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De Groot aan het bewind 
De CPN en de Komintern, 1935-1938 

In de zomer van 1935 hield de Komintern haar ze
vende Wereldcongres. Evenals op het vorige con
gres in 1928 werd de politieke koers radicaal omge
gooid. En net als toen had dat ge-
volgen voor de samenstelling van 

op de helling. Tegelijkertijd werden de 'burgerlij
ke' democratie, waarmee de Komintern nooit veel 
op had gehad, en de natie opgewaardeerd. 

Achterliggend motief voor deze 
ommezwaai was de zege van het 

de top van de Communistische 
Partij in Nederland (CPN). Leidde 
de radicalisering van de Komin-

Gerrit Voerman 
fascisme in Duitsland. Nadat Hitier 
in Duitsland aan de macht was ge-

tern aan het einde van de jaren 
twintig tot een geheel nieuwe 
partijleiding, de overgang naar 
een gematigder beleid in 1935 

CPN 
ging gepaard met minder ingrij-
pende wijzigingen. Wel kwam uit-
eindelijk Paul de Groot als sterke man op de voor
grond te staan. De basis voor zijn dominerende po
sitie was echter al gelegd bij de wisseling van de 
wacht in 1930, toen hij zitting nam in het partijse
cretariaat.1 
In dit artikel wordt ingegaan op de groeiende in
vloed van De Groot in de CPN in de tweede helft 
van de jaren dertig. Het lijkt erop dat hij heeft kun
nen profiteren van onvrede in de top van de Ko
mintern over het tekortschieten van de CPN op en
kele wezenlijke beleidsonderdelen: het tot stand 
komen van een eenheidstront met de sociaal-de
mocratie, de bestrijding van het trotskisme en de 
stagnerende organisatorische ontwikkeling van de 
partij. Deze drie kwesties worden eerst beschreven, 
voordat de ontwikkelingen in de partijleiding aan 
bod komen.2 

Eenheidstront 
In zijn redevoering op het Wereldcongres riep se
cretaris G. Dimitrov op tot de vorming van een 
'proletarisch' eenheidsfront. Deze koers betekende 
een scherpe breuk met de tot dan toe gevoerde po
litiek. De sociaal-democraten, die lange tijd voor 
'sociaal-fascisten' waren uitgemaakt. werden van 
aartsvijand ineens beoogd bondgenoot. De com
munistische fractievorming in de vakbonden ging 
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komen, ging Stalin toenadering 
zoeken tot het Westen. Daarbij 
hoorde een gematigde opstelling 
van de communistische partijen. 
Door de eenheid met de sociaal-de
mocratie te zoeken zouden deze 
een grotere bijdrage kunnen leve-

ren aan de strijd tegen het fascisme. 

De ommezwaai van de Komintern op het Wereld
congres kwam niet uit de lucht vallen. De Franse CP 
had al in 1934 samen met de socialisten een volks
front gevormd. Ook de CPN had al toenadering tot 
de sociaal-democraten gezocht voordat de Komin
tern deze tactiek officieel bekrachtigde -en daarbij 
haar neus gestoten. Van de voorgestelde samen
werking in februari 1935 bij de Provinciale Staten
verkiezingen wilde de SDAP niets weten. 
Tijdens de kerstdagen van 1935 hield de CPN een 
congres om de nieuwe politiek voor haar achter
ban uiteen te zetten. Ter voorbereiding van het 
congres was Ko Beuzemaker naar Moskou geko
men. Met betrekking tot het eenheidstront kwam 
hij met lege handen bij Dimitrov. De CPN had van 
de sociaal-democraten steeds nul op het rekest ge
kregen. Het Komintern-secretariaat was hierover 
niet te spreken en constateerde 'dass keinerlei 
wirkliche Arbeit zur Anwendug der Beschlüsse des 
VIl. KI-Kongresses geleistet worden ist' - dat gold 
niet alleen ten aanzien van de sociaal-democratie, 
maar ook ten aanzien van de vakbonden en van 
het fascisme.3 
Begin 1936 kwam Anton Struik naar de Sovjet-Unie 
als vertegenwoordiger van de CPN bij het EK KI, het 



Uitvoerend Comité van de Komintern. Hij kreeg 
het meteen zwaar te verduren. Er werd een com
missie ingesteld onder leiding van Ercoli (de Itali
aanse communist P. Togliatti), die zich ging buigen 
over de houding die de CPN aan diende te nemen 
tegenover het sociaal-democratische Plan van de 
Arbeid. De werkzaamheden van de commissie lie
pen echter nogal wat vertraging op, omdat men 
'den Genossen Struik van der Unrichtigkeit der bis
herigen Linie der Partei überzeugen musste', zo 
schreef Ercoli aan Dimitrov.4 De CPN zou het Plan 
te kritiekloos hebben omarmd en niet de vinger 
hebben gelegd op de reformistische onderdelen. 
In de zomer van 1936 ging Struik naar Nederland 
om deze standpunten van de Komintern voor de 
partijtop toe te lichten. Met name de harde woor
den van Moskou over de communistische waarde
ring voor het Plan vielen niet goed. Zo meende De 
Groot dat de Komintern niet goed op de hoogte 
was van de Nederlandse verhou-
dingen; 'es i st internationales Sche
matismus'. 5 
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In de strijd tegen het trotskisme was er voor de CPN 
dus veel werk aan de winkel, maar ook hier ging de 
partij halfzacht te werk. Bovendien beging men 
grote misstappen. Toen Beuzemaker in november 
1935 in Moskou was, deelde hij, tussen neus en lip
pen door, mee dat een jaar geleden toenadering 
was gezocht tot Sneeviiets partij. De vertegen
woordigers van de CPN hadden zich bereid ver
klaard, aldus Beuzemaker, om tot een eenheids
tront met de trotskisten te komen op één voor
waarde: 'Anerkennung der Richtigkeit der Frie
denspolitik der Sowjetunion'.6 Hoewel hij eraan 
toevoegde dat na de weigering van de trotskisten 
de CPN de lijn van isolering had gevolgd, was het 
kwaad al geschied. Beuzemaker kreeg met zwaar
gewichten als Ercoli en D.S. Manulski opdracht te 
onderzoeken hoe dit had kunnen gebeuren. Tege
lijk werd bepaald dat de CPN als speciaal punt de 
strijd tegen het trotskisme op de agenda van het 

partijcongres van eind 1935 moest 
zetten) 
Een jaar later kreeg De Groot bij 

Eind 1936 ging De Groot zelf sa
men met Louis de Visser naar Mos
kou. Afgezien van enige vooruit
gang in de moderne vakbeweging 
kon hij evenmin iets positiefs rap
porteren. Alle pogingen om het 
eenheidstront tot stand te bren-

'Anti-fascistisch eenheids- zijn bezoek aan Moskou te horen 

front kwam geen stap 

dichterbij' 

dat de CPN er bij de op handen 
zijnde Tweede-Kamerverkiezingen 
alles aan moest doen om te voor
komen dat de RSAP haar zetel zou 

gen, strandden op de weigering 
van de SOAP - zo ook de uitnodiging van de CPN 
om bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 
1937 met een gezamenlijke lijst uit te komen. De 
Nederlandse sociaal-democraten moesten niets van 
de CPN hebben, en hierin kwam geen verandering. 

Trotskisme 
Het trotskisme was sinds het einde van de jaren 
twintig al één van de grootste ketterijen in de in
ternationale communistische beweging. Na het ze
vende Wereldcongres werd de bestrijding ervan 
verbonden met de nieuwe koers: het werd nu als 
een ernstige belemmering opgevat voor de strijd 
tegen het fascisme en voor het proletarische een
heidsfront. De verkettering ging zà ver, dat men 
het trotskisme uiteindelijk ging beschouwen als 
een regelrechte handlanger van het fascisme. 
Wat betreft het trotskisme onderscheidde Neder-
land zich in de ogen van de Komintern zeer nega
tief. Niet alleen beschikten de trotskisten hier over 
een eigen vakbond (het Nationaal Arbeids-Secreta
riaat), ook hadden zij een eigen politieke partij, de 
Revolutionair Socialistische Partij - na 1935 de Re
volutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP) ge
heten. Deze stond onder leiding van de door Mos
kou verfoeide Henk Sneevliet, die tevens in de 
Tweede Kamer zitting had. 
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behouden.8 Ook diende de partij 
in eigen gelederen campagne te 
voeren tegen de zwakke en libera

le opstelling tegenover het trotskisme. Van dat 
laatste kwam echter weinig terecht, zo bleek uit 
een verslag dat partijsecretaris Cees Schalker begin 
1937 aan Ercoli uitbracht. In de berichtgeving in Oe 
Tribune over het in Moskou gevoerde proces tegen 
het 'trotskistische parallelcentrum' -bestaande uit 
hooggeplaatste CPSU-Ieden als G. Pjatak_ov en K. 
Radek- was sprake van een onderschatting van het 
trotskisme, zo meende hij. Met de politieke contro
le over het partijblad was het nodige mis en de re
dactie diende ter verantwoording te worden ge
roepen.9 
Naar aanleiding van Schalkers rapportage boog het 
Kominternsecretariaat zich weer over de CPN. Mos
kou had geconstateerd dat Oe Tribune citaten en 
een foto van Trotski had afgedrukt.10 In omineuze 
bewoordingen stelde het secretariaat vast dat 'dass 
diese Fehler und Schwächen keine zufällige Erschei
nungen sind, sondern in den Schwankungen wür
zeln, welche hinsichtlich der Fragen des Kampfes 
gegen den Trotzkismus sowohl unter den Redak
tionsmitgliedern als auch bei einzelnen Mitgliedern 
der Führung bestehen' .11 Dimitrov persoonlijk be
krachtigde het besluit van het secretariaat, waarin 
de CPN te kennen werd gegeven de strijd tegen het 
trotskisme te intensiveren en om de redactie van 
De Tribune ter verantwoording te roepen. 



Na Schalkers terugkeer werd hoofdredacteur Alex 
de Leeuw ter verantwoording geroepen. Als zon
debok werd buitenlandredacteur B. Neter be
schouwd: hij was verantwoordelijk voor de foto. 
Voortaan moest hij zich aan binnenlandse reporta
ges wijden. De politieke controle van het Politiek 
Bureau van de CPN op de redactie van Oe Tribune 
werd verscherpt; hiermee werd Struik - weer terug 
uit Moskou - belast.12 

Tweede-Kamerverkiezingen 1937 
Op de agenda van de gesprekken die de reeds ver
melde afvaardiging van de CPN eind 1936 met het 
Kominternsecretariaat voerde, prijkten ook de ka
merverkiezingen van 1937. De Visser - sinds 1925 
lid van de Tweede Kamer - maakte Ercoli deelge
noot van zijn verwachtingen. Naar zijn mening 
zouden de regeringspartijen ARP en RKSP flink ver
liezen en zou de NSB behoorlijk winnen. Voor de 
CPN zag De Visser maar liefst acht 
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verkiezingen. Het anti-fascistische eenheidstront 
van communisten en sociaal-democraten was ook 
nog geen stap dichterbij gekomen. Vóór de kamer
verkiezingen verklaarde de CPN zich bereid om een 
gemeenschappelijke lijst met de SDAP te vormen, 
maar dit aanbod was door de laatste resoluut van 
de hand gewezen. En ten slotte de strijd tegen het 
trotskisme: Sneevliet mocht dan wel zijn kamerze
tel hebben verloren, de RSAP en het NAS beston
den nog steeds. Bovendien was de CPN er zelf ook 
nog niet vrij van; Beuzemaker kondigde tenminste 
in de zomer van 1937 aan dat bij de voorbereiding 
van het komende partijcongres 'eine ernste Prü
fung des ganzen Parteikaders notwendig ist, damit 
keine trotzkistische Kontrabande ader trotzkisti
sche Spione si eh einsch/eichen' .15 

Driemanschap 
Gezien deze gebrekkige uitvoering van de Komin

ternpolitiek lag het voor de hand 
dat op het komende CPN-congres zetels in het verschiet liggen - een 

verdubbeling van het aantal waar
over de CPN sinds 1933 beschikte. 
'Nach diesen Wahlen können wir 
einen positiven Faktor im parle
mentarischen Leben werden, durch 
die Abschwächung verschiedener 
bürgerlicher Parteien und die Stär
kung unserer Partei. Dann werden 

'In de bestrijding van het de partijtop zou worden gereorga
niseerd. Op het vorige partijcon
gres van december 1935, vlak na
dat de Komintern de nieuwe lijn 
had aangenomen, was dat even
eens op beperkte schaal gebeurd. 
Struik verdween toen uit het par-

trotskisme stond 

De Groot in 
het voorste gelid' 

die Verhältnisse im Parlament sa 
sein, dass wirals eine grosse pariamentarische Par
tei gerechnet werden müssen.'13 
Bij de kamerverkiezingen van 26 mei 1937 bleek 
dat De Visser zich rijk had gerekend. In plaats van 
vier zetels erbij verloor de CPN er één. Bovendien 
wonnen ARP en RKSP beide drie zetels en bleef de 
NSB ver onder de door De Visser verwachte tien à 
twaalf kamerzetels. In plaats van een positieve fac
tor in het parlement te worden, was de CPN ge
marginaliseerd. Nadat de stemmen geteld waren, 
merkte De Groot gergerd op dat sommigen veel te 
optimistisch waren geweest.14 In haar analyse van 
de verkiezingsuitslag stelde de CPN echter vooral 
het verlies van de fascistische NSB en de trotskisti-
sche RSAP voorop- Sneevliet verdween uit het par
lement. Door alle energie op deze groeperingen te 
richten, was de partij zelf amper over het voetlicht 
gekomen. Schalker zelf bracht de terugval mede in 
verband met een zeker onbegrip in het partijkader 
over de nieuwe - maar inmiddels al weer twee jaar 
oude- Kominternlijn. 

Al met al had de Komintern weinig reden om te
vreden te zijn met de CPN. Hoewel het ledental 
was gestegen, nam de electorale invloed van de 
Nederlandse partij niet toe - integendeel. Boven
dien stagneerde de ledenaanwas sinds de kamer-

z 
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tijsecretariaat om de CPN in Mos-
kou te vertegenwoordigen en De 

Visser maakte als partijvoorzitter plaats voor een 
nieuw gezicht: de vele jaren jongere Beuzemaker. 
Deze ging samen met partijsecretaris Schalker en 
De Groot de dagelijkse leiding vormen. Dat De Vis
ser zijn voorzittersfunctie moest opgeven, was een 
direct gevolg van de koerswending van de Komin
tern. Het was nodig om aan de buitenwacht duide
lijk te maken wie de voornaamste partijleiders wa
ren, 'um die a/te Legende van der Partei De Visser
Wijnkoop, welche ein Hemmnis ist für die Verwirk
lichung des Einheitsfront zu liquidieren', aldus 
Struik in zijn verslag aan Moskou. Voor de zeker
heid voegde hij eraan toe dat het fout zou zijn te 
denken 'dass wir Gen. De Visser zurückgedrängt 
haben•.16 

In het driemanschap bestaande uit partijvoorzitter 
Beuzemaker, partijsecretaris Schalker en De Groot 
dat in het midden van de jaren dertig het bewind 
in de CPN voerde, maakte de laatste de dienst uit -
zo luidde althans het oordeel van A. Kellermann. 
Deze van oorsprong Hongaarse communist (A. 
Grünbaum geheten) was werkzaam bij de Komin
tern. Hij werd door Dimitrov als waarnemer naar 
het demonstratieve verkiezingscangres van de CPN 
gezonden, dat tijdens de Kerst van 1936 werd ge
houden. 'Die führende Ra/Ie in der Leitung spielt 



De Groot. Das ist die faktische Lage. /eh habe den 
Eindruck, dass er innerha/b der Leitung nog nicht 
ganz der anerkannte Führer ist, aber auf dem 
Wege ist, das zu werden', zo rapporteerde hij aan 
zijn chef.17 Tot de leidende groep rekende de Ko
minternwaarnemer De Groot, Beuzemaker en or
ganisatiesecretaris Jan Di eters; 'vielleicht wird dazu 
Struik kommen und wie mir scheint, gehört dazu 
Schalker'. De partijsecretaris zou echter weinig ini
tiatieven tonen. Het lijkt erop dat Schalker werd 
weggepromoveerd; Kellermann adviseerde aan Di
mitrov hem als vertegenwoordiger van de CPN 
naar Moskou te laten sturen, wat in juni 1937 ge
beurde. Als zijn plaatsvervanger kwam Dieters in 
het secretariaat, als organisatiesecretaris. Van hem 
had Kellermann een goede indruk: 'er ist prinzi
pienfest, ziemlich selbständig und initiativ (sic)'. 
Tussen De Groot en de 'tweede' man Beuzemaker 
bestond een zekere rivaliteit, zo dacht Kellermann. 
Hij vond de partijvoorzitter te weinig zelfstandig 
en teveel ertoe geneigd om tegenstellingen glad te 
strijken. Over De Groot was Kellermann niet uitge
sproken positief. Enerzijds prees hij zijn initiatiefrij
ke, praktische en realistische politieke instelling, 
waarmee De Groot zich duidelijk zou onderschei
den van de anderen. Anderzijds merkt hij ook zijn 
impulsiviteit en opvliegendheid op. Verder meen
de Kellermann dat De Groot 'weniger mit der KI in
nerlich verwachsen i st, als das van dem Sekretär ei
ner Partei zu erwarten isf- een niet geringe kwali
ficatie in een tijd waarin Linientreue tot hoogste 
goed was verheven. Zo zou hij soms wat gering
schattend over de Sovjet-Unie spreken. Over de wil 
van De Groot om de Kominternlijn uit te voeren, 
bestond bij Kellermann evenwel geen twijfel. 

Zuivering partijtop 
In december 1937 kwam een CPN-delegatie be
staande uit De Groot. Beuzemaker, Dieters en Jan 
Herder (leider van het boerenwerk en lid van de 
gemeenteraad van Ooststellingwerf) naar Moskou 
om het komende partijcongres voor te bereiden. 
Zoals te verwachten was- gezien de matige presta
ties van de CPN - was Komintern-secretaris Dimi
trov niet al te best te spreken over de partij. Het 
enige lichtpuntje vormde het stijgende aantal com
munisten in de sociaal-democratische vakbond 
(een succesje dat De Groot als verantwoordelijke 
voor het vakbondswerk op zijn conto kon bijschrij
ven). De partijleiding kreeg van het Kominternse
cretariaat opdracht de 'sectarische zelftevreden
heid' te beëindigen, teneinde de stagnatie te over
winnen. Met grote energie moest de eenheidstae
tiek uitgevoerd en het trotskisme bestreden wor
den. 
De CPN beschouwde in deze tijd het trotskisme in 
navolging van Stalin en de Komintern nu ook als 
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een bondgenoot en agent van nazi-Duitsland - een 
opvatting die met name De Groot zou uitdragen 
binnen de partij. Er zouden concrete aanwijzingen 
bestaan over de 'Verbindungen holländischer 
Trotzkisten mit der faschistischen Unterwelt, der 
Spionage, Diversion, Antikomintern Gestapo 
usw:1B Het secretariaat van het EK KI achtte op kor
te termijn een grondige controle van het gehele 
leidende kader noodzakelijk, 'vom Standpunkt der 
politischen Zuverlässigkeit und persönlichen Ehr
lichkeit und Ergebenheit gegenüber der Partei und 
der Kommunistischen Internationale und des 
Kampfes gegen den Trotzkismus'. 19 

De CPN-delegatie hoefde hiervan niet overtuigd te 
worden. In een voorbereidend document voor de 
bijeenkomst in Moskou had men iets soortgelijks 
aangekondigd. De kandidat<:!n voor de partijlei
ding dienden zorgvuldig geselecteerd en gecontro
leerd te worden op hun politieke betrouwbaar
heid.20 In het Komintern-archief bevindt zich een 
uitgewerkt voorstel voor een nieuwe partijtop, dat 
hiermee verband houdt. Kennelijk stemde het Ko
minternsecretariaat ermee in, want de samenstel
ling van het Politiek Bureau dat het Centraal Co
mité van de CPN op 20 april 1938 koos, was vrijwel 
identiek aan dit voorste1.21 
In de nieuwe opzet waren de belangrijkste posities 
weggelegd voor De Groot, Beuzemaker en Dieters. 
Deze laatste - die een positieve beoordeling van 
Kellermann had gekregen- bleef zijn functie als or
ganisatiesecretaris houden. De uit Moskou terug
kerende Schalker werd op een zijspoor gezet. Hij 
bleef weliswaar deel uitmaken van het secretari
aat, maar kreeg de politieke leiding van het district 
Rotterdam toegewezen (aanvankelijk zou hij Lou 
Jansen als secretaris van het belangrijke district 
Amsterdam opvolgen, maar dit was hem om onbe
kende redenen uiteindelijk niet vergund). Schalker 
was dus partijsecretaris af; in deze functie werd De 
Groot door het partijcongres verkozen. Met zijn 
verkiezing als centrale figuur in de partij bevestig
de het congres de feitelijke situatie. 

Struik en De Leeuw exit 
Van deze zuivering van de partijtop werden naast 
Schalker nog twee vooraanstaande leden het 
slachtoffer. Struik en De Leeuw werden uit het Po
litiek Bureau teruggezet naar het Centraal Comité. 
De eerste was voordat hij begin 1936 de CPN in 
Moskou ging vertegenwoordigen, lid van het par
tijsecretariaat geweest. Na zijn terugkeer bleef hij 
aanvankelijk op de voorgrond staan, zoals Keller
mann opmerkte. De Leeuw was geruime tijd hoof
redacteur van De Tribune (vanaf mei 1937 Het 
Volksdagblad geheten). Hij maakte vanaf 1930 
deel uit van het Politiek Bureau. 
Bij de degradatie van De Leeuw en Struik speelde 



de discussie over het eenheidstront een belangrijke 
rol. In de voorbereiding van het partijcongres wa
ren ze in botsing gekomen met De Groot. Twistap
pel vormde de vraag langs welke weg de eenheid 
verwezenlijkt moest worden.22 De Groot verwacht
te uitsluitend heil van de 'vakbondseenheid', ter
wijl de beide anderen ook in de samenwerking met 
de sociaal-democraten in bijvoorbeeld het Spanje
comité of de vredesbeweging mogelijkheden za
gen.23 
Naast deze taktische meningsverschillen was de po
sitie van Struik en De Leeuw ook verzwakt doordat 
hun persoon in verband kon worden gebracht met 
het vermaledijde trotskisme. Struik kwam politiek 
gezien in een slechte reuk te staan nadat zijn stu
dievriend en voormalige collega Dirk Schermer
hom in de Sovjet-Unie in ongenade was gevallen. 
Schermerhom was als ingenieur bij de bouw van de 
metro in Moskou betrokken, totdat hij werd be
schuldigd van trotskistische activi-
teiten. Wegens spionage en sabo-
tage werd hij op 26 november 1937 
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beide instanties was dan ook een belangrijke reden 
om De Leeuw aan de kant te schuiven, naast het ar
gument dat de krant meer agitatorisch moest wor
den. Die verbinding werd gevonden in de benoe
ming van partijsecretaris De Groot tot hoofdredac
teur. 

De afwijkende opvattingen van Struik en De Leeuw 
met betrekking tot de eenheidstronttactiek wer
den aan Moskou gerapporteerd. Schalker bracht 
bij zijn terugkeer in Nederland de kritiek van de 
Komintern hierop mee. De beide dissidenten lieten 
zich aanvankelijk niet geheel overtuigen.27 Op de 
zitting van het Centraal Comité van 20 april gaven 
Struik en in mindere mate De Leeuw echter hun 
fouten toe. Struik erkende dat hij zich had vergist; 
'die van der Partei festgestellte Politik ist der richti
ge Weg•.28 
Bij het in ongenade vallen van beiden zal ook hun 

intellectuele achtergrond een rol 
hebben gespeeld. Struik tenminste 
zei te kunnen begrijpen dat in de 

geëxecuteerd.24 Tijdens het bezoek 
van de CPN-delegatie aan het EKKI
secretariaat is waarschijnlijk over 
de banden tussen Struik en Scher
merhom gesproken. Na terugkeer 

'De Groot controleerde 

partijapparaat en -krant' 

partijleiding personen zijn vervan
gen 'die info/ge der Art ihrer so
zialen Position keine direkte Ver
bindung mit der organisierten 

van de afvaardiging onderhield het 
partijsecretariaat Struik over deze 
kwestie, waarna hij een verklaring 
opstelde. Hierin erkende Struik 'dass ich untauglich 
zur politisch verantwortlicher Arbeit in der K.P.N. 
sein wuerde, wenn ich nichtjeden Trotskist als eine 
gefaehrlicher und gemeinster Feind der Arbeiter
bewegung betrachte•.25 Vervolgens nam Struik af
stand van Schermerhorn. Hoewel hij 'scherpe zelf
kritiek' uitte over zijn 'politieke blindheid', was het 
kwaad van de guilt by association voor Struik al ge
schied: een persoon die in contact had gestaan met 
een in de Sovjet-Unie ontmaskerde trotskist, kon in 
de CPN geen leidende functie bekleden. 
Voor De Leeuw lag de zaak anders. Hij had zoals 
vermeld als hoofdredacteur van De Tribune een 
jaar eerder een scheve schaats gereden bij de be
richtgeving over het proces tegen de groep van Ra
dek en Pjatakov in de Sovjet-Unie. Nog steeds wan
trouwde De Groot de politieke loyaliteit van de re
dactie; volgens hem waren sommige leden 'mehr 
ader weniger trotzkistisch gestimmf.26 Over De 
Leeuws redacteurschap bestond evenwel al langer 
onvrede. Zo had Kellermann in december 1936 van 
De Groot en Struik vernomen, dat zij hem niet ge
schikt vonden omdat hij zich te veel met theoreti
sche kwesties zou bezighouden. De contacten tus
sen redactie en Politiek Bureau kwamen zo in de 
knel. De faux pas bij het proces werd daar ook 
mede aan geweten. Een betere verbinding tussen 
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Massen haben, diese Verbindung 
nur durch Vermittlung von ande
ren Genossen hatten und die di
rekte Verbindung auch nicht durch 

ihre Lebenserfahrung besassen'. 29 

De Leeuw stelde op de zitting van het Centraal Co
mité dat er geen oppositie van hem en Struik was 
geweest. Partijvoorzitter Beuzemaker onderstreep
te dit door te zeggen 'dass es keine bewusste Linie 
gegen die Politik der Partei gegeben hat und dass 
van einer Zusammenarbeit zwischen ihnen keine 
Rede isf.30 Hij benadrukte dat de twee op andere 
terreinen zouden worden ingezet. Struik ging de 
redactie voeren van het theoretische tijdschrift Po
litiek en Cultuur. De Leeuw kreeg de leiding van 
het maandblad De Sovjet Unie, waarvan het eerste 
nummer in november 1938 uitkwam. Aan de voor
avond van de Tweede Wereldoorlog was de rol van 
De Leeuw en Struik in de CPN in feite uitgespeeld. 
De oorlog zouden beiden niet overleven. 

De Groot glorieert 
'Die Aenderung der Zusammensetzung des Polbü
ro und die Entfernung einiger unsicherer Genossen 
aus der politischen Leitung hat die Parteileitung 
gestärkf, zo rapporteerde De Groot aan Mos
kou.31 De reorganisatie had in ieder geval een ver
steviging van zijn eigen positie tot gevolg gehad. 
Van Schalker nam De Groot de functie van partijse
cretaris over en van De Leeuw het hoofdredacteur
schap van de partijkrant. In deze twee hoedanighe-


