
DE CPN IN DE EERSTE BEZETTINGSJAREN

(daarbij werd bepleit dat Nederland nadien aan Nederlands-Indië eigener
beweging de onafhankelijkheid zou schenken), 'met al zijn staatsinstel-
lingen, zijn democratische grondwet, zijn gewetensvrijheid en al de
rechten en vrijheden van zijn burgers.' In dat nieuwe Nederland moesten,
betoogde hij, de arbeiders zich in één vakbeweging en één politieke partij
veremgen.

Met die tactiekwijziging van de CPN hing samen dat de nieuwe
partijleiding de sabotagegroepen, die tevoren actief waren geweest in een
eigen organisatie: het Militair Contact, uit dat verband losmaakte en
besloot dat wat nog van de groepen over was (onbarmhartig vervolgd
door de SD, hadden zij, evenals trouwens de illegale CPN in het
algemeen, zware verliezen geleden), in de RVV zou worden ingebracht
door Gerben Wagenaar, die in de leiding van het Militair Contact had
gezeten; Wagenaar werd zelf lid van de Raad van Verzet. Hij was in dat
college de enige communist. Het feit evenwel dat De Waarheid alle van
de Raad uitgaande oproepen overnam en regelmatig berichten publiceer-
de omtrent de activiteit van RVV-groepen, gaf menige buitenstaander
de indruk dat de RVV bezig was, zich tot een communistische mantel-
organisatie te ontwikkelen.

In november '43 werden Goulooze en Postma door de SD gearres-
teerd. Het was toen Jaap Brandenburg, districtsleider van de CPN te
Amsterdam ten tijde van de Februaristaking, die de leiding van de partij
overnam, niet als eenling overigens. Hij nam in die leiding behalve
Puister en Reuter ook A. J. Koejemans, F. Baruch, B. Gillieron en Wa-
genaar op. Koejemans werd hoofdredacteur van De Waarheid en liet zich
daarbij door Baruch bijstaan, Puister en Reuter namen het organisatori-
sche werk voor hun rekening, Gillieron zette de leiding van het Solida-
riteitsfonds, het onderlinge steunfonds van de partij, voort (en ging haar,
gelijk in hoofdstuk 6 vermeld, in de herfst van '44 vertegenwoordigen
in het bestuur van de Stichting I940-I945) en Wagenaar bleef lid van de
Raad van Verzet. De nieuwe partijleiding kwam eens per week voor een
nachtelijke vergadering bijeen - wij nemen aan dat daar wel aanteke-
ningen zijn gemaakt althans van de genomen besluiten maar of die
bewaard gebleven zijn, weten wij niet; zij zijn ons in elk gevalonbekend.

Om te beginnen willen wij er nu op wijzen dat die derde partijleiding,
in tegenstelling tot de eerste (de Groot) en de tweede (Postma), geen
directe verbinding had met Moskou. Wel te verstaan: in oktober' 44 werd,
geheel buiten de Nederlandse regering om, met medewerking van de
Britse geheime dienst een Russische geheime agent in bezet Nederland
gedropt. Reuter geeft in zijn in '78 verschenen De Communistische Partij
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