
of niet vechten/verdedigen ten
einde de moslims te beschermen? 

Ter Beek neemt wel de volle 
verantwoordelijkheid voor de 
uitzending van Dutchbat naar 
Srebrenica (p. 2 1 5)-. In een radio
uitzending (Welingelichte Kring
en van de v PRo op 8 november 
1996) heeft hij daaraan toege
voegd dat het tragische lot van de 
enclave voor hem reden tot aftre
den zou zijn geweest. Het is trou
wens niet correct datTer Beek in 
de periode dat het besluit tot uit
zending viel, niemand heeft ge
hoord die tegen uitzending pleit
te. Zo vond mede naar aanleiding 
van het door schrijver dezes 
gepubliceerde artikel 'Het einde 
der vredesmachten?' (Socialisme&.. 
Democratie, december 199 3) een 
discussie in de PvdA-werkgroep 
buitenland plaats, waar de minis
ter van tal van bezwaren tegen de 

Stalinist in de polder 

A.A. de Jonge bespreekt: I gor 

Cornelissen, Pa u/ de Groot, staatsvijand nr. 

1. Een bioar<ifische schets. Amsterdam: 

Nijgh & Van Ditmar, 1996. 

'Deze oud-diamantbewerker in
trigeert me sinds mijn jeugd', 
aldus schrijft !gor Cornelissen in 
de eerste alinea van zijn biografie 
van Paul de Groot. Deze man is 
een opmerkelijke figuur in onze 
politieke geschiedenis want van 
19 3 8 tot 1 977 (met twee jaar 
onderbreking in de oorlog) leidde 
hij de Communistische Partij van 
Nederland (CPN), de laatste elf 
jaar achter de schermen als 'erelid 
van het partijbestuur'. Geen 
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riskante missie in Srebrenica kon 
kennisnemen . Bij een menings
peiling staken uiteindelijk twee 
tegenstanders hun vinger op. Te 
vrezen valt dat het informele cir
cuit waarbij de bewindsman vol
gens eigen zeggen te rade placht 
te gaan zich in dit geval onvol
doende kritisch heeft opgesteld. 
Maar dan nog had Ter Beek 
wederom zelf zijn koers moeten 
bepalen. 

Eén niet onbelangrijke partijge
noot moet over het functioneren 
van Ter Beek toch redelijk tevre
den zijn geweest: Wim Kok. 
Over hem zegt de huidige Com
missaris van de Koningin in 
Drenthe: 'Ik koesterde en koes
ter geen "hard feelings" in de 
richting van Wim . Integendeel. 
Natuurlijk heb ook ik wel eens 
een aanvaring met hem gehad. 

ander heeft zó lang achtereen een 
Nederland$e partij geleid en van 
geen andere leider was de greep 
op zijn partij zó totaal. Dat is des 
te opmerkelijker omdat De 
Groot bepaald geen charismati
sche persoonlijkheid was. Hij was 
geen begenadigd redenaar, geen 
verzoener van tegenstellingen en 
geen aangenaam mens in de om
gang, maar grillig, achterdochtig 
en egocentrisch. De vraag 'wat 
had die man dan toch?' heeft dan 
ook velen gefascineerd, maar dat 
waren bijna altijd partijgenoten of 
ex-partijgenoten van De Groot. 
Tegenstanders van de c P N, hetzij 
van links hetzij van rechts, zagen 
hem meestal als een niet alleen 
onsympathieke maar ook onbe-

Zoals van veel partijgenoten vond 
ik ook van hem dat hij wel eens te 
veel alleen oog had voor de 
financiële opbrengst van de ver
anderingen bij Defensie en te 
weinig begrip voor het taaie 
gevecht om herstructurering en 
verkleining gelijk op te laten 
lopen' (p. 256). Tijdens Ter 
Beek's regeerperiode werden de 
militaire uitgaven inderdaad met 
niet minder dan 21,8 procent 
verminderd. Dit kwam zeer goed 
van pas bij de verkleining van het 
financieringstekort, waaraan Kok 
onder andere in het kader van de 
E M u prioriteit verleende. 

JAN GEERT SICCAMA 

Hoifd ifdelinB onderzoek Instituut 

'Clinsendael' en Hoosleraar Krijgs

seschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht 

kwame politicus. 
De voormalige trotzkist Igor 

Cornelissen is een uitzondering: 
al vele jaren heeft hij zich van bui
tenaf intensief bezig gehouden 
met de CPN en meer in het bij
zonder met haar langjarige leider. 
Tegenover laatstgenoemde was 
hij lange tijd zeer negatief. Zo 
leverde Cornelissen in Vrij 

Nederland van 2 7 november 1 9 6 5 
('Het slechte geheugen van Paul 
de Groot') een vernietigende kri
tiek op het eerste deel van De 
Groots memoires. Onder het 
mom van zelfkritiek had De 
Groot zich daarin volgens Corne
lissen sc~uldig gemaakt aan grove 
geschiedvervalsing. Nog feller 
van toon was het artikel 'De 
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levensloop van een rancuneuze 
intrigant' (vN 22-4-1966). In 
198 3 bleek echter bij het ver
schijnen van Cornelissens auto
biografie Van Zwolle tot Brest
Litovsk dat diens oordeel over de 
inmiddels in ongenade gevallen 
PX-CPN-leider wat milder was 
geworden. In 1981-82 had Cor
nelisscn, zo bleek, tweemaal te
vergeefs geprobeerd met de 
Groot persoonlijk in contact te 
komen. Dat De Groot in de oor
log enige tijd ondergedoken zat in 
de straat in Zwolle waar Cor
nelissen opgroeide, zal ook een 
rol hebben gespeeld . 

Vermoedelijk is het hier be-
proken boek ontstaan uit de 

behoefte bij Cornelissen om na 
zijn vroegere fel negatieve publi
caties nu te komen tot een genu
anceerd en evenwichtig oordeel 
over de mens Paul de Groot. De 
politieke ontwikkelingen van de 
laatste tijd hebben hem dit ook 
mogelijk gemaakt. Ten eerste: nu 
de vroegere communisten tegen
standers niet meer als melaatsen 
uit de weg gaan, heeft Corne
lissen door middel van gesprek
ken of briefwisseling uitgebreid 
informatie kunnen krijgen van De 
Groots vroegere medewerkers 
en verwanten. En ten tweede 
h eft hij inzage kunnen krijgen in 
het dossier van de BVD, waarin 
onder andere de door die dienst 
bij De Groot afgeluisterde 
gesprekken staan opgetekend. 
Vanaf eind jaren '5 o had de B v o 
namelijk afluisterapparatuur aan
gebracht in het huis van de CPN
leider. Bij alle begrip voor de bij
zondere problemen van de 
Koude Oorlog blijf ik het schan
dalig vinden dat in de 'democrati
sch rechtsstaat' Nederland zo'n 
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wederrechtelijke inbreuk op de 
privacy van burgers jarenlang 
mogelijk is geweest . 

'De mens De Groot ging me 
allengs méér interesseren dan de 
politicus die hij ook was', aldus 
Cornelissen (p. 8) . Als het zijn 
doel was, zoals ik dus vermoed, 
om eindelijk tot een fair oordeel 
over die mens te komen, dan is de 
schrijver daar volledig in ge
slaagd. Zelf heb ik in de periode 
1946- 1964 De Groot een keer of 
vijf in kleine kring meegemaakt -. 
naast de tientallen keren dat ik in 
openbare vergaderingen en con
gressen aan zijn lippen hing - en 
werd ik als zovelen door zijn per
soon gefascineerd. Welnu, ik kan 
zeggen dat ik mijn eigen herinne
ringen volledig terugvind in het 
door Cornelissen opgebouwde 
beeld van De Groot: zijn achterd
ocht, zijn grilligheid, zijn vermo
gen om de stemming te bederven 
en geestdrift te doden, zijn vaak 
kille en hautaine houding, maar 
ook zijn plotselinge uitingen van 
hartelijkheid. Verder komen ook 
die eigenschappen die hem tot 
een partijleider van formaat 
maakten naar voren: een sterke 
overtuigingskracht die wortelde 
in zijn haarscherpe gevoel voor de 
mentaliteit van zijn partijgeno
ten, en zijn taktische vaardighe
den in de afwisseling van aanval 
en terugtrekken. 

Als men echter van een bio
grafie meer verlangt dan een faire 
persoonsbeschrijving van de 
hoofdfiguur, dan schiet Corne
lissens boek tekort. Hoofdzaak is 
dat de politieke achtergrond van 
De Groots leven - de geschiede
nis van de c P N en zijn loopbaan 
binnen die partij - slechts frag
mentarisch wordt aangeduid. 

Daar deze achtergrond nog 
slechts bij weinigen voldoende 
bekend is, zal aldus slechts een 
kleine groep echt van het boek 
kunnen genieten. Nog minder 
vertelt de schrijver ons over de 
wijdere achtergrond, namelijk de 
internationale communistische 
beweging waarvan de CPN deel 
uitmaakte. Een belangrijke vraag 
blijft daardoor onderbelicht: in 
hoeverre was De Groot niet al
leen een gecompliceerde 'figuur 
apart', maar ook een represen
tant van het soort der stalinisti
sche partijleiders? 

Afvallig geworden c P N 'ers en 
halve sympathisanten vandec P N 
hebben Paul de Groot vaak gezien 
als de kwade geest, de man die de 
schuld zou zijn van de teruggang 
van die partij na 1 946. Tegen die 
zienswijze kan men echter aan
voeren dat alle Westeuropese 
communistische partijen, uitge
zonderd de Franse en Italiaanse, 
na een spectaculaire opkomst in 
1945-46 sterk terugliepen en dat 
die teruggang bij de CPN de eer
ste tien jaar langzamer ging dan 
bij de meeste zusterpartijen. Di
rect na de scheuring van 19 58 
verloordec P N meer dan de helft 
van haar kamerzetels, maar in de 
jaren daarna (tot 1977) herstelde 
zij zich geleidelijk. Wat Corne
lissen niet gezien heeft, is dat De 
Groots zwenking naar een jegens 
de Russen autonome koers vanaf 
1 96 3 - wellicht de origineelste 
daad van zijn leven - op een ver
keerde inschatting berustte. 
Door De Groot bedoeld als radi
calisatie, maakte deze autonomie 
de CPN in feite tot een 'nette' en 
geleidelijk alom geaccepteerde 
partij ... en daarmee uiteindelijk 
tot een overbodiae partij! 



Laat ik tot slot opmerken dat ik 
persoonlijk van Cornelissens uit
stekend geschreven boek zeer 
genoten en er ook veel van ge
leerd heb (vooral het laatste stuk, 

De vvn en het buiten
land: een labiele vrede 

Alvaro Pinto-Scholtbach bespreekt: 

G .A. van der List, De Macht van hetldee. 

De vvo en het Nederlandse Buitenlands 

Beleid, 1948-1994, Rijksuniversiteit 

Leiden, os wo Press, 1995. 

J. Voorhoeve, Labiele vrede, 

Noordwijk: Uitgeverij Balans, 1995. 

De politieke vormgeving van het 
buitenlandse beleid van Neder
land is tijdens de naoorlogse jaren 
vooral gedomineerd door (katho
lieke) christen-democraten. Dit 
wil echter geenszins zeggen dat 
andere partijen er wat dit betreft 
niet toe deden. Met het verschij
nen van De macht van het idee. De 

vv Den het Nederlandse buitenlandse 

beleid, 1948-1994 is de rol van de 
liberalen bij deze vormgeving sys
tematisch in kaart gebracht. 
Gerry van der List, wetenschap
pelijk medewerker van de libera
le Teldersstichting, is er met dit 
boek in geslaagd een zeer leesbare 
en uitstekend gedocumenteerde 
informatiebron te leveren over 
het buitenlands beleid van de 
VVD. Om het beeld zo compleet 
mogelijk te maken heeft hij voor 
dit promotie-onderzoek niet 
alleen gekeken naar het denken 
en handelen van Tweede Kamer
leden en bewindslieden, maar 
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over De Groots politieke val en 
laatste tien levensjaren, heeft me 
geboeid en ook wel ontroerd). 
Daarom betreur ik dat - wegens 
de hierboven gesignaleerde te-

ook naar dat van senatoren, euro
parlementariërs, liberale publi
cisten en de Teldersstichting. Het 
totaalbeeld dat men na veertien, 
voornamelijk historisch-beschrij
vende hoofdstukken krijgt, is ech
ter niet verrassend. De v v D 
onderschrijft, evenals de andere 
grote partijen, de noodzaak van 
een breuk met de vooroorlogse 
neutraliteits-politiek en gaat in de 
hitte van de Koude Oorlog het 
'God bless Am erica' geleidelijk 
luider zingen. Meer en meer 
wordt daarnaast in de Europese 
integratie een nieuwe vorm van 
evenwichtspolitiek gezocht. Ex
clusief voor de VVD, voorzover je 
van partijpolitieke verschillen in 
het buitenlands beleid kunt spre
ken, is haar fixatie op het natio
naal belang en een bijna natuurlijk 
wantrouwen jegens de buitenwe
reld. 

Liberaal? 

Wat schort aan dit boek van Van 
der List? In de eerste plaats het 
'idee' uit de titel. Aan het einde 
van de slotbeschouwing wordt 
een uitspraak geciteerd van vvD
buitenlandwoordvoerder Frans 
Weisglas: 'Het gaat om de macht 
van het idee. In de wereld van de 
banken is het geld belangrijk, in 
de buitenlandse politiek zijn het 
de ideeën die tellen'. Na meer 
dan 4-6o historisch-beschrijvende 
pagina's heeft de lezer alleen nog 

kortkomingen - de lezerskring 
van het boek kleiner zal blijven 
dan het verdient. 

A.A. DE JONGE historicus 

geen idee wat de vvD-ideeën zijn 
(buiten de idee fixe van behoud en 
versterking van de geprivilegieer
de (economische) positie van 
Nederland). Van een consistente 
afkeer van het kolonialisme en de 
inmenging in de interne aangele
genheden van andere staten, zoals 
nog te vinden was onder klassieke 
liberalen, was bij de vvDweinig 
sprake. In de jaren veertig en vijf
tig was de partij zowat de felste 
tegenstander van de onafhanke
lijkheid van Indonesië en de over
dracht van Nieuw-Guinea; vanaf 
de jaren zeventig was men fel 
gekant tegen het 'paternalisme' 
van Pronk, maar wel voor een 
sterke bemoeienis met Suriname 
en in het algemeen voor inmen
ging van 1 M F en Wereldbank in 
ontwikkelingslanden, en voor 
een krachtige stellingname tegen 
communistische regimes. Ook 
ten aanzien van andere klassiek 
liberale denkbeelden, zoals het 
geloof in vrijhandel en de pacifi
cerende werking van sterke inter
nationale economische relaties, 
was men weinig dogmatisch; vrij
handel was prima en moest overal 
worden gepropageerd, maar niet 
ten koste van de eigen economie 
(van het Europees landbouwpro
tectionisme is nog steeds geen 
afstand genomen), terwijl men 
van sterke economische relaties 
tussen Oost en West ook eigen
lijk ~iets moest hebben. 
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