
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
D. V. D.

r 2 6 OKT. 2001
Deze rubricering is
beëindigd na _££> f.

Aan Zijne Excellentie
de Minister-President,
Plein 1813 no. *f,
1s-GRAVENHAGE.

L
Onderwerp:
Uitlatingen van P. de Ni 760.657.
Groot over nieuwe macht-
hebbers in de S.U»
(Kosygin, Breznjew). sG'

Stadhoudersplantsoen 25

Bijlage(n): l •

. r
l6 oktober 1964.

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie

een rapport aan te bieden betreffende:

"Uitlatingen van P. de Groot over nieuwe macht-

hebbers in de Sowjet-Unie (Kosygin, Breznjew)".

HET HOOFD VAN DE DIENST

Mr.J.S.Sinninghe Damste.

Men gelieve steeda één zaak in één brief te benandelen en tij beantwoording nauwkeurig net onderwerp,
de dagtekening en het nummer van deze brief te vermelden.
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UITLATINGEN VAN P. DE GROOT OVER NIEUWE MACHTHEBBERS IN DE

SOWJET-ÜNIE (KOSYGIN. BREZNJEW)
»

Uit de naaste omgeving van Paul de Groot werden indertijd

enige uitlatingen zijnerzijds vernomen betreffende de topleiding

van de CPSU.

Reeds in 1961 beschreef De Groot Kosygin als zeer intelligent.

"Hij is de spil van de regering. Die maakt de plannen: de organisator",

aldus De Groot.

In juli 1963 liet De Groot zich alsvolgt uit:

Chroestsjow had zijn huidige positie niet te danken aan een

eigen greep naar de macht, doch was hij in deze positie "gezet"

door de feitelijke machthebbers in de CPSD-leiding, de "groot-

industriëlen" Breznjew, Kosygin e.a. Deze hadden na Stalins dood

met klem aangedrongen op een vrijwaring van "alle gezanik over

oorlog" en van het risico om midden in hun werkzaamheden te worden

weggehaald en zonder vorm van proces te worden gelikwideerd op

grond van een willekeurige aanklacht.

De wijze waarop deze vrijwaringen tot stand moesten v/orden

gebracht interesseerde Breznjew c.s. niet, zij waren wel bereid

de opknapper van dit werk de nodige rugdekking te verschaffen;

Molotow, Malenkow en Kaganowitch bedankten echter "voor de eer",

Chroestsjow daarentegen stemde toe.

Het geschetste verloop van de opkomst van Chroestsjow was

De Groot - naar hij vertelde - duidelijk geworden uit een geïmpro-

viseerde rede van Chroestsjow op een banket tijdens het 22e CFSTJ-.

congres. (Qpm.; De Groot vertelde reeds eerder van bedoelde rede-

voering. Chroestsjow zou bij die gelegenheid ook hebben verteld van

de bijzonderheden rondom de arrestatie van Beria.)

Voorts merkte De Groot op, dat het een paskwil was te menen

dat Chroestsjow en ook Soeslow wat de wandaden onder het Stalia-
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regiem betreft vrij uit gingen. Chroestsjow was toe"nj reeds

van de hoogste partijfunctionarissen, terwijl Soeslow al sinds

circa 18 jaar een topfunctie in de "buitenlandse betrekkingen"

bekleedt. Breznjeur was v66r de oorlog een topfiguur in de

Oekraïne-induetrie en had de leiding van de staalfabrieken in het

Dnjepr-gebied. Na de oorlog werd hij overgeplaatst naar Kazakstan.

Polianeky was destijds partij-secretaris in Orenburg. Kosygin staat

bekend als een zwijgzame figuur - een man die de economische lands-

belangen doorgaans sterk laat prevaleren boven de politieke.

Overigens, aldus De Groot, zou in de hoogste leiding van

de CPSU geen eenstemmigheid heersen. Chroestsjow c.s. zouden al

sinds enige tijd erop uit zijn zich te ontdoen van "de oude staf

van de vroegere beweging (Komintern?)", Soeslow, Ponomarjov,

Iljitshov, e.a. Deze op hun beurt hadden zich al geruime tijd

verzet tegen het beleid van Chroestsjow. In dit verband had

Chroestsjow het geschil met de CP-China reeds op de 8l CP(en

conferentie in 1960 willen beslechten. Het op instructie van

Chroe'stsjow "achter de schermen" gelanceerde plan voor een be-

slissende stemming stuitte op verzet van de Chinezen en ging niet
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