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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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Tussen Moskou en Finsterwo/de 

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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Tussen Moskou en Finsterwo/de 

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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De tweede jeugd van het communisme in Groningen 

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. 
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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. 

121 



Tussen Moskou en Finsterwo/de 

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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