Bleef nog het erge in U leven, 
Dat ook inStalinheeft geleefd, 
En ver tot buiten d'eigen grenzen 
Onnoem'lijk veel vernietigd heeft! 
Laat nooit Uw tanks zo verder rollen, 
Breng dit geweld voorgoed tot staan, 
't Verleden kan het U vertellen, 
De toekomst kan U voorspellen: 
U zult eraan ten onder gaan!' 

Protesten 

Op zondag 4 november, de dag van de ommekeer, was vrijwel iedereen aan de ra
dio gekluisterd. De berichtgeving kreeg brede weerklank in de Nederlandse sa
menleving. Nog diezelfde dag vonden in tal van plaatsen gebedsdiensten plaats, 
er volgden protestmanifestaties en het Nederlands Olympisch Comité riep de 
Olympische ploeg terug, die al in Melbourne was om deel te nemen aan de Olym
pische spelen. 
De Noord-Ooster, die de berichten over Hongarije op de voorpagina van een 
zwarte rouwrand voorzag, bezag zelfs de sportverslaggeving in het licht van de ge
beurtenissen in Hongarije. 'Er hing een grauw wolkendek boven het Idraetspark 
voor de aanvang van de landenwedstrijd Denemarken-Nederland. De huizen in 
de omtrek werden omfloerst door een lichte nevel. De entourage was somber. 
Somber als de berichten over de internationale toestand, welke in de Deense 
hoofdstad bekend werden. Op vele delen van de tribunes overheersten de ge
sprekken over de internationale situatie het onderwerp voetbal, dat was helaas 
niet anders in deze sportarena. '" 

De meeste politieke partiien 
veroordeelden fel 'het Sovjet-ingriipen in 
Hongarije·. 
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Maar het bleef niet bij gebeden. toespraken. demonstraties en een vrijwel nergens 
ter wereld nagevolgde boycot van de Olympiade. Velen wilden actie tegen de 
communisten in eigen land. De 'Stichting Activering Geestelijke Weerbaarheid' 
richtte zich al op maandag tot minister-president W. Drccs met het vcrzoek om 
onmiddellijk maatregelen te treffen. die tot verbod en opheffing van de CPN 
moesten leiden. Ook anderen wilden geen woorden. maar daden. Zij gingen de 
straat op om de communisten op te zoeken. 

'Gain genoadcklap' 

In Groningen voekk Je communist Fré Meis zich 10 belaagd. dat hij zich genood
zaakt zag zijn huis te vcrlaten en bij kennissen in de buurt onderdak te zoeken. 
'Bij chrislelijke mensen·. naar hij later verklaarde.' En hij zou de enige CPN-lei
der niet zijn. die iets dergelijks overkwam. Maar nergens ontlaadddc de haat te
gen de communisten z.ich heviger dan in Amsterdam. Hier onderging het gebouw 
van de CPN. Felix Mcritis. aan de Keizersgracht een complete belegering die 
twee dagen duurde. Eén der ·verdedigers'. Ger Harmsen. deed daarvan tien jaar 
na dato verslag: 
'In de loop van maandag werd "Felix" steeds meer in staat van verdediging ge
bracht en brandvrij gemaakt. De bezetting breidde zich uit. Ik behoorde tot de 
groep die aan de achterkant voor de pers opgesteld stond. Links van mij een 
schrijfster. rechts een architect. Het ,,·as een absurde situatie: we waren het ieder 
op onze wijze gloeiend oneens met de manier waarop de C.P.N.-leiding de Hon
gaarse situatie beoordeelde. maar niettemin stonden we hier met een ijzeren staaf 

Rellen rond Fe/ix Meritis, !zet CPN-/zoofdkll'artier in Amsterdam. 
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Brochure van de CPN over de rellen hii 
Felix Meritis. 

in onze hand, gespannen luisterend naar de massa's die aangolfden op de cadans 
van een hoog en uitzinnig gegil. Een partijbestuurdcr, wiens humor hem ook op 
dat moment niet in de steek liet, zei: "Jarenlang hebben wc geprobeerd de massa 
te winnen, maar nu ze eindelijk naar ons toekomt. moeten we haar met een ijze
ren staaf van ons lijf houden."''' 
Bij de slag aan de Keizersgracht waren ook Oostgroninger communisten betrok
ken. Koert Stek, vooraanstaand communist uit Bcerta. was een van hen. 'Ik heb 
zo pas al nuimd dat wie genoodzoakt wazzen om ons te vcrdcdegcn, want bic ver
schillenden van onze partij doar werden de roamcn ingooid. En wie mozzen noar 
Amsterdam tou om doar Fclix Meritis te verdedigen en te zörgcn dat ze onze 
drukpersen nait verropten. Dou het men perpaaicrd het communisme hier de gc
noadeklap te geven. Letterlck. Mit alles hebhen ze t gcbaauw bestookt. En wie 
mozzen terug mit t matrioal wat er was om noar beneden te gooien ... En plictsie 
ston derbic en dcc niks. Ast in brand goan was, haren z'ons lcvendcg verbrand.''' 
Roele Mcinds uit Westerlee behoorde eveneens tot de Oostgroningcrs. die het 
communistische hoofdkwartier verdedigden. ·Nou, dat was schrikboarend. Wie 
wazzen beneden. Wie hebben mit de llezzen gooid. Want op de graachte wazzcn 
ze. En der wazzen ook gouncnL die schoten op ons. Wie wazzen mit n man of 
tien, twintcg. Aalmoal van eliskaante weg. De kogels kletterden tegen de murc 
aan. Eerst gooiden wie mit lege flczzcn. En wel van ons dat dce, wait ik nait meer, 
mor opains haren wie n volle 11ezze chocomel en die kreeg aine lick veur de kop 
en die vloog dou zo achterover de graachte in. Grote hilariteit. Mor dou kwam
men ze van de brandweer. Ze wollen de boude! in brand steken. Beneden was de 
drukkerij en doar ston pepier. En mor pcrbaaicrn. Mor der ston doar n iesdern 
stang. En dou ainc mit de jatten der deur kwam, dee dij stang zien waark. Die 
hebhen ze dou direkt noar t zaikenhocs brocht. Hai reerde as n swicn. Mor dat 
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was zien aigen schuld. Haar c dat ook mor nait doun mouten. Ook hebben wie 
zo'n hailc grote glasploat. waist wel. woar droad deurzaL boven van Fclix oet t 
roam glicden loatcn en zo wieder noar beneden. Konden ze kaizen: of dat ding 
veur de kop of de graachtc in!'' 
In andere steden in het Westen kwamen eveneens relletjes voor. Maar ook in 
Groningen moest het CPN-agentschap in de Tweede Willcmsstraat eraan gelo
ven. Het pand werd met stenen onder vuur genomen en vele ruiten sneuvelden. 
'Kwajongenswerk', oordeelde de pers." Bij het bureau van de communistische 
EenheidsVakCentrale (EVC) aan de Westersingcl moest de politie er echter aan 
te pas komen om te voorkomen dat de wanordelijkheden uit de hand liepen. Er 
werden twee arrestaties verricht. Rumoerig werd het ook in de binnenstad en aan 
de Hcrcwcg, waar de politic met gummiknuppels de orde moest herstellcn. 111 Met 
afschuw meldde De Noord-Ooster, dat de CPN in de stad Groningen op de 
'avond dat de gehele westelijke wereld diep geschokt en ontroerd was door de 
tragedie in Hongarije' in het Buurthuis op feestelijke wijze de Oktoberrevolutie 
van I Y 17 herdacht." 

Anticommunistische reacties 

De sfeer op de vele massa-bijeenkomsten waar werd geprotesteerd tegen de bloe
dige onderdrukking van de Hongaarse opstand. was een geheel andere. De ver
slaggever van de Winschoter Courant ontging geen detail van de herdenking, die 
op 5 november in de binnenstad van Winschoten plaatsvond. 'Het comité was de 
mening toegedaan, dat het waardige karakter van deze samenkomst slechts kon 
worden verhoogd door leden van de muziekkorpsen "Nieuw Leven" en "Oe Har
monie", onder leiding van de heer K. Peletier het "Wilt heden nu treden" te doen 
spelen gevolgd door een minuut stilte en het doen zingen van het le couplet van 
het Wilhelmus. Een van de comité-leden. de heer J .L. Amerika, bracht daarna de 
beweegredenen tot deze samenkomst in herinnering. algemeen de afkeer te be
tuigen van het leed, dat in vcrschillende delen van de wereld de naasten is berok
kend. Zijn woordkeus en spreekstijl pasten volkomen in het kader van deze sobe
re samenkomst. Het slot zou nog aan waardigheid hebben gewonnen als ook het 
zesde couplet van het volkslied. "Mijn schilt ende betrouwen". was ingezet. waar
aan de aanwezigen merkbaar behoefte gevoelden. 't' 
Mogen wc De Noord-Ooster geloven. dan overtrof Zuidlaren zo mogelijk andere 
gemcenten in waardigheid. Hier weerklonk bij het verzetsmonument het 'Largo' 
van Händel door de versterkers. ·Onder een pijnlijke stilte vcrwaaien de ijle klan
ken van dit prachtige lied door de kille wind. onder de machtige beuken.''' Ook 
de rooms-katholieken in de stad Groningen lieten weten dat het hun ernst was. 
Zij hielden een bedevaart langs alle plaatsen waar eens schuilkerken hadden ge
staan.'' 
In de hele periode van de Koude Oorlog zullen leden van de CPN zich zelden zo 
in de vcrdrukking hebben gevoeld als in de zestien dagen, die de Hongaarse 
opstand duurde. En ook daarna werd bij tal van gelegenheden herinnerd aan de 
rol van brute onderdrukker. die het communisme in Hongarije speelde. De vluch
telingen, die ook in Nederland arriveerden. werden beschouwd als slachtoffers 
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van een systeem dat indruiste tegen alles wat als onze nationale waarden werd 
gezien. In de vele ingezonden brieven die de kranten opnamen, werd de solidari
teit met de vcrdrukte Hongaren gekleurd met anti-communisme. 
In vrijwel alle raadszalen refereerde de voorzitter aan de gebeurtenissen in Hon
garije. Als deze verklaring door een communistische afgevaardigde werd beant
woord en daarbij woorden van begrip voor het Russische optreden liet horen, 
verhieven leden van andere fracties zich van hun zetels en verlieten de zaal tot de 
communist zijn toespraak had beëindigd. Zo ging het in de stad Groningen, waar 
de communisten Kobus en Meis door PvdA-fractieleider mr. Versloot werden 
uitgedaagd om het woord te voeren. Toen Kobus de 'contra-revolutionairen' op 
felle wijze veroordeelde en Meis wees op de wijze waarop het kapitalisme zich tij
dens de zogenaamde Suez-crisis - die zich vrijwel tegelijkertijd met de Hongaarse 
opstand afspeelde- in Egypte manifesteerde, concludeerde Versloot dat 'de com
munisten zich medeplichtig hadden gemaakt met de misdadigers in Hongarije'." 
Bij de repliek van Kobus verlieten daarop alle niet-communistische raadsleden de 
zaal. 
In Wildervank stelde de PvdA voor om de presentiegelden af te staan aan de 
slachtoffers in Hongarije- een gebaar, dat in vrijwel alle raadzalen werd gemaakt. 
Deze geste bracht het communistische lid Nieboer op het idee om deze ook te be
stemmen voor die Nederlanders bij 'wie ramen van woningen' zijn vernield. 
Daarop waste de KVP-er Wortmann hem de oren. 'Ga naar huis Nieboer en doe 
het licht in de kamer uit en denk dan sterk aan Rusland en dan zal je misschien 
ook een andere gedachte over dat Rusland krijgen.' Raadslid Bos attendeerde 
zijn medeleden nog op de aanwezigheid van de secretaris van de CPN op de tri
bune. die daar was 'om de heer Nieboer te controleren'."' 
Maar geen Oostgroninger communist leek rechter in de leer dan het Muntendam
mer raadslid Schrijver. 'Ook gaat ons medeleven uit naar Hongarije, waar onze 
kameraden en leidinggevende communisten op beestachtige wijze ten slachtoffer 
zijn gevallen aan fascisten.' 17 Zijn geestverwanten in de raad van Oude-Pekela 
weigerden hun presentiegeld af te staan aan de slachtoffers in Hongarije, waar 
immers 'fascistische elementen de onrust hebben gebracht'. 1

·' 

In Finsterwolde werd de communistische fractie met een ander probleem gecon
fronteerd. Zij bezat weliswaar de meerderheid in de raad, maar dat weerhield de 
oppositie van Gemeentebelangen en PvdA niet om op eigen wijze lucht te geven 
aan de anti-communistische gevoelens. 'Bij het begin van de gistermiddag gehou
den gemeenteraadsvergadering van Finsterwolde is namens de fractie Gemeente
belangen door een van de twee leden medegedeeld, dat zij gezien de bloedige 
overweldiging van de Hongaren door de Russen niet wensten te vcrgaderen met 
in dit opzicht niet-gelijkgestemden. Zij zouden de presentiegelden ter beschikking 
stellen voor de hulpverlening aan het Hongaarse volk en hebben na deze mede
deling de vergadering verlaten. Van de P.v.d.A.-fractie was geen raadslid aanwe
zig. Wel was van die fractie een schrijven binnengekomen, waarin een soortgelij
ke mededeling werd gedaan als die van de fractie van Gemeentebclangen. De 
vergadering heeft wel doorgang kunnen vinden. daar de gezamenlijke fractie van 
communisten en partijlozen zes van de elf zetels bezet en dus de meerderheid 
heeft.'IY 
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Dan tapte de columnist \ an Oe .\'ooni-Oo11er Dcrk Knitjcr in zijn wekelijkse ru
briek 'Miemeroatsies van Dcrk Knitjer en de vrouw' uit een ander vaatje. Hij lieL 
mede namens zijn echtgenote. \\eten het woord Rusland niet langer met een 
hoofdletter te \Villen schrijven. ·[\ct lick \\Oar men is. stait of zit. overal is steevast 
weer de proat m·cr de Hongaren: 11éur \erzet en het mizzelijke doun van de ruz
zen. (Dat woord schrid ik nou nait \\eer met een hoofdletter).'"" Maar er waren 
Oostgroningers die een andere zijde \ an de medaille hadden leren kennen, zoals 
Stek. 'Wie hebben mil de ruggen tegen mckoar stoan om nander te hesehaarmen 
in de Hongarijcperiode. Achterof zeg je: Haren wie zo reageren mouten. Op dat 
moment moz;en ''i'-· 10 reageren. mos wie solidair "ezen mil Hongarije, omdat 
men ons hier noar t le1cn ston. \Vat \\ie moz;en bic Fclix Meritis. woar onze 
kraantc drukt 11cr. de drukkerij 1an de CPN in dij periode. mozzen wie op de bar
ribden om hom te \·erdcdigcn tegen de onderwereld. dij ze ophitst haren tegen 
de kommunistcn.· 

Onvaderlandslievende partij 

De Nederlandse communisten mochten dan in de dagen van de Hongaarse op
stand als paria's 1vordcn behandeld. ook in de jaren daarnmr bevonden zij zich al 
in een isolement. De \vccrklank die de CPN meteen na de oorlog vond, was geen 
lang leven beschoren. :\a het op gang komen \an de Koude Oorlog brokkelde de 
communistische aanhang gestaag af. Ook binnen de partij deden zich wrijvingen 
voor. zoals in 1953. Het aftreLkon \an liethouder P. Molenkamp van Finstcrwoldc 
stond nicl op ;ichzclf (1ic hoofdstuk 3). In Amsterdam speelde de affaire-Polak. 
De communistische \\Clhouder B. Polak kritiseerde het zogenaamde ·artsenpro
ccs· in de Sovjet-Unie. Negen medici. bijna allen van joodse origine, werden daar 
gearresteerd wegens een ·zionistisch complot". Polak trok de rechtsgang in twijfel 
en werd prompt door de CP:'\1 geroyeerd. Toen na de dood van StaJin bleek dat 
de herechting inderdaad onrechtmatig "as ge\\ eest. werd hij weer in genade aan
genomen. 
Ook de watersnoodramp \ an februari Jl))] leidde tot verdeeldheid. Op advies 
van partijsecretaris P. de Groot stelde de CPN ·volkshulpcomité's' samen, gelwel 
los van de nationale hulpverleningsorganisatie. Zijn vrees voor Amerikaanse in
menging in binnenlandse aangelegenheden was de belangrijkste oorzaak van de;c 
merkwaardige solo-toer. Een wat potsierlijk aandoende beslissing, omdat de Sov
jet-Unie wel de gebruikelijke kanalen benutte bij haar aandeel in de hulp aan de 
slachtoffers. 
I farmsen schrijft het slechte resultaat bij de vcrkiezingen voor staten en raden in 
Jl))] voor een deel toe aan de;c curicu;c communistische /\1/eingang.'' Ook de 
Oostgroninger CPN ontkwam niet aan deze electorale terugslag. De gcmeentc
raadsverkie;.ingen van mei ,·an dat jaar lieten een forse verschuiving van de CPN 
naar de Pvd/\ ;icn. De sterkste communistische kernen, Bccrta en Finstcrwoldc, 
hielden zich met vijf rc~p. zes ;ctcls redelijk staande. In Finstcrwolde bleef de ab
solute meerderheid behouden. alhoewel deze terugliep van 57.)'1,, naar 55%. Met 
de komst van de nieuwe raad kwam er ook een einde aan het ·rcgcringscommis
sariaat'. dat in llJ)I \\as ingesteld. De normale democratische vcrhoudingen keer-
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den zo in Finsterwolde terug. In de aangrenzende gemeente Winschoten ging de 
CPN terug van drie naar twee zetels. 
De teruggang van de CPN was in de Veenkoloniën spectaculairder dan in het 
Oldamht. Vooral de gemeente Hoogezand-Sappemeer liet voor de communisten 
een fors vcrlies zien. De vijf zetels werden er nu drie, op een raad van 21 leden. 
Ook Veendam en Nieuwe-Pekela vielen terug en kregen heide in plaats van twee 
communisten er één in de nieuwe raad. Overigens was de CPN na deze verkiezin
gen nog altijd in vrijwel elke Oostgroninger gemeenteraad vertegenwoordigd. 
Slechts de kleine gcmeenten Meeden en Nieuwolda hadden - net als trouwens in 
1949 - geen communistische raadsleden. Hetzelfde gold voor de gemeente Mid
wolda, wat overigens na 195K zou veranderen. 
De Winschoter Courant mag dan de naam hebhen gehad een der weinige regiona
le 'rode' kranten in ons land te zijn geweest, dat predikaat viel uit het commen
taar op de raadsverkiezingen niet af te lezen. De vreugde over de forse nederlaag 
die de CPN - zeker landelijk gezien - leed, was in de ogen van de redactie niet 
voor tweeërlei uitleg vatbaar. 'Deze onvaderlandslievende partij ziet haar debiet 
steeds verder slinken. En voor haar geldt. .. : zij heeft het ernaar gemaakt.'" 1 Uit
voerig werden de lezers erop geattendeerd dat de communisten eigenlijk nog ho
ven hun stand leefden. Zij hadden immers 'door het Russisch vredesoffensief de 
wind de laatste maanden nog al in de zeilen ... gehad. Steeds beslister keert ons 
volk zich echter van deze naar dictatuur strevende partij af. misschien nog het 
meest wakker geworden door de zonderlinge capriolen. die haar leiders hij 
voortduring moesten maken om aan de wensen van Moskou te voldoen. De 
steeds verder gaande achteruitgang van deze partij zal iedere burger van ons land. 
die nog enig vertrouwen heeft in de demoeratic en de toekomst van de vrijheid, 
slechts verheugen'.'" 

Deze taal zal op de aanhang van de CPN in Oost-Groningen weinig indruk heb
hen gemaakt. Uit niets blijkt dat er twijfel ontstond aan het eigen gelijk, of dat 
met een zeker wantrouwen naar Moskou of de eigen partijleiding werd gekeken. 
Volgens Hans Hercs. jarenlang wethouder in Beerta, was de aandacht van de 
communisten in 1953 eerder gericht op het niet uithetalen van een toelage van 
een gulden op de uitkering van werklozen, door hem aangeduid als de 'Joekesgul
den', naar de toenmalige PvdA-minister van sociale zaken van die naam. 'Dou 
hebben z'in Beerte n aksie had. Dou wollen ze dij zogcnoamde "Joekesgulden" 
hebben van de waarklozen. Dou hebhen ze de gemainteroad bezet en dom·deur 
binnen der versehaaiden mensen oet Becrte en Finsterwoldc veur de rechter west 
en ook vcroordaild tot zoveul doage gevangenisstraf. Doar was mien olheer (va
der. VdV) aine van. Op n gegeven moment, s moandagsmörns op ticd. ston plict
sie om hoes tou om olheer op te hoalen, noast n aantal anner mensen. Kiek en 
dou kwammen z'op veur ain guldentje. dij ze hitter haard ncudcg haren in de 
weke. En de tounmoalege gcmainte Becrte wol dou nait octbctoalen.''' 

De dood van StaJin 

Op 5 maart 1953 overleed Joscf Stalin. die de Sovjet-Unie vanaf het midden van 
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de jaren twintig met straffe hand had geregeerd. Hij werd door communisten in 
de hele wereld op handen gedragen. Zijn dood maakte uiteraard grote indruk. 
ook bij de CPN. In De Waarheid vcrschenen enkele dagen achter elkaar pagina's 
vol rouwadvertenties van partijleden en afdelingen. 'Bij het heengaan van kam. 
Stalin. de grootste aanvoerder der internationale arbeidersklasse. betuigen de Ic
den van de afdeling Delfzijl der C.P.N. hun innige deelneming.' De afdeling 
Hoogezand-Sappemeer gaf blijk van ·innig medeleven·. Musselkanaal van 'diep 
medeleven· .. " 
Het bericht van het overlijden van de Sovjet-leider kwam in Groningen ook hard 
aan. zo herinnerde Stek zich. 'Ie mouten mor zo reken. dat wie in dij periode in 
de partij en dat was ja onze eerste opvoeding. dat hai doar ons eerste veurbccld 
was. Dou hai weg was. was dat n klap. n klap. echt woar. Ik kin mie nog hcrin
nern. dat op. wait ik vcuL welke vcrjoardag van Stalin. wie kcdoos vcur hom vcr
zoamcldcn. Dat was dou de gekte in de CPN. En dij kedoos werden der dou hin
stuurd. Doar wcr geld vcur ophoald om n kedo aan te baidcn. In dij lied binnen 
wie groot worden.''- Mcinds deciele de bewondering voor de Russische partijlei
der. Zijn besluit om lid van de partij te worden had er veel mee te maken: ·n Bult. 
n hailc bult. Ik heb dou n hailc grote bewondcrn had veur StaJin in dij tied. n Ro
buuste kerel, dij nait tcruggc ging. Dou je vcur joczulf kaizen gingen. was hai vcur 
mie n enorm stuk aantrckkcnskracht. .. , 

De dood van StaJin bleef niet zonder gevolgen voor de CPN. Volgens de ge
schiedschrijver van het Nederlandse communisme. A.A. de Jonge. kwam vanaf 
1953 - een voor de buitenwereld nauwelijks opgemerkt - proces van 'derussifica
tie · op gang. De partij vcrwijderde zich daarbij niet zo zeer van de communisti
sche leer. als wel van de Sovjet-Unie als alleenzaligmakend voorbeeld. De eerste 
grote redevoering van Chrocsjtsjov na het vcrscheiden van StaJin in september 
1953. waarin hij een somber beeld gaf van de economie. was ook voor Nederland
se communisten bepaald shockcrcnd. De Jonge herinnerde zich dat een jonge 
Amsterdamse communist die enige jaren eerder op een afdelingsvergadering op
merkte dat ook Russische arbeiders niet veel luxe hadden. van de aanwezige dis
trictsbestuurders flink de wind van voren had gekregen. 'De arbeiders kennen 
een luxe. waar wij zelfs nog niet van durven dromen.' zo was hem te kennen gege
ven."' 
In die geest was in feite iedereen uit een communistisch gezin grootgebracht. Ook 
in Oost-Groningen. De in Finstcrwolde opgegroeide Mannie Kerbof-Delgcr vcr
haalt: 'Rusland ... Ja. dat was het ideaal... Dat was goud. Doar was gain armoede 
en ale arbaaidcrs haren hcur eerste levensbehoeften zunder dat ze doar gigantie
se dingen vcur betoalen mozzen ... Was gain waarklooshaid, wer ons vcurholden. 
Waren gain vcrkeerde dingen. was gain korrupsie. der was gain kriminaliteit. Dat 
beston doar nait... "' 

Dooi 

Al in 1953 verklaarde Chrocsjtsjov zelf. dat in sommige sectoren van landbouw 
en veeteelt het peil van 1913 nog niet eens was gehaald.'' Enige tijd later gaf de 
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Nederlandse partijleiding aan haar sprekers de opdracht minder te juichen over 
wat in de Sovjet-Unie was bereikt, maar meer te accentueren welke problemen 
de Russische kameraden nog moesten oplossen. De oorlog in Korea en vooral de 
Duitse herbewapening werden thema's die de CPN met verve naar buiten bracht. 
Volgens De Jon ge evenzovele bewijzen van de voorzichtige 'derussificatie ·. die de 
partij wat uit haar isolcment haalde.'' Het zeventiende congres van de CPN. in 
april 1955. markeerde deze voorzichtige koerswijziging. De grote rede van De 
Groot stond vooral in het teken de Duitse herbewapening. in plaats van de ge
bruikelijke bewondering voor de nieuwste prestaties in de Unie van Socialistische 
Sovjet Republieken.3

' 

Maar er waren meer tekenen die erop duidden. dat er andere tijden waren aange
broken. De PvdA werd genuanceerder benaderd. Er werd onderscheid gemaakt 
tussen onverbeterlijke communistenvreters als E. Vermeer. J. de Kadt en F. 
Goedhart en minder vijandige vcrtegenwoordigers van de sociaal-democratie. De 
prominente CPN-er H. Verwey stelde op hetzelfde congres voor dat er ·van de 
zijde van de communisten niet op de PvdA of op de PvdA-leiders wordt geschol
den en dat wij onze critiek op hun houding verbinden en baseren op concrete 
vraagstukken waarmee de massa te maken heeft·." 
Verwey's visie zal wellicht mede zijn ingegeven door de slinkende aanhang, die 
niet alleen bleek uit de electorale verliezen. maar die zich ook in het ledenaantal 
manifesteerde. Met een achteruitgang van meer dan vijfhonderd leden gold dit 
ook voor het district-Groningen, zij het dat het ledenverlies hier minder catastro
faal was dan in het Westen.'' 
Toch was het internationale klimaat voor de communisten een stuk verbeterd. De 
verzoening van Chroesjtsjov met de 'renegaat' Tito en de ontspanning in de Oost
West-verhoudingen leken een periode van dooi in de Koude Oorlog in te luiden. 
In een resolutie van november 1955 toonde de CPN-leiding zich bewust van de 
grote veranderingen. die op til waren. ·oe oorlog is teruggedrongen. Een ont
spanning is ingetreden.' En ze trok er haar conclusies uit. De CPN moest streven 
naar 'overeenstemming met andere partijen en organisaties voor het nemen van 
practische maatregelen, die het werkende volk onmiddellijk ten goede komen'."' 
Het leek wel of de grens met de sociaal-democratie steeds diffuser werd. De CPN 
zou moeten samenwerken met de PvdA en haar vakbond - de EVC - moest fuse
ren met het NVV. Het vervelende voor de CPN was dat de liefde maar van één 
kant kwam: de sociaal-democraten waren in het geheel niet gediend van het com
munistische geflirt. W. Gortzak, zoon van het kamerlid H. Gortzak. meent dan 
ook dat 'de bescheiden ontspanning op internationaal vlak de CPN naar het 
hoofd (was) gestegen'." 

Oostgroninger werkelijkheid 

Afgaande op de herinneringen van Stek, stond zo'n toenadering wel erg ver af 
van de Oostgroninger realiteit. In het dagelijks leven mocht het met het isolcment 
van communisten dan wel meevallen, in politiek opzicht hadden de andere partij
en weinig met de CPN op. Op de vraag in hoeverre hij zich in de periode van de 
Koude Oorlog geïsoleerd had gevoeld, antwoordde hij: 'Nee. dat gevuil heb ik 
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nooit had. Nait aansas in de poletieke orgoanen. Doar maarkte je wel dat alles 
op ons richt was. Want ik heb n periode mitmoakt. doar zat n olie schoulmeester 
Sap oet Beerte mit n olie hoer. n Stam·ke. dij aan t Bocskooldaip woonde. Ain 
was van de Partij van de Arbeid. en d'anner van de VVD. Ze zaten noast clkoar 
aigoalmit meknar te proaten. Börgmeester tikken: "StiL heren." Din haren wie n 
veurstcl doan en din haren ze nait hegrepen woar ast vot kwam en din zeden ze: 
"Wel het hom doan? Ja. CPN'!. Tegen". Zo ging dat. Dat was n automatisme. 
Van ons: "Tegen". Dat was onder imloud van dij siteoatsic.''' 
Meimis onderging in het leven van alledag wel pogingen om hem te isoleren. Al in 
de jaren van de werkverschaffing werd hij buiten de groep van zijn medearbeiders 
aan het werk gezet. Toen hij duidelijk maakte dit niet langer te nemen werd hem 
te verstaan gegeven: ·Joa mien jong. doe bist n gcvoarlekc kerel, doe organisccrst 
stoakcns. doe schriftst in kranten.' Ten tijde van "Hongarije' werden de vcrhou
dingen nog scherper. ·Wel dou dij Hongarije Opstand kwam. Douwast n ander 
proatstuk. Dou was der aine. dij woonde vlakbic. dij spijdc mie veur de fietse.'"' 

'n Grote klap' 

De gebeurtenissen van het jaar I 056 zouden het aanzien van het communisme in 
de wereld en in Nederland ingrijpend veranderen. In februari stond in Moskou 
het twintigste congres van de communistische partij van de Sovjet-Unie op het 
programma. De Groot en H. Hoekstra vcrtegenwoordigden er de CPN. Zij hoor
den hoc Chrocsjtsjov in de officiële rede afstand nam van de tot dusver gevoerde 
buitenlandse politiek en dat vreedzame coëxistentie voortaan het parool ·vas. Bij 
de veel geruchtmakender ·geheime rede' waren beiden echter niet aanwezig. 
Deze frontale aanval op persoon en politiek van de vroegere leidsman Stalin 
moesten zij in feite uit de ·kapitalistische· pers vernemen. Het bracht de CPN in 
opperste verwarring. Kopstukken als M. Bakker en Gortzak waren met stomheid 
geslagen. 'Het is alsof je van je vader hoort dat "ie in plaats van een fatsoenlijke 
kerel een hocrenloper is'". vcrklaarde Bakker. ook toen al vermaard om zijn plas
tisch taalgebruik. En Gortzak vroeg zich wanhopig af: "Ik aanvaard dat niet. want 
als dit het gezicht is van het communisme kan ik er niets meer mee te maken wil
len hebben.'"' 
Stek geeft weer. dat het in Oost-Groningen niet anders was: ·Dij rede. dat was n 
grote klap. Wie zeden: Is dat wel zo? Ken dat wel zo? Ie mouten zo reken, ik heb 
zo pas zegel, wie binnen groot worden in de tied van Stalin. Doar hebben wie onze 
veurnoamstc vcurming had. Dat wil nait zeggen dat wie doarom Stalinisten bin
nen.''' 
Maar De Groot hield het hoofd koel. Hij overtuigde het partijbestuur om niet tot 
een volstrekte verguizing van StaJin over te gaan. In een resolutie van 10 april 
stelde de leiding: ·oe figuur van StaJin zal de geschiedenis ingaan als een van de 
bekwaamste denkers en organisatoren van de marxistisch-leninistische beweging. 
De nagedachtenis aan zijn toewijding aan de zaak van het socialisme wordt door 
gemaakte fouten niet aangetast. Het betrof hier hcleidsfouten en een overtreding 
van de communistische organisatic-bcginsclen.'"2 

Destalinisatie op kouscvoctcn. vcrder wilde de CPN niet gaan. Maar met de auto-
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matische bewieroking van de Sovjet-Unie en de volksdemocratieën in Oost-Euro
pa was het afgelopen. De kiezers konden hier weinig begrip voor opbrengen. Bij 
de kamerverkiezingen in juni 1956 viel de fractie van zes op vier zetels terug. 
Maar dank zij de uitbreiding van de Tweede Kamer van honderd tot honderdvijf
tig leden, telde de CPN vertegenwoordiging toch nog zeven leden. Daaronder 
was de uit Finsterwolde afkomstige Jan Haken. Met onderbreking zat Haken al 
sinds I 946 in de Kamer. Hij viel er op door zijn ijver en soberheid. 'Zuiniger par
tijmens dan Haken heb ik nooit meegemaakt", aldus Gortzak. die doordat Haken 
naar Amsterdam verhuisde, veel contact met hem had."' Zijn overlijden eind 1956 
zou de eerste gelegenheid na de opstand in Boedapest zijn. dat de CPN-top naar 
buiten trad. 'Het was triest dat het 't overlijden was van Jan dat ons in de gelegen
heid stelde Amsterdam te tonen. dat de Hongaarse gebeurtenissen de CPN wel 
aangeslagen. maar niet vernietigd hadden.· "" 
De Oostgroninger inbreng van Haken in de landelijke politiek werd tot op zekere 
hoogte gerechtvaardigd door de veerkracht die de partij in het Oldambt en in een 
deel van de Veenkoloniën toonde. Hier had de CPN zich kranig gehandhaafd. 
terwijl de steden in het Westen - met name Amsterdam - het er bij hadden laten 
zitten. Dit beeld zou ook later tekenend zijn voor communistisch Neclerlatl(t De 
vele stormen die zouden volgen, tastten de kracht van het noordoostelijke CPN
bolwerk niet wezenlijk aan. 

'Knocisjer 

De geheime rede van Chroesjtsjov had de eensgezindheid in de CPN ondermijnd. 
De kritiek op de Sovjet-Unie hield aan en ook de positie van partijsecretaris De 
Groot kwam langzamerhand onder vuur te liggen. Een aantal partijgenoten kreeg 
steeels meer moeite met de autoritaire wijze waarop hij leiding aan de CPN gaf. 
Aanvankelijk leek er nog weinig aan de hand. Op het vervroegde partijcongres in 
oktober 1956 bepleitte De Groot een zeker eerherstel voor Stalin. Deze zou in 
feite alleen in zijn laatste levensjaren beslissende fouten hebben gemaakt. Tegelij-

CPN-persconferentie 
na de val van 
Chroes;rs;ov. 
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kcrtijd nam De Groot afstand van Chroesjtsjov, die hij bij verschillende gelegen
heden zelfs als 'Knocisjcf' aanduidde. 
De rijen van de CPN sloten zich nauwer aaneen toen de ·Hongaarse furie' op Fe
lix Meritis, het hoofdkwartier van de partij, beukte. Tot op zekere hoogte kwam 
deze anticommunistische hetze De Groot niet slecht uit. De Jonge concludeert 
dan ook, dat hocwel de CPN leden en abonnees op De Waarheid verloor, de een
heid in de partij vcrsterkt was en het vertrouwen in de Sovjet-Unie vergroot!' 
Van de nieuw verworven eenheid zou echter spoedig weinig meer overblijven. In 
de loop van 1957 kwam er steeds meer oppositie tegen de almachtige positie van 
De Groot, waarbij de kwestie van de EVC ook een rol speelde. Het conflict be
gon over de vraag hoever de macht van de CPN over de EVC strekte. De Groot 
wilde namelijk de communistische vakbond afschaffen en de achterban oproepen 
lid te worden van het sociaal-democratische NVV. De leiders van de EVC zagen 
hun positie bedreigd en kwamen hiertegen in het geweer. Zij kregen steun van 
partijvoorzitter G. Wagenaar en enkele kamerleden. waaronder Gortzak. 
De openlijke rebellie eindigde met een nederlaag voor de opposanten. De Groot 
leidde de aanval tegen de afvalligen. Voor de laatsten was er geen weg terug. Zij 
werden begin 195~ geroyeerd of traden zelf uit de partij. Het conflict eindigde zo 
in een scheuring van de CPN. Het oppositionele blad De Bmg, dat onder redactie 
stond van Gortzak en Wagenaar. werd het platform van de rebellerende 'rechtse 
kliek'. De 'Brug-groep· deed mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 
1959, maar haalde geen zetel. Ook de daarop opgerichte Socialistische Werkers
partij (SWP) werd geen succes. In 1965 stierf deze een zachte dood. 

Immuun voor revisionisme 

In Oost-Groningen, waar de destalinisatie nooit populair was geweest, kregen de 
opposanten geen voet aan de grond. Hier bleef solidariteit met de Sovjet-Unie 
'een der voornaamste hoekstenen van de partijpolitiek'!" Stek: 'Ik wil wel op
maarken, dat mag ook wel. dat Statin ook wel goie dingen doan het. t Is nait al
lain n misdoadeger west. Hai het ook veul goie dingen doan. Want as hai in dij 
doagen t Russische volk nait bezield haar om t fascisme tegen te goan, was der 
niks van terechte kommen."7 Ook voor Meinds was de kritiek op StaJin een slag in 
het gezicht. 'Ja natuurlek, ja wis en duvels. De pest is, je worden nooit vot t rechte 
gcwoar.''" 
Mede door hun trouw aan Statin en de Sovjet-Unie waren de communisten in een 
politiek isolcment geraakt. Stek: 'Nooit is n lid van de Twaide Koamer van de 
CPN deurdrongen tot de vaste koamerkommizzie van Defensie. Nee, dat kon 
nait, want wie wazzen besmet met t Sovjetisme. Mor logischerwieze. Dat was de 
aincge socialistische arbaidcrsstoat. woar arbaiders aan de macht wazzen mit ale 
ups en downs dij der west binnen in de periode van StaJin en ook doarnoa. Dat 
men te streng aan ain systeem vast holden het en nait flexibel genog west het om 
aanpazzcns te doun, dou dij ncudcg wazzen om t systeem actbraaiden te kinnen, 
is fout west.'"') 

De eensgezindheid van de Oostgroninger kameraden leek door de kiezers op 
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prijs te worden gesteld. Staten- en raadsverkiezingen in 1958 lieten nauwelijks 
verliezen zien. Bij de Statenverkiezingen in maart werd in Beerta en Finsterwalde 
zelfs gewonnen, terwijl de achteruitgang in de provincie Groningen als geheel ook 
meeviel. In percentages uitgedrukt viel de CPN terug van van 7,6 naar 6,9. De 
Winschoter Courant had op een steviger nederlaag gerekend: 'Ten aanzien van 
het terugdringen van de communistische invloed zullen de vcrkiezingen van giste
ren voor velen enige teleurstelling hebben gebracht. Wel ging het stemmencijfer 
van de CPN in de grote steden niet onaanzienlijk achteruit; maar toch stellig min
der dan op grond van de in deze partij heersende geest mocht worden verwacht; 
terwijl moet worden aangenomen, dat de geest van dictatoriaal bederf, zoals deze 
o.a. in het Hongaarse drama zo duidelijk werd gedemonstreerd, op de politieke 
en geestelijke instelling van een deel van ons volk nog altijd grote invloed uitoe
fent. Er zijn blijkbaar categorieën, die nog zo zeer bevangen zijn in de sfeer van 
het sociaal tekort, dat zij voor het hoge goed van de vrijheid onvoldoende besef 
hebben.'"' 
De Winschoter Courant leek zich juist door die 'geest van rebellie' ten onrechte 
rijk gerekend te hebben. Dat sprak nog duidelijker uit de cijfers van de gemeente
raadsverkiezingen, die twee maanden later plaatsvonden. In Finsterwolde, boeg
beeld bij uitstek van de Oostgroninger CPN, kwamen niet minder dan zeven van 
de elf raadszetels in communistische handen. En toen een jaar later de CPN bij de 
kamerverkiezingen fors verloor, bleef de schade in Noordoost Nederland be
perkt. 

Allerminst gehalveerd 

'Communisten meer dan gehalveerd', juichte de Winschoter Courant na de ka
merverkiezingen van 1959 in een forse kop. En daarmee was niets teveel gezegd, 
want in plaats van zeven bezetten nu slechts drie communisten de groene bankjes 
van de Tweede Kamer. Dat verlies kwam allerminst ten goede aan de groep Wa
genaar-Gortzak, die de kiesdeler niet haalde. Weliswaar was ook het stemmen
percentage van de CPN in Oost-Groningen teruggelopen, maar lang niet in de 
mate als dat in de rest van Nederland het geval was. Mede daardoor viel de val 
van de CPN in de provincie als geheel nog wel wat mee. Toch was de 4,R% van 
1959, vcrgeleken bij de 6,9% van de staten een jaar eerder, een forse nederlaag. 
Wie de aantallen 'Brugstemmen' in de verschillende Oostgroninger gcmeenten 
nader beschouwt, ziet dat deze weinig indrukwekkend zijn. Opvallende uitzonde
ringen zijn Hoogezand-Sappemeer- waar de dissidenten (120) tegenover de CPN 
(928) een goed figuur sloegen - en verrassend genoeg Nieuweschans, waar 
Wagenaar c.s. tot bijna een derde van het CPN-aantal reikten. Maar elders waren 
de successen van de opponenten in Oost-Groningen minimaal, terwijl de CPN 
zelf over het algemeen slechts lichte verliezen incasseerde. 
Het leek wel of perikelen binnen de communistische beweging en de landelijke 
electorale neergang nauwelijks echt vat kregen op de kameraden in Oost-Gronin
gen. Zij voerden als vanouds hun eigen klassenstrijd tegen de 'dikke boeren' in 
het Oldambt en de met hen gelieerde 'agro-industriële · kapitalisten. Stek: 'Der 
was dag en nacht verschil tussen boeren en arbaiders. Boer was de echte hereboer 
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en arbaider was de slaaf, zo kin je t wel zeggen in dij tied. t Was in de datteger jo
aren en dat is tot hail wied noa de oorlog deurgoan. Bie wieze van spreken: n ver
ainen, woaras ze noa de oorlog baaiden lid van wazzen as t Gruine Kruus, zaten 
de boeren bic ain toavcltje en de arbaiders bie n ander toaveltje. Ze zaten nooit 
bic mekoar. Zulfin loaterc tieden. nog in de zeuventeger joaren, as der in t buurt
hoes weer hail ander aktiviteitcn wazzen as mit n tonceloavend of wat din ook, 
was t weert zulfde: boer apaart. arbaider apaart As der al n boer op ofkwam ten
minste. Mor maisticd ging dij via Winschoten noar Grunnen om doar ontspannen 
te zuikcn. Zo wast standsverschil. 
Nou en dij verholden, dij je in de landbouw tegenkommen. dij speulde ook op 
mesicnefebriek. Ik heb al zcgd dat sommege arbaiders opkommen veur betere 
omstandcgheden. k Herinner mie n man oct Scheemde. n fijne kerel was dat, en 
dij zee der ook n moa! wat over. En dou zeden ze: '"Hest ook al kommunistische 
neigingen?" Dij man vruig dat gewoon, kiek. zo wazzcn de omstandegheden. 
Do ar kin ik wel n haile serie van vertellen. " 1 

Onwankelbaar bastion 

De verwarring waarin de communistische beweging aan het einde van de jaren 
vijftig verkeerde. leek dus nauwelijks door te dringen tussen Ter Apel en Ter
munten. Ook de intredende dooi in de internationale betrekkingen rond 1960 
scheen de Oostgroningers koud te laten. De CPN profiteerde er althans bij de 
raadsverkiezingen van 1962 niet veel van. Tegenover verliezen in Finsterwolde -
waar de communisten overigens nog altijd over een absolute meerderheid in de 
raad beschikten -. Hoogezand-Sappemeer - waar de achteruitgang meer dan in 
welke andere Oostgroninger gemeente een structureel karakter had -, Noord
broek, Scheemda en Vlagtwedde. stond zetelwinst in Oude-Pekela en Tcrmunten. 
Wie op zoek gaat naar electorale verschuivingen in de jaren 1949-1966 wordt in 
de vcrschillende Oostgroninger gemeenten eerder getroffen door continuïteit dan 
door verandering. Aan de hand van de gemeenteraadsverkiezingen zien we hoe 
in veel gevallen een nederlaag bij de ene verkiezing bij de volgende weer werd 
gecompenseerd (zie tabel I). De getallen hebben betrekking op het door de CPN 
behaalde aantal zetels. de tussen haakjes vermelde op het totaal aantal zetels dat 
de betreffende raad telde. 

De Oostgroninger communisten konden tegen een stootje, wat van veel partijge
noten in de afdelingen in het Westen en met name Amsterdam niet gezegd kon 
worden. 
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Tabel!. Zeteltal CPN in de gemeenteraden van Oost-Groningen, 1949-1966 

Gemeente 1949 1953 1958 1962 1966 Raad 

Beerta 5 5 5 5 6 (11) 
Bellingwolde 2 2 2 2 2 (11) 
Finsterwalde 6 6 7 6 7 (11) 
Hoogezand-Sappemeer 5 3 2 1 2 (21) 
Meeden (7) 
Midwolda 1 1 1 (11) 
Muntendam 2 2 1 2 (11) 
Nieuwe-Pekela 2 1 1 I 2 (11) 
Nieuweschans 3 2 2 2 3 (7) 
Nieuwolda (7) 
Noordbroek 1 I 1 (>;) (x'\} (7) 
Onstwedde 2 2 1 1 (21) 
Oude-Pekela 3 3 2 3 3 (13) 
Scheemda 1 I 2 1 2 (13) 
Termunten 2 2 1 2 2 (11) 
Veendam 2 1 (17) 
Vlagtwedde 2 2 1 1 (17) 
Wedde 2 2 2 3 (11) 
Wildervank 1 (13) 
Zuidbroek 1 (x x) (7) 

1'l In Noordbroek voerde de voormalige CPN-vertegenwoordiger de lijst 'Arbei-
derspartij' aan. 

1") In 1966 waren Noord- en Zuidbroek samengevoegd tot de gemeente Ooster-
broek. De CPN deed aan de verkiezingen in de nieuwe gemeente niet mee. 
Opvallend was het succes van de PSP. die in de raad van elf leden met twee 
zetels vertegenwoordigd was. 

Tussen Moskou en Peking 

In het begin van de jaren zestig raakte de CPN vcrvreemd van Moskou vanwege 
het conflict tussen de Sovjet-Unie en China. Aanvankelijk poogde de CPN-lei
ding om de tegenstellingen voor haar leden verborgen te houden. 'Wij weten van 
geen geschillen', liet zij weten. Een wel erg zonnige voorstelling van zaken. De 
werkelijkheid was dat de CPN haar koers moest bepalen in een periode waarin de 
desintegratie van het internationale communisme niet meer te verbloemen viel. 
De partij opereerde voorlopig uiterst behoedzaam. In 1963 evenwel, nadat de on
derhandelingen tussen beide communistische grootmachten waren afgebroken, 
proclameerde De Groot plotseling de 'autonomie' van de CPN. Voortaan zou de 
partij zich uitsluitend op haar eigen zaken concentreren. 'Wij zijn verantwoorde
lijk tegenover de werkende bevolking van Nederland ... Onze binnenlandse activi
teit is nummer één. Onze internationale activiteit heeft alleen zin als ze in dienst 
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staat van onze primaire taak'.'' Later voegde De Groot hieraan toe, dat 'niet alles 
wat is gezegd of gedaan door de Smjet-Unie. ons als een voorbeeld kan dienen'." 
Voor het eerst stond de partij op eigen benen. Voor de trouwe aanhang beteken
de dit een breuk met een traditie van jaren." 
Ondanks deze distantie van Moskou bleef de CPN van mening dat de socialisti
sche landen- met de Sovjet-Unie voorop- de vrede-bevorderende krachten in de 
wereld waren. De CPN raakte ook niet verzeild in het Chinese kamp. Een kleine 
maoïstische stroming werd snel uit de partij gezet. evenals een kleine pro-Sovjet 
groep. Toch hield de CPN Moskou uiteindelijk verantwoordelijk voor de scheu
ring in de communistische wereldbeweging. De relaties met het 'socialistische 
moederland' werden allengs slechter. Na het terugtreden van Chroesjtsjov in ok
tober 1964 nam het partijbestuur op een persconferentie voorzichtig afstand van 
de in ongenade gevallen Sovjet-leider. Al snel werd deze een 'revisionist' ge
noemc.L die de destalinisatie zou hebben misbruikt voor zijn eigen persoonsver
heerlijking. Twee jaar later bestempelde De Groot Chroesjtsjov zelfs als een 
'agent van het imperialisme'." 
Onder Chroesjtsjovs opvolger Brezjnev kwam in de relatie met Moskou voorlo
pig geen verandering. Eerst hoopte men nog op 'herstel van de Leninistische be
ginselen', maar in 1966 was die hoop al zo ver geslonken dat de betrekkingen met 
de CPSlJ werden verbroken."' In oktober van datzelfde jaar werd de correspon
dent van De Waarhl'id uit Moskou teruggeroepen. Internationale bijeenkomsten 
werden door de CPN niet meer bezocht. of alleen door een tweederangs delega
tie; reizen van partijfunctionarissen naar Oost-Europa en bezoeken aan socialisti
sche ambassades in Den Haag Vierden verboden.'- In 1967 zag de CPN zelfs af 
van de viering van de zestigste verjaardag van de Russische Oktoberrevolutie. 
Tegen deze achtergrond valt het te begrijpen. dat de houding van de Nederlandse 
communisten tegenover de Praagse Lente in 1968 een geheel andere was dan die 
tegenover de opstandige Hongaren in 1956. Dubeek werd, anders dan de 'fascis
ten-knecht' Nagy. gezien als de kampioen van een ·gezonde revisionistische ver
nieuwing'. Het ingrijpen door de landen van het Warschau Pact in Tsjecho-Slowa
kije, op instigatie van Moskou. werd door de CPN dan ook scherp veroordeeld. In 
een verklaring heette het: 'Het optreden van de huidige leiding in de Sovjet-Unie 
en haar medestanders is de meest schandalige inbreuk op de principes van het 
Leninisme, die tot nu toe is gepleegd.'" 
Uiteraard leidde deze uitgesproken anti-Sovjet-koers tot discussies in de afdelin
gen. Anders dan in 1956 waren nu de verstokte 'Moskovieten' het doelwit. Maar 
tot een dramatische breuk als ruim tien haar eerder kwam het niet. In Oost-Gro
ningen liep men ook nu met de partij in de pas. Stek: 'In de zesteger joaren, '64, 
'65 in dij joaren, in de tied van de Praagse lente, clou haren wie al onze standpun
ten veur de zelfstandeghaid van iedere partij en aal dat soort dingen meer. Dat 
was al n hail andere siteoatsie. Dou hebben wie ook stelling nomen tegen dij haile 
ontwikkeln. zoas dij in Praag met Dubeek en zo gebeurd is. Mor veur dij tied, 
nee, clou wazzen wie n hechte club, internasjenoal, echte internasjenoalisten. Na
tuurlek was t hier ook belangriek. omdat wie hier onze partij haren en leden en 
hier waarkten. Mor toch, internasjenoal was hail belangriek veur ons. Dat dat be
stoan bleef, was in feite n ruggesteun veur ons om hier waarken te kennen. Zo 
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wer dat dou zain ... ' Ook Meinds was verbaasd: 'Kiek, op n zeker moment haren 
ook wie de gedachtengang dat dat goud was, wat doar gebeurde. En dat van dij 
inval... doar kon je nait bie. Wie dochten: hou kin dat nou?' 

'Wolf in n schoapsvacht' 

Mede door deze internationale ontwikkelingen werd de CPN in de jaren zestig 
weer salonfähig. De houding van de overheid veranderde en een aantal maatrege
len tegen de partij en haar leden werd opgeheven. De CPN was weer in de zend
tijd voor politieke partijen op radio en televisie te horen en te zien. Het ambtena
renverbod was niet langer op haar achterban van toepassing. Door het verande
rende binnenlandse klimaat kregen de communisten langzamerhand de wind 
weer wat in de zeilen. Het verzuilde Nederland veranderde. Geloof, gezin en ge
zag, stevige pijlers van voor de oorlog, waren aan erosie onderhevig. Democrati
sering was het woord dat paste bij de 'andere tijden', waarover Boudewijn de 
Groot, troubadour van de jaren zestig, zong. Verschuivingen in het politieke spec
trum bleven niet uit. 
De verkiezingen van 1966 voor staten en raden leverden nog niet een communis
tisch reveil op. Welleidden zij ertoe dat de provincie Groningen niet minder dan 
zeven CPN-wethouders mocht verwelkomen. Anders dan in 1962 was er nergens 
sprake van zetelverlies. Naast Finsterwalde werd Beerta de tweede gemeente in 
Nederland waar de CPN de absolute meerderheid behaalde. Volgens lijsttrekker 
J.J. Siemons was het spectaculaire resultaat mede te 'danken' aan de foutieve 
strategie van de grote verliezer, de PvdA. In een verkiczingspamflet waren de in
woners van Beerta, die toch niet van plan waren om op de PvdA te stemmen, op
geroepen hun stem liever aan de VVD dan aan de CPN te schenken. 'En dat heb
ben de mensen uit Beerta niet genomen', aldus Siemons. Sicmons wist waarover 
hij sprak. Internationale bewegingen mochten de CPN beroeren, de aflopende 
Koude Oorlog haar dwingen een andere koers te volgen, in Oost-Groningen was 
de CPN in de eerste plaats een sociale protestbeweging, een echte arbeiderspartij, 
die haar klassevijand vlak bij huis wist. De 'dikke' boeren, machtig in de agro-in
dustrieën, hoorden nu eenmaal bij de VVD. Wie deze aanbeval, pleegde vcrraad 
aan de 'arbeidersklasse'. 

Toen Nederland aan het einde van de jaren zestig zijn eigen kleine culturele revo
lutie beleefde met Provo-relletjes, Victnamdemonstraties, Maagdenhuisbezetting 
en Dolle Mina, sloot de Dubeek-vriendelijke houding van de CPN aan bij de link
se sentimenten van veel studenten. Velen van hen kwamen de gelederen van de 
partij versterken, of verleenden hun steun bij de stembus. De maatschappelijke 
acceptatie van communisten in de Nederlandse samenleving was duidelijk toege
nomen. Maar niet bij iedereen was de angst voor communisten verdwenen, zo er
voer Stek, toen hij aan het begin van de jaren zeventig tot lid van Gedeputeerde 
Staten van Groningen werd verkozen. Hij signaleerele bij de toenmalige Commis
saris der Koningin E. Toxopeus nog de oude aversie uit de tijd van de Koude 
Oorlog. 'Ik kwam doar de eerste dag en Toxopeus haar de haile boude) blok
keerd. Der mog gain stok meer deurgeven worden op pcrvinsiehoes, want der 
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was n communist. En nait omdat Koert Stek der zat as persoon, nee n communist, 
t systeem. Hai zag de Sovjet-Unie daar al zitten. Hai zag deralnRus zitten. Zo 
waarkte dat. Ik haar mit dij annern gain las. Mor Toxopeus was wel de wolf in n 
schaapsvacht. Dat is echt waar.' 
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De tweede jeugd van het 
communisme in Groningen 

T Gerrit Voerman 

'De dag van Fré Meis'. Zo kopte het Nieuwsblad van het Noorden op 19 maart 
1970, de dag na de verrassend verlopen verkiezingen voor de Provinciale Staten. 
De CPN had maar liefst 14,2% van de stemmen behaald, bijna net zoveel als in 
de hoogtijdagen van het communisme vlak na de Tweede Wereldoorlog. In één 
klap was de partij in de provincie Groningen de derde in grootte geworden. Deze 
eclatante zege bracht haar in het college van gedeputeerden. De communistische 
zegetocht zette zich voort bij de later gehouden gemeenteraadsverkiezingen. In 
Oost-Groningen breidde de CPN haar posities aanzienlijk uit en leverde in een 
negental gemeenten wethouders. Ook in de stad Groningen werd met 14% een 
klinkende overwinning geboekt, die werd bezegeld met een wethouderschap 
(voor het eerst sinds 1948). 
Sinds de verkiezingen van 1946 was de steun voor de CPN in de provincie ge
daald. In 1970 kwam de kentering en werden de communisten in Groningen een 
politieke factor van betekenis. Lang zou de euforie niet duren. In 1977 leed de 
CPN bij de Tweede-Kamerverkiezingen een zware nederlaag, die het begin van 
het einde betekende. In dit hoofdstuk wordt de kortstondige opleving en langdu
rige ondergang van de CPN in Groningen nader beschouwd. De Werdegang van 
het communisme had veel te maken met de samenstelling van de achterban van 
de CPN, die begon te veranderen toen studenten en intellectuelen de rijen van de 
arbeiders gingen versterken. In de beste tradities van het door Marx en Engels 
ontwikkelde historisch-materialisme, werkte deze verandering van de sociale ba
sis van de partij door in de ideologische bovenbouw. Het marxisme-leninisme 
werd uiteindelijk overboord gezet en van het positieve beeld dat bij de Groninger 
communisten bestond van de Sovjet-Unie en het 'reëel bestaande socialisme' in 
Oost-Europa bleef weinig over. 
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Meis als schakel tussen arbeiders en studenten 

De tweede jeugd van het communisme in Groningen kan deels worden toege
schreven aan hel ·fré Meis-effect'. Voor arbeiders was Meis de succesvolle aan
voerder in de sociaal-economische strijd. voor studenten was hij het toonbeeld 
van proletarisch activisme. 
Meis werd in 1921 geboren in Oude-Pekela. Zijn vader was strokarton-arbeider. 
Direct na de bevrijding meldde hij zich aan als lid bij de CPN. uit bewondering 
voor haar rol in het verzet. Al snel \Verd hij lid van de gemeenteraad, eerst in 
Winschoten. vanaf 194<) in Groningen. In die periode was hij ook een vooraan
staand bestuurder van de Eenheids Vak Centrale (EVC). In 1962 nam hij zitting 
in de Provinciale Stalen van Groningen en van 1971 tot 1977 was hij Tweede-Ka
merlid. In de partij maakte hij ook carrière en belandde hij al snel in het landelijk 
bestuur. Ook was hij jarenlang lid van het dagelijks bestuur. 

Fré Meis spreekt aan het einde van de jaren zeventig op een bijeenkomst van de 
Gezamelijke Actiecomité's. 

Aan het einde van de jaren zestig concentreerde Meis zijn werkzaamheden op 
Groningen. Daar waren acties op gang gekomen tegen de dreigende sanering van 
een aantal strokartonfabrieken. In het najaar van 1969 brak in deze sector een sta
king uit voor hoger loon. Deze werd geleid door de 'Gezamenlijke Actiecomité's 
Strokarton', waarin vakbondsleden en 'ongeorganiseerden' samenwerkten. De ge
vestigde vakbonden lieten het afweten. De stakers haalden Meis erbij, die de ac
ties lot een goed einde wist te brengen. Door de grote aandacht van de media (met 
name van de televisie) die de staking trok, kreeg hij landelijke bekendheid. 
Onder Mcis' hoede vonden in die tijd de eerste contacten tussen arbeiders en stu-
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denten plaats. Hij fungeerde als een soort verbindingsofficier tussen twee sociale 
groeperingen die tot dan toe vreemden voor elkaar waren geweest. Tijdens de 
strokartonstaking gaf Meis regelmatig tekst en uitleg aan de studenten in Gronin
gen. Hij introduceerde hen ook bij de stakers. De Oostgroningers hadden zo hun 
reserves tegen de baarddragende studerende Stadjers. ·Door de leiding van de 
staking' aldus Meis. ·werd daarom tegen de arbeiders gezegd dat het dragen van 
een baard niets te maken had met de activiteiten van de persoon: "Het verstand 
zit'm niet in de baard maar in het hoofd. Ook Marx en Engels droegen baarden, 
en wel hele grote. Bekwaam en intelligent waren ze wèl".' 1 

De studenten zamelden op de universiteit geld in om de stakers bij te staan. Ook 
verleenden zij wetenschappelijke assistentie. In 1970 werd aan de universiteit de 
Themagroep Noord-Nederland' opgericht. Deze groep deed onderzoek naar de 
arbeidsverhoudingen in de strokarton. tegen de achtergrond van wat werd be
schouwd als 'de opleving van de klassenstrijd ... in Oost-Groningen'.' 

Studenten 

Deze contacten in Groningen vielen samen met de toenadering op landelijk ni
veau tussen de CPN en de studentenbeweging. De activistisch ingestelde CPN 
kwam - mede als gevolg van haar ondersteuning van de Maagdenhuisbezetting in 
Amsterdam - langzaam maar zeker in beeld. Na enige tijd traden de studenten in 
drommen toe als lid. Volgens schattingen zouden er zich tussen 1972 en 1977 zo'n 
5.000 hebben aangemeld.' Prominente studentenleiders als Ton Regtien riepen bij 
de Statenverkiezingen van 1970 op om CPN te stemmen. 
Ook in Groningen werden vele studenten lid van de CPN, alhoewel onbekend is 
hocveel precies. Het ledental nam in ieder geval met sprongen toe: in 1973 telde 
het district-Groningen ruim 500 leden. in 1975 ruim 800 en in 1977 1.300." Onder 
de nieuwkomers was onder anderen de rechtenstudente Ina Brouwer, die zich in 
1973 aanmeldde 'uit bewondering voor de strijdbaarheid van eenvoudige maar 
taaie communisten'.' Regtien wilde ook toetreden, maar werd vanwege zijn anar
chistische verleden voorlopig de toegang tot de CPN ontzegd. Pas in 1974 was hij 
na een gesprek met de Groninger districtsleiding welkom." 
Cor Drost, sinds 1982 lid van de CPN-fractie van de gemeenteraad van Hooge
zand-Sappemeer en vanaf 1990 wethouder voor Groen Links, was aan het begin 
van de jaren zeventig student aan de Sociale Academie in Groningen. Hij sloot 
zich eveneens bij de CPN aan vanwege haar actiegezindheid, zo herinnerde hij 
zich. 'Ik kon me ook niet voorstellen ergens anders lid te worden, want de stijl 
van de Groninger communisten was heel direct gericht op de belangen van de 
mensen. In Groningen werd niet zoveel gepraat, maar werd gedaan ... Dat is het 
echte kenmerk van de Groninger en met name de Oostgroninger communisten, 
van niet lullen maar poetsen.'' 

Via de nieuwe studentenleden kreeg de CPN voor het eerst voet aan de grond 
binnen de universiteit. De Groninger Studentenbond (GSb) was hierbij van groot 
belang. Deze studentenvakhond werd opgericht in juli 1971. Tot de oprichters be
hoorden latere partijleden als Geert Lamcris (later jarenlang politiek secretaris 
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van het partijdistrict), Thewis Wits (van 1975 tot 1981 wethouder in Groningen) 
en Ed Ebels." Het ledental bedroeg aanvankelijk ongeveer 100, maar steeg snel 
tot 2.000 in 1973. Daarna daalde het gestaag tot 1.200 in 1978." Naast typische stu
dentenacties zoals de strijd tegen de verhoging van het collegegeld, ondersteunde 
de GSb ook acties van arbeiders. 
Ofschoon de GSb beweerde ongebonden te zijn, stond de bond in de praktijk 
zeer dicht bij de CPN. 10 Volgens ingewijden bestond het kader vooral uit commu
nisten. De districtsleiding van de CPN had via het communistische 'studenten
overleg' en het sociale circuit (te lokaliseren in café De Walthoorn in Groningen) 
informeel een dikke vinger in de pap. Zo nodig greep de politiek secretaris direct 
in en werden GSb-functionarissen ontboden op het districtskantoor. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld toen de bond van plan was een verklaring te ondertekenen van Am
nesty International over politieke gevangenen in Oost-Europa. Het voornemen 
verdween van tafel toen Lameris liet weten dat 'de partij daar geen behoefte aan 
had'.'' 

Aangetrokken door de strijdbare opstelling van de CPN belandden vele studen
ten-activisten die hun sporen hadden verdiend in de democratiseringsbeweging, 
zo in een rigide, dogmatische organisatie. De CPN kende in vele opzichten nog 
een stalinistische partijcultuur, waarin het woord van de leiding wet was en de dis
cussievrijheid beperkt bleef. De gerichtheid op acties zette de toon - 'niet lullen, 
maar lopen'. Aanvankelijk pasten de studenten zich soepel aan bij de opvattingen 
van de gestaalde kaders. Zij wilden niet voor elkaar onderdoen in het aannemen 
van de goede communistische houding, wat nogal eens in 'arbeiderisme' ontaard
de. Zo schreef het oud-CPN-lid P. de Vries over de communistische GSb-ers: 'De 
student-activisten doen er ondertussen alles aan om zich als echte communist te 
ontpoppen ... Het is hun manier om zich als maatschappelijke groep te constitu
eren, en met eventuele intellectuele schuldgevoelens af te rekenen. In het 'eigen' 
GSb-/CPN-café praat men graag en veelvuldig over het kapitaal, de strijd en de 
arbeiders, maar ook gaat men graag bij echte bolsjewistische arbeiders in Oude
Pekela op bezoek. Ze verafschuwen het vaag-anarchistische cultuurtje rond een 
PSP, want ze willen heldere, hard werkende en gedisciplineerde klassenstrijders 
zijn. Een eigen zangkoor, met pompeuze strijdliederen op Eisler-maat, en het 
hanteren van het communistische taalspel met begrippen als 'juiste lijn', zijn er 
uitdrukkingen van.'" 

Volkscongressen 

In deze periode was de CPN zeer actief op het sociaal-economisch front. De partij 
verzette zich tegen de achterstelling van Groningen bij de rest van het land. De 
lonen lagen gemiddeld een stuk lager en de werkloosheid was aanzienlijk hoger 
dan elders. Het boegbeeld van de CPN in deze acties was Meis. Als gevierd sta
kingsleider stond hij na de strokartonstaking tevens met ontslag bedreigde arbei
ders in de steen- en confectie-industrie bij. Ook adviseerde hij bij loonacties in di
verse fabrieken. Gealarmeerd door de successen die de CPN zo in Groningen 
boekte, begonnen de vakbonden zich slagvaardiger op te stellen. Ook de PvdA, 
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die door toedoen van Nieuw Links een radiealiseringsproces doormaakte, kreeg 
meer oog voor de noden in de provincie. 
Op deze wijze werd de CPN de wind wat uit de zeilen genomen." De communis
ten lieten zich deze troef evenwel niet zo eenvoudig afnemen. In het voorjaar van 
1971 verscheen de brochure Groningerland - een Nederlands probleem. Hierin 
schreef de partij de achterstelling en ·militarisering' van de regio (gedoeld werd 
op de plannen om enkele militaire oefenterreinen aan te leggen) toe aan bewuste 
pogingen van EEG en NAVO om het Groninger arbeidersverzet te breken en zo 
'de gehele Nederlandse arbeidersbeweging een slag toe te brengen'. 14 Teneinde 
een gelijkwaardige behandeling van Groningen af te dwingen, was eenheid gebo
den. Arbeiders, boeren, studenten. wetenschappelijke werkers, middenstanders 
en anderen moesten de rijen sluiten en deze politiek uit Den Haag bestrijden. 

Het Volkscongres in Winschoten in 19RO. 

Op deze basis werd in de jaren zeventig 'Volkscongressen' gehouden. De Geza
menlijke Actiecomité's namen hierbij het voortouw. Groningen mocht geen 'win
gewest' worden: de aardgasbaten moesten voor de ontwikkeling van het Noorden 
worden aangewend. Geëist werd dat de 'loonachterstand' ongedaan werd ge
maakt en de werkgelegenheid bevorderd. Plannen voor de aanleg van militaire 
oefenterreinen en - later - voor de dumping van radio-actief afval werden verwor
pen. In 1972 en 1975 vonden in Groningen de eerste Volkscongressen plaats. In 
1977 en 19HO volgden er nog twee in Winschoten, elk met enkele duizenden be
zoekers. 
Aan de Volkscongressen deden vele groeperingen mee, ook vanuit de universitai
re wereld. Niet alleen communistisch angehauchte groeperingen als de GSb en de 
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volkskongres 1977 

AARDGASGOKKERS 
VAN 

SlOCHTEREN 

Het noordelijk aardgas was steeds een belangriik actiepunt van de CPN. 

Themagroep Noord-Nederland verleenden steun, maar ook bijvoorbeeld het Stu
dentenpastoraat en de Stichting Studentenhuisvesting betuigden adhesie. Volgens 
Brouwer waren de Volkscongressen symbolisch voor de samenwerking 'tussen ar
beiders en studenten, tussen "oude" en "nieuwe" CPN-leden'.l5 Hoewel de CPN 
achter de schermen een grote rol speelde, deed zij haar best daarvan naar buiten 
toe niet al te veel te laten merken. Zo wilde men vermijden dat anderen zich door 
haar betrokkenheid zouden laten afschrikken. 
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Sovjet-Unie 

In de jaren zeventig was de CPN een rechtzinnige communistische partij. Haar re
latie met de Sovjet-Unie was echter minder orthodox. 16 In het begin van de jaren 
zestig had de partij afstand genomen van de leidende rol van Moskou in de inter
nationale communistische beweging en zichzelf 'autonoom' verklaard. In 1968 ver
oordeelde de CPN de inval van het Warschau Pact in Tsjecho-Slowakije. Ondanks 
deze distantie bleven de Nederlandse communisten zich wel oriënteren op de Sov
jet-variant van het marxisme-leninisme. De CPN beschouwde de Sovjet-Unie als 
het toonbeeld van socialisme en vredelievendheid. Van de 'Eurocommunistische' 
nieuwlichterij in het midden van de jaren zeventig moest de partij weinig hebben. 
De pogingen van de Italiaanse, Spaanse en Franse communistische partijen om 
zich te vernieuwen werden als een afwijking van het marxisme-leninisme gezien. 
De nieuwe studentenleden voegden zich ook in dit opzicht in de bestaande partij
cultuur. In het algemeen voelden zij zich minder verbonden met de Sovjet-Unie 
dan de oude garde. Dat er een bepaalde distantie bestond tussen de Nederlandse 
communisten en Moskou, vergemakkelijkte in feite de stap naar het partijlid
maatschap vaak alleen maar. 
Aan de ongeveer vijftien jaar durende ambivalente houding tussen CPN en 
CPSU kwam in 1977 onverwachts een einde. Aan de vooravond van de Tweede
Kamerverkiezingen bracht een CPN-delegatie plotsklaps een bezoek aan Mos
kou. In gesprekken met de Sovjet-partijideoloog Soeslov sprak erevoorzitter
voor-het-leven P. de Groot zijn waardering uit voor de vredelievende politiek van 
de Sovjet-Unie en veroordeelde hij de 'reactionaire' interventies in de interne 
aangelegenheden van de socialistische landen. 17 De CPN was weer geheel in de 
moederschoot teruggekeerd. 
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Verkiezingsnederlaag van 1977 

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1977 leed de CPN een zware neder
laag. Vijf van de zeven zetels gingen verloren. Het zware verlies kwam als een 
donderslag bij heldere hemel. Weliswaar was al eerder gebleken dat de uitslag 
van de Statenverkiezingen van 1970 (14,2%) een uitzondering was. Bij de kamer
verkiezingen van 1971 en 1972 behaalde de CPN in Groningen respectievelijk 
11,0% en 8,6%. Het 'Fré Meis-effect' leek uitgewerkt. De Statenverkiezingen van 
1974 leverden 8,1% van de stemmen op. Enerzijds was dit een forse aderlating
ten opzichte van 1970 was het aantal statenzetels gehalveerd-, anderzijds scheen 
het communistische electoraat zich in Groningen te stabiliseren. In 1977 bleek 
evenwel dat de CPN hier toch nog boven haar stand leefde. Met slechts 4.3% zak
te de partij zelfs wat onder het gemiddelde niveau in de jaren zestig. Bij de Staten
verkiezingen die een jaar later werden gehouden, kwam de CPN op hetzelfde 
percentage uit. 
De CPN raakte door de nederlaag bij de kamerverkiezingen in een diepe crisis. 
De partijtop was enige tijd het spoor bijster. De Groot trachtte de situatie naar 
zijn hand te zetten. Naar zijn mening was de partij door de toevloed van intellec
tuelen uit het rechte spoor geraakt. Een nieuwe partijleider met wortels in de ar
beidersklasse moest de CPN weer op het juiste pad brengen. De Groot dacht 
daarbij aan Meis. 1

' Deze wilde daar echter niets van weten. De couppoging mis
lukte en de zittende partijleiding schakelde De Groot uit. Op het partijcongres 
van januari 1978 werd een nieuw beginselprogram aangekondigd. waarin de Ne
derlandse weg naar het socialisme zou worden geformuleerd. Dit program werd 
later de inzet van een strijd tussen de orthodoxe marxistisch-leninistische vleugel 
en de vernieuwers, met grote gevolgen voor het Sovjet-beeld van de CPN. Vooral 
in Groningen zou deze strijd hard gevoerd worden. Aanleiding vormde hier uitge
rekend de opstelling van de partij tegenover het 'reëel bestaande socialisme'. 
Door de onwillige houding van de Groninger partijleiding dit thema ter discussie 
te stellen, werd de weinig democratische interne partijorganisatie vervolgens ook 
mikpunt van kritiek. 

De affaire-Ebels 

Zo onverwacht de enorme verkiezingswinst in 1970 in Groningen was gekomen, 
zo onverhoeds kwam hier in mei 1977 de nederlaag. Op de ledenvergaderingen in 
de afdelingen barstte de kritiek los. Naast vragen over de gebrekkige band van de 
CPN 'met de massa' kwam ook de reis van de CPN-delegatie naar Moskou ter 
sprake. 'Hoewel de aarzelende partijgenoten die het "onverstandig vonden dat 
vóór de verkiezingen te doen" overtuigd konden worden van de juistheid, bleef 
kritiek op het feit dat de mensen in de bedrijven en buurten toch onvoldoende op 
deze bespreking waren voorbereid', zo werd er gerapporteerd. 1

" 

Tot deze kritici behoorde ook V era Ebels, die in de afdeling-Lewenborg haar me
ning niet onder stoelen of banken stak. Als V era Dolanová was zij in 1968 vanuit 
Tsjecho-Slowakije naar Groningen gekomen. Na de onderdrukking van de Praag
se Lente door het Warschau Pact bleef ze in Nederland. Ze trouwde met de al ge-
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noemde CPN-cr Ed Ebels. Hocwel het haar opviel welke misvattingen er beston
den over het 'reëel bestaande socialisme·. trad ze toch toe tot de CPN- mede op 
aandringen van Meis. 'Fré dacht een Oosteuropees paradepaardje binnen te ha
len, maar het bleek een paard van Troje,' zo stelde ze later. Zij dacht dat de CPN 
- die toen zij lid werd weinig op had met de Sovjet-Unie - wel democratisch zou 
functioneren, maar 'al snel bleek het er net zo onfatsoenlijk toe te gaan als in alle 
zusterpartijen·.'" 
In het voorjaar van 1978 trad V era Ebels met haar opvattingen openlijk naar bui
ten. Samen met haar echtgenoot maakte ze een Nederlandse vertaling van delen 
van het zogenaamde Piller-rapport. In dit uit 1968 daterende verslag werden door 
de Tsjechoslowaakse communistische partij de politieke vervolgingen onder haar 
bewind vanaf 1948 onderzocht. Onder de titel Een onder tafel gewerkt rapport 
werd het in beperkte oplage binnen de CPN verspreid. In de inleiding nam het 
echtpaar-Ebels de houding van de CPN op de korrel. De partij mocht dan wel de 
inval van het Warschau Pact in augustus 1968 hebben veroordeeld, daarna had zij 
zich in stilzwijgen gehuld en bijvoorbeeld niet gereageerd op de repressie van 
Charta 77, een dissidente groepering die in Tsjecho-Slowakije schendingen van de 
mensenrechten aan de kaak stelde. De beide auteurs vonden het 'moreel bescha
mend en politiek opportunistisch daarover te zwijgen'.'' Erkend moest worden 
dat de communistische partijen in Oost-Europa het recht op autonomie was afge
nomen en dat het daar aan de democratie schortte - al was het alleen maar om als 
CPN in Nederland op dat punt serieus genomen te worden. 
Deze actie werd het echtpaar-Ebels niet in dank afgenomen. Met name de kritiek 
in het voorwoord schoot het districtsbestuur in het verkeerde keelgat. Beide au
teurs werden op het matje geroepen en beschuldigd van inmenging in de interne 
zaken van de Tsjechoslowaakse partij en van fractievorming. Enige tijd later werd 
een royementsprocedurc in werking gesteld. 
Deze handelwijze ging een aantal partijleden echter te ver. Onder het motto 'niet 
royeren, maar discussiëren' ondertekenden in februari 1979 ongeveer 270 leden 
een open brief aan het partijbestuur. Zij eisten de mogelijkheid van een onbevan
gen discussie over 'het demokratisch functioneren van de partij, de verhouding 
met buitenlandse communistische partijen en de beoordeling van de politieke 
verhoudingen in socialistische landen·. zonder dat royementen dreigden." De par
tijtop bond vcrvolgens in en draaide de procedure terug. 

Partijstrijd in Groningen 

Dit besluit maakte geen einde aan de onrust binnen de partij. Met het rapport 
van het duo-Ebels was de geest van vernieuwing al uit de fles. Het district-Gro
ningen nam het voortouw. Een reeks aanvaringen tussen (groepen van) partijle
den - voornamelijk intellectuelen - en de districtsleiding vond plaats, die vaak te 
maken hadden met de beoordeling van de Sovjet-Unie en de interne partijdemo
cratie. Plaats van handeling was de stad Groningen. De provincie hield zich voor
lopig nog afzijdig. 
In december 1979 was de Sovjet-Unie Afghanistan binnengevallen. De CPN had 
de inval weliswaar - in bedekte termen - veroordeeld, maar het Groninger dis-
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trictsbestuur stond niet te popelen deze afwijzing openlijk te onderstrepen. Toen 
een aantal Groninger partijleden te kennen gaf te willen deelnemen aan een pro
testmanifestatie die door de PPR was georganiseerd, werd hun dat sterk afgera
den. Ze kregen van de districtsleiding te horen dat zij 'beter Volkscongresbrochu
res konden gaan verkopen'. 23 

In mei 1980, vlak voor het 27ste landelijke partijcongres, publiceerden twee Gro
ninger districtsbestuurders, H. Broekhuis en J. Zeelen, een kritisch artikel in de 
Volkskrant. Hierin veegden zij de vloer aan met de pogingen om de partijdiscus
sie te disciplineren en laakten zij de afwezigheid van een analyse van de interna
tionale communistische beweging.'" Op de daarna gehouden districtsconferentie 
kregen beiden de wind van voren. Meis nam het hun hoogst kwalijk dat zij de dis
cussie buiten de partij voerden. 'De methoden zijn laag bij de grond, anti-kommu
nisties en zouden zelfs in een konijnenfokkersvereniging niet toegelaten worden,' 
aldus het verslag wat de vernieuwers van deze vergadering opmaakten." In zijn 
weerwoord hekelde Zeelen volgens dit verslag deze aantijgingen en weet deze 
aan het stalinisme dat nog steeds in de CPN aanwezig was. 

'Werkgroep democratie' 

Inmiddels had zich in Groningen reeds een groepje van verontruste, kritische le
den gevormd. Zij verzetten zich tegen de stalinistische partijcultuur en eisten 
meer discussievrijheid en ideologische vernieuwing. De Groninger dissidenten 
zochten contact met geestverwanten elders en gaven de aanzet tot een landelijke 
conferentie in het Friese Witmarsurn in augustus 1980. Hier werd de democratise
ring van de partij besproken en de verhouding tot de socialistische landen en het 
Stalinisme geanalyseerd. De bijeenkomst eindigde met een solidariteitsverklaring 
met de stakende arbeiders in Polen. Deze 'horizontale' dwarsvcrbindingen waren 
de partijleiding een gruwel. Zij vloekten immers met het democratisch-centralisti
sche organisatieprincipe. 
In de stad Groningen organiseerden de vernieuwers zich in de 'werkgroep demo
cratie'. Aanvankelijk functioneerde deze ondergronds. Eind 1981 trad ze openlijk 
naar buiten, gesterkt door het feit dat de landelijke partijleiding de luiken open 
zette. De werkgroep wilde kritische leden uit de verschillende afdelingen bij el
kaar brengen, die door de werking van het democratisch-centralistische partijmo
del van elkaar geïsoleerd bleven. De groep richtte zich op de stad en liet de pro
vincie links liggen, deels omdat daar 'geen eer te behalen zou zijn'."' Ze zocht wel 
contact met gelijkgezinden in andere plaatsen. Op een landelijke bijeenkomst in 
Zeegse in september 1982 werd het Leninisme ter discussie gesteld: men wilde pl
uriformeit in plaats van 'monolithisme' en een gerichtheid op de basis in plaats 
van centralisme. 
Op de districtsconferentie van april 1982 werd furieus gereageerd op de 'werk
groep democratie'. Hoewel ook Lamcris en Meis het optreden van de werkgroep 
als ondemocratisch bestempelden, kwam het niet tot een verbod. Brouwer hield 
de groep de hand boven het hoofd. Zij had inmiddels carrière gemaakt in de par
tij en maakte deel uit van het landelijk bestuur en van de Groninger districtslei
ding. Brouwer was in 1981 mede door toedoen van Meis en Lamcris op de derde 
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plaats beland van de kandidatenlijst voor de kamerverkiezingen, waarop Gronin
gen als belangrijk district aanspraak kon maken. Bij de volgende verkiezingen in 
september 1982 werd zij lijsttrekker en vervolgens fractievoorzitter. In de partij
strijd poogde ze een bemiddelende rol te spelen tussen beide vleugels. 27 Wel 
wierp zij zich meer op als exponent van de feministische vleugel, die tot het kamp 
van de vernieuwers behoorde. Belangrijkste eis uit deze hoek was de 'feminise
ring' van de CPN. 

Tanende invloed 

De partijstrijd liet na 1980 zijn sporen na in Groningen. Electoraal viel het alle
maal nog wel mee. Bij de kamerverkiezingen van 1981 en 1982 behaalde de CPN 
beide keren ruim 4% van de stemmen en bleef daarmee ongeveer op het niveau 
van 1977. De tussen de beide kamerverkiezingen gehouden Statenverkiezingen le
verden zelfs een verrassende 6,8% op. Deze uitschieter hing echter grotendeels 
samen met de terugslag van de PvdA als gevolg van haar deelname in het tweede 
kabinet-Van Agt. De klad zat echter wel in de ledenaanhang van het Groninger 
partijdistrict. Het ledental dat in de zomer van 1979 met zo'n 1.500 een hoogte
punt bereikte. zakte naar bijna 1.350 in het voorjaar van 1982 - een verlies van 
10%. --..--. 
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In 1978 had de CPN al minstens 
veertig jaar lang de meerderheid in 
Finsterwol de. 
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Erger was misschien dat de maatschappelijke invloed van de CPN begon te tanen. 
Haar sterke positie in Groningen aan het begin van de jaren zeventig had op twee 
pijlers gerust: de arbeiders- en de studentenbeweging. Beide begonnen nu scheu
ren te vertonen. Als gevolg van de aanhoudende sanering van de Groninger stro
karton- en confectieindustrie en van de scheepsbouw liep de arbeidersklasse forse 
klappen op. De traditionele achterban van de CPN raakte zo in het nauw, terwijl 
de meer recente universitaire recruteringsbron eveneens begon op te drogen." 
Tezelfdertijd nam de studentenbeweging meer afstand van de CPN. Na het laat
ste Volkscongres in april 1980 verscheen een pamflet met als titel 'Een volgend 
Volksconges kan beter', mede ondertekend door de GSb. Hierin werd de 'CPN
dominantie' gekritiseerd, die de 'politieke breedheid' van de manifestatie zou be
perken. Hoewel in het begin van de jaren tachtig nog wel werd gesproken van een 
vijfde Volkscongres, kwam het er nooit meer van - symbolisch wellicht voor de 
neergang van de communistische invloed in Groningen. 

Militaire staatsgreep in Polen 

Aan het begin van de jaren tachtig was de uiteenlopende beoordeling van het 
'reëel bestaande socialisme' opnieuw katalysator van de partijstrijd in het district
Groningen. De tegenstellingen verhardden zich na de militaire staatsgreep in Po
len in december 1981. Generaal J aruzielski maakte toen een eind aan het legaal 
bestaan van de vakbond Solidariteit. Het landelijk partijbestuur veroordeelde de 
coup scherp. Het keurde de mogelijke betrokkenheid van de Sovjet-Unie af en 
bestempelde het ingrijpen van het Poolse leger als het faillissement van het één
partij-stelseJ.2" De Groninger districtsleiding kwam met een eigen communiqué 
dat veel minder ver ging. Op deze wijze hoopte zij te voorkomen dat deze kwestie 
tot een splijtzwam zou uitgroeien. De leiding besloot tevens niet deel te nemen 
aan een gemeenschappelijke verklaring met andere politieke partijen in Gronin
gen, tot onvrede van de vernieuwers. De zinsnede waarin de Sovjet-Unie nadruk
kelijk medeverantwoordelijk werd gesteld, kon bij de Groninger partijtop niet 
door de beugel. 
Achter de beoordeling van de Poolse staatsgreep gingen uiteenlopende visies op 
de democratie schuil - zowel wat betreft het organisatiemodel voor de CPN als de 
staatsvorm die zij nastreefde. In de optiek van de vcrnieuwers waren socialisme 
en democratie ondeelbaar. Dit betekende enerzijds dat de interne partijverhou
dingen op democratische leest geschoeid moesten zijn, en anderzijds dat het 
'reëel bestaande socialisme' met zijn totalitaire inslag geen 'natuurlijke' bondge
noot kon zijn van de CPN. Vanuit de provincie kwamen andere geluiden. De af
deling Oude-Pekela veroordeelde ook het afkondigen van de noodtoestand in Po
len. Zij nam evenwel stelling tegen de kritiek van het landelijk partijbestuur op 
het één-partij-stelsel. Dit behelsde namelijk tevens een aanval op de 'staatsmacht' 
in de Sovjet-Unie. 'Wat blijft er b.v. over van de heroïsche strijd van de S.U. se
dert haar machtsovername in 1917,' zo vroeg de afdeling zich af."' Ook kritiseerde 
deze de naar haar mening eenzijdige berichtgeving van De Waarheid over Polen. 
Het conflict over Polen spitste zich toe op de districtsconferentie in het najaar van 
1982. Een meerderheid besloot Brouwer, het parlementaire gezicht van de CPN, 
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zonder stemrecht af te vaardigen naar het landelijke partijcongres in november. 
De behoudende vleugel nam het Brouwer vooral kwalijk dat zij samen met verte
genwoordigers van alle andere partijen bij de Poolse ambassade had geprotes
teerd. 
De orthodoxe vleugel mocht dan in het district-Groningen een overwinning heb
ben behaald, op het nationale toneel beet zij in het zand. De partijvernieuwing 
werd door het partijcongres hartelijk omarmd. Het congres besloot om de banden 
met de Poolse en Tsjechoslowaakse zusterpartijen te verbreken. Ook sprak het 
uit dat "de Sovjet-Unie niet automatisch en van nature een bondgenoot is in de 
strijd tegen bewapening en oorlogsgevaar'.'' Een overgrote meerderheid van de 
Groninger delegatic - waarin nauwelijks vernieuwers waren opgenomen - be
schouwde dit als heiligschennis. Ook het congresbesluit dat De Waarheid niet 
langer een partijkrant moest zijn maar een medium voor heel links, was tegen het 
zere been. 

Horizontaal Overleg van Communisten 

Op het congres van november 1982 had de orthodoxe vleugel weinig in te bren
gen. Zij had zich georganiseerd in het 'Horizontaal Overleg van Communisten' 
(HOC), dat eerherstel eiste voor de Sovjet-Unie en het marxisme-leninisme. Hoe
wel de districtsleiding dit initiatief afwees,12 weerde ook in Groningen een aantal 
'horizontalen' zich, waaronder Meis. Hij nam zitting in de landelijke coördinatie
groep van het HOC. Vanuit deze hoek werd bijvoorbeeld geprotesteerd tegen het 
verdwijnen van de hamer en sikkel - sinds jaar en dag het partijsymbool - van de 
omslag van de ledenboekjes. Voorts richtten de horizontalen hun pijlen op 'de 
eenzijdige en onredelijk-kritische benadering van Oost-Europa' in De Waarheid.'' 
Zij kregen steun vanuit Oost-Groningen, waar de afdelingen Finsterwalde en 
Beerta de bezorging van de krant staakten en waar nogal wat bedankjes te noteren 
vielen. In Beerta, waar net Hanneke Jagersma als eerste communistische burge
meester in Nederland was benoemd. verklaarde de CPN-afdeling zich autonoom. 
Vanwege het overboord zetten van het marxisme-leninisme door het partijbestuur 
achtte men zich niet meer gebonden aan de landelijke besluiten. Ook in Finster
walde herkende men zich niet meer in de landelijke CPN. In een brandbrief aan 
het partijbestuur en De Waarheid-redactie vroeg de afdeling zich af: 'of zijn wij in
middels een NS-dagtocht voor CPN-ers geworden, als fossiele afdeling .. .' 14 

In Groningen liet de districtstop zich weinig gelegen liggen aan de beslissingen 
van het congres en bleef vaak op oude voet voortgaan. Zo voerde de districtslei
ding overleg met de Sovjet-ambassadeur om de handelsbetrekkingen tussen de 
Sovjet-Unie en de provincie Groningen aan te halen." Deze contacten waren wel
iswaar al eerder voorbereid, maar in het algemeen wilde men weinig weten van 
een openlijke distantiëring van Moskou. De horizontalen steunden deze onafhan
kelijke opstelling. Zij drongen er bij het districtsbestuur op aan openlijk op te tre
den tegen de landelijke "reformistische' politiek. 
De vernieuwers daarentegen kritiseerden juist het niet-uitvoeren van de congres
besluiten. Op de districtsconferentie van juni 1983 leden zij echter een gevoelige 
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Uitnodiging voor de installatie van Hanneke 
Jagersma als burgemeester van Beerta. 
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nederlaag. Sommige vernieuwingsgezinden richtten zich nu op nieuwe thema's. 
De 'werkgroep democratie' hief zich eind 1983 op. Besloten werd om 'andere we
gen in te slaan (voor de goede verstaander: niet de wegen die leiden naar Oost
Groningen) ' .36 Een aantal leden ging zich inzetten voor een 'linkse doorbraak': 
verregaande samenwerking tussen CPN, PSP en PPR op lokaal en regionaal ni
veau. Anderen (vernieuwers en behoudenden) haakten gedesillusioneerd af. Het 
ledental van het district daalde drastisch. Aan de vooravond van het congres van 
eind 1982 bedroeg het 1.320; in de zomer van 1983 1.110 - een verlies van meer 
dan 200 partijleden in ruim een half jaar tijds. 
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Partijprogramma van 1984 

Verkeerden de vernieuwingsgezinden in Groningen in het defensief, landelijk 
bleven zij aan de winnende hand. Het bijzondere partijcongres van februari 1984 
nam een nieuw beginselprogram aan. dat hun zege beklonk. Het leninisme was 
hierin als inspiratiebron ingeruild voor het feminisme en het democratisch-centra
lisme was op de helling gegaan. De voorhoederol van de communistische partij 
werd afgezworen en daarmee het één-partij-stelsel. Een positieve verwijzing naar 
de Sovjet-Unie ontbrak geheel. Moskou werd samen met de Verenigde Staten 
verantwoordelijk gehouden voor de wapenwedloop. 
Voor de horizontalen was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Zij richt
ten het Verbond van Communisten in Nederland (VCN) op. De partij baseerde 
zich op de vertrouwde leerstellingen en verklaarde zich loyaal aan de Sovjet
Unie. De CPN werd van ·anti-sovjetisme' beschuldigd. Ook in Groningen gingen 
horizontalen van de CPN over naar het VCN, hoewel de districtsleiding het initia
tief afkeurde. Er was haar alles aan gelegen de partij bij elkaar te houden. Toch 
wilde ook de Groninger CPN-leiding het geloof der vaderen niet verlaten. Nog in 
1988 stelde zij zich expliciet achter 'de marxistisch-leninistische uitgangspunten, 
zoals het CPN-district Groningen dat sinds jaar en dag doet'. 

Tweede-Kamerverkiezingen van 1986 

In de patstelling die in Groningen was ontstaan - een overwegend orthodox dis
trict bij een door het congres gesteund vernieuwingsgezind landelijk partijbestuur 
- hield het ledenverlies aan. In januari 1984. vlak voor het bijzondere partijcon
gres, bedroeg het ledental van het district nog een kleine 1.000. Vervolgens liep 
het terug tot ruim 600 in september 1986. een daling van ruim een derde. Ook 
electoraal ging het verval van de CPN in Groningen nu snel. Bij de gemeente
raadsverkiezingen verloor de partij in het bolwerk Finsterwolde na een halve 
eeuw haar meerderheid. Bij de kamerverkiezingen in mei werd de CPN wegge
vaagd. Voor het eerst sinds 1918 zaten er geen communisten meer in de Tweede 
Kamer. 
In Groningen werd maar een schamele 1,5% behaald. Sommige partijleden weten 
het verlies aan lijsttrekker Brouwer. Hier en daar was haar naam van de commu
nistische verkiezingsaffiches geknipt. In het najaar van 1986 kreeg ze de volle laag 
van de horizontalen. Eén van hen vond dat partijgenoten als Brouwer, die zich re
gelmatig schuldig zouden maken aan 'anti-sovjetisme', maar beter konden op
stappen." Ook was er vanuit Oost-Groningen geprotesteerd tegen het anti-Sov
jet-optreden van de CPN, waarvan het verkiezingsprogram zou getuigen. 

Gorbats,jov 

Op een dieptepunt aanbeland. leek in de CPN plotsklaps nieuwe hoop te gloren 
met de hervormingspolitiek van Gorbatsjov in de Sovjet-Unie. Zowel vernieu
wers als behoudenden konden zich herkennen in het vernieuwingsproces van de 
secretaris-generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie en verwel-
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komden zijn politiek van glasnost en perestroïka. De vernieuwers beschouwden 
zichzelf zelfs enigszins als voorlopers."' Door de CPN waren al vroeg bepaalde 
vraagstukken op de agenda gezet die nu in de hele internationale communistische 
beweging werden besproken, zo meende ex-partijvoorzitter H. Hoekstra. Met de 
komst van Gorbatsjov koesterden sommigen in de CPN de hoop dat het Sovjet
communisme in staat zou zijn zichzelf te vernieuwen en zo zijn blazoen weer op te 
poetsen. 
Ook in Groningen leefde deze hoop. Meis vond het beleid van Gorbatsjov een 
'verdieping van het socialisme'.4(' Volgens de districtsleiding stuurde de Savet-lei
der aan op herstel van de Leninistische principes door meer zeggenschap aan de 
bevolking te geven. 41 Door de perestroika zou de Sovjet-Unie in staat zijn de stag
natie te overwinnen. Hierdoor werd 'het toekomstperspectief van het socialisme 
steeds helderder'. 42 Hardop noemde de Groninger leiding Moskou een bondge
noot in de strijd voor de vrede. In 1988, bij de voorbereidingen van de komende 
kamerverkiezingen, klaagde zij nog bij het landelijk partijbestuur over het 'ont
breken van de natuurlijke liefde voor de socialistische landen'!' 
Het VCN, dat Moskou in alle opzichten braaf volgde, was ook verheugd over de 
politieke veranderingen onder Gorbatsjov en zag daarin - evenals het Groninger 
CPN-district - een bewijs van de vernieuwende kracht van het Leninisme. Een 
rendez-vous tussen VCN en CPN via het Rode Plein te Moskou leek denkbaar. 
Het landelijke CPN-bestuur wees een verzoek tot samenwerking bij de kamerver
kiezingen van 1989 evenwel af. 

Affiche van de 
VCN uit 1987. 

Groen Links en het einde van de CPN 

In plaats van samen te werken met het VCN bij de kamerverkiezingen van 1989, 
keek het CPN-bestuur de andere kant op, in de richting van de PSP en de PPR. In 
Groningen was men daarvan aanvankelijk niet gediend. Het district besloot voor 
de middenweg en verlangde dat de CPN zelfstandig de verkiezingen in zou gaan. 

119 



Tussen Moskou en Finsterwo/de 

Op die basis zouden vormen van samenwerking wèl mogelijk zijn, maar een sa
mengaan niet. Op het partijcongres in aprill989 hield Lameris hiervoor een plei
dooi. Volgens hem lagen er kamerzetels voor een op de solo-toer gaande CPN in 
het verschiet, uitgerekend door het optreden van Gorbatsjov en de wervende 
kracht die er door hem van het Sovjet-communisme uit zou gaan."4 

Ondanks het Groninger protest ging het overleg tussen CPN, PPR en PSP door. 
Na de val van het tweede kabinet-Lubbers in mei 1989 raakten de onderhandelin
gen in een stroomversnelling. Een paar weken later kwamen de partijen tot over
eenstemming. Op de valreep was de kleine Evangelische Volkspartij ook uitgeno
digd. Overeengekomen werd om onder de naam Groen Links met een gemeen
schappelijk program en één kandidatenlijst aan de verkiezingen deel te nemen en 
daarna één fractie te vormen. 
Onder aanvoering van prominenten als de van gedachten veranderde Lameris, 
Me is en de Pekelder wethouder (en voormalig statenlid) L. Leeuwerik schaarde 
het Groninger district zich in meerderheid achter Groen Links. Dit ging Jagersma 
en wethouder H. Hcres uit Beerta te ver. Zij vonden dat deze stap het begin van 
het einde van de CPN betekende en schortten hun werkzaamheden in de Gronin
ger districtsleiding op. Zij vormden echter een kleine minderheid, zeker landelijk. 
Op de partijconferentie in Amsterdam die over de samenwerking moest beslis
sen, legden de tegenstanders het met dertig stemmen tegen driehonderd voor
standers duidelijk af. Na het besluit hingen een paar Groninger oppositionelen 
een meegenomen Sovjet-vlag met hamer en sikkel halfstok. Hoewel Groningen in 
meerderheid voorstander was van Groen Links, kwam het wel als een zware slag 
dat de eigen kandidaat Lameris buiten de prijzen viel. Meis had nog voor hem ge
pleit, omdat Lamcris 'een zeer grote bijdrage had geleverd om het nogal ruwe dis
trict-Groningcn op de lijn te krijgen waar het nu zit'!' Dat oud-provinciegenoot 
Brouwer de koppositie voor de CPN kreeg toebedeeld, zal weinig vergoed heb
ben. 
Oost-Groningen bleef zich niettemin kanten tegen Groen Links. Belangrijkste 
verzetshaarden vormden Bcerta. Midwolda, Scheemda en Finsterwolde, waar re
gionale kopstukken als Jagersma. Heres, K. Stek en M. Schwertmann hun achter
ban met enig succes opriepen om niet op Groen Links, maar op het VCN te stem
men. Bij de tussentijdse raadverkiezingen in het najaar - die het gevolg waren van 
gemeentelijke herindelingen - kwam men in de nieuwe gemeente Reiderland (de 
samenvoeging van Beerta, Finsterwalde en Nieuweschans) met een eigen CPN
lijst uit. De vijf raadszetels bleven behouden. De enige communistische burge
meester in Nederland, Jagersma, moest bij de herindeling wel het veld ruimen. 

Bij de kamerverkiezingen behaalde Groen Links zes zetels. Na een absentie van 
drie jaar maakte het communisme weer zijn parlementaire come-back, in de per
soon van Brouwer. PPR en PSP wilden de samenwerking uitbouwen. De CPN 
had minder haast, maar sloot zich bij de anderen aan. De mogelijkheid van een 
fusie en de daarmee gepaard gaande opheffing van de oude partijen kwam steeds 
nadrukkelijker in beeld. Uiteindelijk kregen de Groninger orthodoxe oppositio
nelen, die van meet af aan de electorale Groen-Linkse coalitie als de voorbode 
van de ondergang van de CPN hadden bestempeld, toch gelijk. Op 13 oktober 
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1990 werd door het neg 500 leden tellende district-Groningen van de CPN in 
Winschoten besloten op te gaan in het provinciaal verband van Groen Links en 
onder deze vlag deel te nemen aan de statenverkiezingen.46 Voor het eerst liep het 
district als geheel nu voorop bij de partijvernieuwing; het congres besloot immers 
pas in juni 1991 de CPN op te heffen. Het communistische dagblad De Waarheid 
was overigens de partij al voorgegaan, tot groot verdriet van vele Oostgroninger 
lezers, voor wie de krant een symbool was. In de woorden van oud-districtsbe
stuurder J.G. Schoenmaker: 'Ik las dus De Woarhaid. Toun dizze kraante ophe
ven wuir, was dat veur hail veul minsen n emotionele gebeurtenis. In d'oorlog 
binnen der gounent veur int kamp kommen, of afslacht.'"' 

Het Winschoter besluit was in feite onontkoombaar. De klein-linkse samenwer
king kende een eigen logica, waarbij het point of na return al was gepasseerd. 
Daarnaast speelde de omwenteling in Oost-Europa een rol bij het rijp maken van 
de Groninger geesten. De ondergang van het 'reëel bestaande socialisme' en het 
onbarmhartig aan de dag treden van de repressie en corruptie die zich onder de 
noemer van het communisme hadden voorgedaan, was voor velen een slag in het 
gezicht. De trots op de geestverwantschap sloeg om in diepe teleurstelling, aldus 
de al genoemde Leeuwerik: 'Oost-Europa heeft het ons onmogelijk gemaakt met 
de CPN door te gaan'."' Zodoende markeerde de kwestie Oost-Europa niet alleen 
het begin, maar ook het einde van de partijstrijd. 

Koert Stek met een affiche van de NCPN in september 1992. 
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Epiloog 

Het doek mocht dan zijn gevallen voor de Groninger CPN, het communisme ver
dween daarmee niet uit deze contreien. In het oosten van de provincie bleven en
kele gemeenteraadsfracties als CPN doorgaan. In december 1990 besloten de 
CPN-afdelingen Beerta. Finsterwalde en Nieuweschans en het VCN-district Gro
ningen tot hechte samenwerking. De misstanden in Oost-Europa 'betekenen voor 
ons niet het failliet van het socialisme'. zo verklaarden zij. 'Wij ontkennen de pro
blemen in deze landen niet, maar wij trekken hieruit niet de conclusie dat het 
communisme geen toekomst heeft..,,, Op 1 mei 1992 kondigde een comité van 
VCN-ers en oud-CPN-ers uit Groningen (en Noord-Brabant) in Finsterwalde de 
komst van de NCPN aan - de 'Nieuwe Communistische Partij van Nederland'. 
Groningen liep voorop: nog voordat de NCPN officieel op 14 november was op
gericht, werd hier de eerste afdeling gevormd. CPN en Sovjet-Unie mochten dan 
verdwenen zijn, maar - aldus Stek. voormalig wethouder van Beerta - 'er is geen 
sprake van dat het communisme dood is in Nederland'.5u 
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In 'Tussen Moskou en Finsterwalde - Over de geschiedenis van het 
communisme in Oost-Groningen' wordt een beeld gegeven van het 
Oost-Groninger communisme vanaf de eerste socialisten aan het eind 
van de vorige eeuw tot de opheffing van de CPN in 1991. 
Het openingsartikel is geschreven door Piet Hoekman en Jannes 
Houkes. Zij beschrijven de opkomst van het communisme in deze 
streek, en de rol die de anarchisten hierin hebben gespeeld. Frans de 
Smit plaatst in het tweede hoofdstuk de communistische culturele ui
tingen in Groningen in een landeUjk en internationaal kader. Geert 
van der Molen beschrijft in een autobiografisch artikel, het communis
tische verzet in Groningen. Hoekman en Houkes zetten in het vierde 
hoofdstuk uiteen hoe de Koude Oorlog in de gemeenteraden werd ge
voerd. Harm van der Veen borduurt in het volgende hoofdstuk hierop 
voort. Hij gaat met name in op de gevolgen van de Hongaarse opstand 
in 1956 voor de verhoudingen in de regio. Het slothoofdstuk is van de 
hand vanGerrit Voerman. Hij reconstrueert met behulp van het CPN
archief van het district Groningen de overgang van 'proletarisch' links 
naar 'ecologisch' links, dat wil zeggen het opgaan van de CPN in 
Groen Links. 
Het boek toont de rode draad van de geschiedenis van de CPN in 
Oost-Groningen - het verzet tegen maatschappelijke ongelijkheid in 
de streek, mede geïnspireerd door het geloof in de Sovjet-Unie. In dit 
opzicht verkeerden de Groninger communisten tussen Moskou en Fin
sterwolde. 

Dit boek is een uitgave van Uitgeverij Meinders te Scheemda en een 
initiatief van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partij
en te Groningen en het Veenkoloniaal Museum te Veendam. De aan
leiding tot deze publikatie was de tentoonstelling 'Tussen Moskou en 
Finsterwolde' in het Veenkoloniaal Museum (27 november 1993 - 13 
maart 1994). 

Documentatie
centrum 
Nederlandae 
Politieke Partijen 


	TussenMoskouenFinsterwolde_0001.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0002.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0003.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0004.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0005.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0006.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0007.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0008.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0009.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0010.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0011.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0012.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0013.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0014.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0015.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0016.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0017.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0018.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0019.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0020.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0021.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0022.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0023.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0024.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0025.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0026.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0027.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0028.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0029.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0030.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0031.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0032.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0033.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0034.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0035.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0036.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0037.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0038.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0039.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0040.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0041.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0042.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0043.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0044.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0045.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0046.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0047.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0048.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0049.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0050.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0051.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0052.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0053.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0054.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0055.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0056.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0057.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0058.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0059.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0060.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0061.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0062.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0063.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0064.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0065.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0066.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0067.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0068.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0069.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0070.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0071.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0072.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0073.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0074.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0075.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0076.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0077.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0078.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0079.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0080.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0081.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0082.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0083.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0084.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0085.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0086.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0087.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0088.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0089.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0090.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0091.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0092.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0093.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0094.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0095.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0096.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0097.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0098.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0099.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0100.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0101.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0102.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0103.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0104.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0105.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0106.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0107.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0108.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0109.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0110.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0111.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0112.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0113.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0114.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0115.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0116.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0117.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0118.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0119.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0120.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0121.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0122.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0123.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0124.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0125.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0126.tif
	TussenMoskouenFinsterwolde_0127.tif

