
DE ILLEGALITEIT

De communisten hebben zich bovendien onderscheiden door een groot
weerstandsvermogen dat bij nagenoeg allen bestand was tegen de barbaarse
verhoormethoden van de Sicherheitspolizei. Wij hebben aan de constatering
van Lages: 'sämtliche Mitarbeiter und Funktionäre der illegalen CPN (leugnen)
grundsätzlich jede Tätigkeit ab', slechts toe te voegen dat ons geen andere
illegale groepering bekend is, omtrent wie ooit overeenkomstige con-
stateringen op schrift gesteld zijn. Zeker, dat weerstandsvermogen was niet
onverklaarbaar; het hing samen met de positie waarin de CPN zich al vóór
de oorlog bevond en met de daarin gegroeide mentale instelling van haar
kaders en leden, maar dat vermindert toch geenszins de waarde van het
feit dat het onder de immense druk van vervolging, verhoor en gevangen-
schap niet bezweek. Hier ging binnen de eigen rijen eenmachtige inspirerende
werking van uit.
En daarbuiten?
Die vraag is veel moeilijker te beantwoorden.
Wij nemen aan dat menigeen die het geloof in het communisme miste

maar in de bedrijven of in de buurt waar hij woonde, met communisten in
contact stond, steun ontleende aan hun voorbeeld en inzet en daardoor op
zijn wijze gestimuleerd werd tot het bieden van verzet ofhet deelnemen aan
illegaal werk. Van elke illegale organisatie ging een uitstralende werking uit,
zo ook van de illegaleCPN. Dat was dan een werking in kleine kring, zij het
dat deze werking, omdat er zoveel van die kleine kringen waren, van niet te
onderschatten gewicht kan zijn geweest.
Anders lag het met de werking buiten die kleine kringen.
In nationaal verband stond de CPN vóór de meidagen van '40 geïsoleerd;

in de periode mei' 4o-jlmi '41 versterkte zij dat isolement door haar aanvallen
op koningin en kabinet. Wij menen dat zij er in de in dit deel beschreven
periode geenszinsin geslaagdis, dat isolementte doorbreken. Buitenstaanders
die niet met communisten in contact stonden, wisten van haar werk vrijwel
niets en van de door haar gebrachte offers ook maar weinig. Processen tegen
communisten waaromtrent dan een kort bericht in de dagbladpers ver-
scheen, waren zeldzaam. Die buitenstaanders konden hoogstens bij tijd en
wijle nummers van De Waarheid in handen krijgen. Welnu, in de periode
waarin Paul de Groot de inhoud bepaalde, sprak het blad in zijn haast
afgodische verering van de Sowjet-Unie, in zijn dogmatische Rechthaberei
en in zijn aggressieve, superieure hatelijkheid jegens alle vertolkers van
andere politieke denkbeelden .wellicht veel communisren aan (zeker niet
alle!), maar was toch te ver verwijderd van Nederlands humanistische
grondtoon, om van de christelijke te zwijgen, dan dat het enige aantrekkings-
kracht uitoefende op politiek andersdenkenden. Integendeel, het stootte af.


