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De journalist en romanschrijver 
Ger Verrips was van 1 9 53 tot 
197 5 lid van de Communistische 
Partij van Nederland (CPN). Van 
1955 tot zijn uittreden was hij 
redacteur van het partijdagblad 
De Waarheid, bovendien was hij 
van 1958 tot 1 964lid van het par
tijbestuur. Wie zo lang en zo 
intensiefbetrokken is bij een par
tij als de CPN voelt na zijn breuk 
ermee doorgaans behoefte om 
met dat stuk verleden publieke
lijk tot kJaarheid te komen. 
Verrips nu heeft daarvoor niet de 
subjectieve vorm van autobiogra
fie of memoires gekozen, maar is 
de geschiedenis van de c P N gaan 
bestuderen aan de hand van pas 
sinds kort voor historici toegan
kelijke bronnen, waarvan het in 
het 1 1 s G berustende archief van 
de c P N, het B v o-archief en het 
archief van de Communistische 
Partij van de Sovjet-Unie de 
voornaamste zijn (waarbij hij 
overigens ten aanzien van beide 
laatstgenoemde archieven aan 
nogal wat beperkingen onder
worpen was). 

Tegenover NRC Handelsblad 
(27 mei j.l.) verklaarde Verrips: 
'Het was een test voor mezelf. 
Kon ik er afstandelijk over schrij
ven?' Nu, dat is hem ten voile ge
lukt. Zijn boek over de geschie
denis van de CP N van 193 8 tothet 
einde is opmerkelijk objectief en 
afstandelijk. Hoewel hij bij vee! 

van het verhaalde medespeler is 
geweest en tal van behandelde 
personen goed heeft gekend, 
komen de schrijver en zijn erva
ringen nergens in het boek voor. 
Oat lijkt haast te mooi om waar te 
zijn en men moet wei aannemen, 
dat vooral in wat hij over perso
nen vertelt zijn eigen belevenis
sen ongemerkt meegespeeld heb
ben. Oat neemt niet weg dat 
Verrips nergens voor de verlei
ding is bezweken om op ex
partijgenoten zijn gram te halen 
of rekeningen met hen te veref
fenen. 

Men kan dat ten dele verklaren 
uit het weinig tot rancune geneig
de karakter van de auteur, maar 
er komt toch nog iets anders bij. 
Anders dan vele andere ex
CPN'ers die over hun oude partij 
schrijven heeft Verrips kennelijk 
volledig met de zaak van het com
munisme gebroken. Men vindt 
bij hem geen enkele neiging om 
de politiek van Stalin en zijn 
opvolgers te vergoelijken onder 
verwijzing naar de vermeende 
vijandigheid van de kapitalisti
sche buitenwereld. Evenmin 
deelt hij de mening van vele ex
partijgenoten dat de c P N poten
tieel een goede partij was die ech
ter door bepaalde slechte !eiders 
verpest zou zijn. W elnu, juist zijn 
dui.-l.elijk afstand nemen van de 
communistische zaak heeft het 
Verrips mogelijk gemaakt om 
over de personen een genuanceerd 
en tolerant oordeel te vellen. 

Hoewel het boek behoorlijk 
dik is (ruim 55o bladzijden) is het 
toch geen al- of veelzijdige belich
ting van het CPN-leven, maar in 
hoofdzaak een boek over /eiders. 
Oat hangt ten dele samen met de 
gebruikte bronnen, maar het is 
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kenneUjk ook vooral die kant van 
de zaak die Verrips heeft gefasci
neerd. Echte onthulling van ge
heimen zal men er niet in vinden 
- zo blijven bijvoorbeeld de 
financiele relaties tussen de CPN 
en de Sovjet-Unie een nog gro
tendeels onopgehelderd raadsel 
en blijft de precieze rol van de 
B v Din de interne partijgeschillen 
van I958 onduidelijk - maar tal 
van zaken worden verhelder~. 
Oat de CPN voor de Tweede 
W ereldoorlog slaafs de lijn van de 
Komintern volgde, wisten weal; 
dat het partijcongres van I 9 3 8 en 
de daarop volgende bestuursver
kiezing tot in de kleinste details in 
Moskou voorgekookt werden, 
was mij echter tot dusver onbe
kend. Dat Lou Jansen en Jan 
Dieters, die in de eerste oorlogs
jaren samen met De Groot de 
partij leidden, na hun arrestatie in 
194 3 tijdens hun verhoren voile
dig bezweken, was al in vage ter
men aangeduid door L. de Jong in 
dee) 6 van zijn grote werk; Ver
rips is echter de eerste die op dit 
punt geen enkele twijfel overlaat. 
Zijn verhaal over de CPN in het 
verzet is bepaald geen ontluiste
ring, maar wei een ontmytholo
gisering: de CPN heeft een grote 
rol gespeeld in het verzet en naar 
verhouding zeer grote offers ge
bracht, maar zij was niet, ~oals 
bijvoorbeeld Theun de Vries in 
sommige van zijn romans gesug
gereerd heeft, qua eerlijkheid, 
onbaatzuchtigheid en beginsel
vastheid hoven alle andere ver
zetsbewegingen verheven. 

Volazaamheid 
Mijn voornaamste conclusie uit 
Verrips' verhaal over dec PN-lei
ders en hun onderlinge betrek-
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kingen is: het bevestigt nog eens 
dat de c P N minstens vanaf I 9 3 o 

geen interne richtingenstrijd 
heeft gekend. In volgzaamheid 
jegens de Sovjet-politiek gaven 
de !eiders elkaar niets toe. Hun 
conflicten vloeiden voort uit per
soonlijke rivaUteit of competen
tiegeschillen. Daarbij slaagde 
Paul de Groot erin zijn rivalen 
Beuzemaker en Goulooze buiten
spel te zetten. In I 945 mislukte 
een frontale aanval op zijn posi
tie, vanuit het bevrijde zuiden 
door W . van Exter ondernomen. 
In 1958-'59 kreeg De Groot te 
maken met de oppositie van 
Brandsen, Reuter, Gortzak c.s . ; 
hoewel in zekere zin verband 
houdend met de in de Sovjet
Unie begonnen destalinisatie, had 
ook deze oppositie in wezen geen 
principieel-politieke grondslag. 
Na het verslaan van deze groep 
was De Groots leiderschap on
omstreden en zij bleef dat ook 
toen hij zich uit de eigenlijke Iei
ding terugtrok en nog slechts 
'erelid van het partijbestuur' 
was. De volgzaamheid van 'ge
staalde' en lang niet domme par
tijvoormannen als Marcus Baklcer 
en de gebroeders Wolff tegen
over de met de jaren steeds 
excentriekere De Groot is ver
bluffend. Pas in I 977 kwam er 
een eind aan de macbt van de 
oude Ieider. W eldra kwam er 
toen voor het eerst na vele decen
nia een echte richtingenstrijd bin
nen de CPN. In de jaren tachtig 
liet zij haar marxistisch-leninisti
sche ideologie en haar stalinisti
sche organisatiestructuur los. De 
c P N werd toen een normale 
democratische en daarmee over
bodige partij. 

Het zal duidelijk zijn dat de 

persoon van Paul de Groot in 
Verrips' boek de centrale rol 
speelt. Ook na lezing van dit boek 
gaat men niet van De Groot hou
den. Toch is Verrips ook hier 
genuanceerd in zijn oordeel, 
waarbij hij veel begrip toont voor 
de psychische problemen waar
mee De Groot uit de oorlog 
kwam. De Groots grote rivaal tij
dens de bezetting, de Komintern
agent Daan Goulooze, is bij 
Verrips bepaald niet de 'ridder 
zonder vrees of blaam' die zijn 
biograaf Ger Harmsen van hem 
heeft gemaakt. En dan is er 
Gerben Wagenaar, de figuur die 
na De Groot de meeste aandacht 
van de schrijver krijgt. Wagenaar 
was niet, zoals men wei gedacht 
heeft, een door De Groot jaren
lang met moeite gedulde rivaal. 
Hij was in I 945 nadruldcelijk als 
'tweede man' door De Grootuit
gekozen en deze hield hem de 
hand boven het hoofd, toen zijn 
functioneren als organisatieleider 
op toenemende kritiek stuitte. 
Pas vanaf I 9 55 verslechterden de 
betrekkingen tussen de twee 
mannen. Vooral door niet-com
munisten is Wagenaar - met zijn 
innemende optreden en zijn stoe
re Friese uiterlijk - vaak als een 
goudeerlijke man-uit-een-stuk 
gezien . N a lezing van Verrips valt 
daar wei wat op af te dingen. 
Maar ook ten aanzien van Wage
naars persoonlijke problemen 
toont Verrips be grip. 

Opgemerkt moet nog worden 
dat Verrips naast de archivalia 
nog een tweede, zij het veel min
der belangrijke bron benut heeft: 
zijn gesprekken met een aantal 
voormalige CPN-leiders, waar
onder ook mensen uit het lagere 
kader, zoals bestuurders van de 
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Eve. Terecht heeft hij die ge
sprekken niet gebruikt om harde 
feiten aan het Ucht te brengen: 
daarvoor is het geheugen van ver
reweg de meesten te zwak of te 
selectief. Zij leveren echter een 
vaak waardevolle sfeerbeschrij
ving op. Verrips heeft daarbij 
mensen aan het praten gekregen 
die lange tijd voor historici hun 
deur praktisch dicht hielden, 
zoals Annie van Ommeren
Averink. En hij heeft - bij mijn 
weten als eerste - Marcus Bakker 
zo ver gekregen dat hij ondubbel-

Relativisme versus 
universalisme 

Bas van Stokkom bespreekt: 

S. W . Couwenberg (red.), Westerse 

cultuur; model voor de hele wereld?, Kok 

Agora in samenwerking met de stichting 

Civis Mundi, '994· 

S.W. Couwenberg, emeritus 
hoogleraar staats- en bestuurs
recht aan de Erasmus Univer
siteit, is een oude bekende in po
liticologenland. In talloze artike
len toont hij zich zowel een poli
tiek hervormer die wijzigingen in 
het staatsbestel nastreeft (waar
onder het referendum), als een 
beschermer van het Nederlandse 
cultuurgoed. In Couwenbergs 
denken komen dan ook progres
sieve en conservatieve gedachten 
te zamen; hij is de belichaming 
van het poUtieke 'midden'. Wie 
zou denken dat daaruit een fan
tasieloze stellingname zou resul
teren vergist zich, want dat mid
den weet de auteur steeds weer 
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zinnig zijn spijt betuigd heeft over 
het door hem geschreven 'Rode 
Boekje'. 'Wat ik wel vaak ge
dacht heb,' aldus Bakker (biz. 
491) 'is: waarom neemt eigenlijk 
helemaal nooit iemand het voor 
me op?' Inderdaad: waarom? 

Ik moet deze bespreking af
ronden. Heb ik geen kritiek op dit 
interessante en uitstekend lees ba
re hoek? Jawel. De titel moge 
commercieel aantrekkelijk zijn, 
zij is niettemin misleidend voor 
de lezer die denkt dat 'dwars, 
duivels en dromend' bedoeld zijn 

tot engagement te verleiden. 
Vanaf 1963 geeft hij het tijd

schrift Civis Mundi (voorheen 
Oost-West) uit, een blad dat de 
grondslagen en problem en van de 
westerse politieke wereld en in 
het bijzonder het conflict tussen 
het vrije westen en de communis
tische staten, tot onderwerp van 
studie neemt. In het laatste jaar
boek van Civis Mundi is Couwen
berg er wederom in geslaagd au 
teurs van allerlei politieke slag 
bijeen te brengen teneinde de 
vraag te beantwoorden of het 
westerse project van de moderni
teit een voorbeeldfunctie kan 
vervullen voor de hele wereld. 
Speciale aandacht krijgt de vraag 
of die westerse beschavingsmissie 
nog wei acceptabel wordt geacht, 
gegeven de toenemende invloed 
van het relativistische denken . 
Een daarmee verwante vraag is 
hoe universeel de internationaal 
erkende mensenrechten eigenlijk 
zijn. Is een actiefmensenrechten
beleid op goede gronden te ver
dedigen? 

als trefwoorden ter karakterise
ring van de doorsnee communist. 
Owars? De echte CPN'er was 
juist uitzonderlijk volgzaam je
gens zijn !eiders. Ouivels? Oat 
viel meestal wel mee. En dro
mend? De typische communist 
was juist een harde jongen van de 
praktijk die het dromen over een 
betere wereld graag aan anderen 
overliet. 

A.A. DEJONGE 
was docent nieuwste oeschiedenis aan 
de Aloemene Hooeschool Amsterdam. 

Wie zich niet laat afschrikken 
door de complexiteit van deze 
problematiek en door de duize
lingwekkende implicaties van de 
westerse modernisering zal het 
hoek met veel interesse lezen. 
Sommige auteurs weten de com
plexe materie op heldere en vlot
te wijze te verwoorden (Kielstra, 
Huizer, Vander List en Tromp; 
de laatste borduurt voort op zijn 
eerdere beschouwingen over 
de wereldsysteem-theorie van 
Immanuel Wallerstein). Ander· 
en houden een al te intellectualis
tisch en daarom weinig aanspre
kend betoog (Laeyendecker, 
Kimmerle, Kunneman). Jammer 
is dat het benevelde artikel van 
de wis- en natuurkundige C. W. 
Rietdijk in de bundel is opgeno
men. Zijn poging om het relati
vistische denken volledig te ont
krachten resulteert in een ver
Ucht-liberale razernij waarbij de 
ene doldwaze uitspraak op de 
andere volgt. En passanthoudthij 
een pleidooi voor genetische 
manipulatie en hersenonderzoek 
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