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De illegaliteit en het naoorlogs bestel

Het sprak vanzelf dat, naarmate de bevrijding naderbij kwam, de vraag-
stukken van het naoorlogs bestel meer aandacht gingen vragen. Veel van
die vraagstukken vormden ook een onderwerp van gedachtenwisseling
binnen de illegaliteit, die overigens (zulks zal uit dit hoofdstuk duidelijk
blijken) in dat opzicht allerminst een eenheid was. Ten eerste waren er
illegale groepen die elke bemoeienis van de illegaliteit met de politieke
vraagstukken die in de naoorlogstijd aan de orde zouden komen, prin-
cipieel verwierpen, ten tweede tekenden zich tussen de groepen die die
bemoeienis niet uit de weg gingen of er zelfs hoge prijs op stelden, allerlei
tegenstellingen af; daarbij stond de vraag of na de bevrijding een 'ver-
nieuwd' Nederland diende te ontstaan, centraal.

Ten aanzien van het principieel verwerpen van bemoeienis door de
illegaliteit met naoorlogse politieke vraagstukken willen wij er om te
beginnen op wijzen dat in lang niet alle groepen wereld- of levensbe-
schouwelijke opvattingen een rol hadden gespeeld. Veel illegale werkers
beperkten zich er toe, te doen wat hun hand te doen vond: zij bedreven
spionage, zij saboteerden, zij hielpen onderduikers, zij gaven illegale
bladen uit, zij zorgden voor clandestiene verbindingen, zij zamelden geld
in voor illegale doeleinden, en zij keken bij dat alles niet verder dan de
bevrijding. Hun was het besef voldoende dat zij de vijand bestreden en
de bondgenoten hielpen - dat zagen zij als hun eigen, door vaderlands-
liefde bepaalde, strikt persoonlijke opdracht die uit de bezetting was
voortgevloeid en die ten tijde van de bevrijding als voltooid zou mogen
worden beschouwd. Zeker, individueel hadden ook deze illegale werkers
wel bepaalde wensen met betrekking tot het naoorlogs bestel maar de
verwezenlijking daarvan zagen zij als een taak die hun als staatsburgers
aanging, niet als een die was weggelegd voor de illegale groepen waarvan
zij deel hadden uitgemaakt.

Anderen waren er die hun illegale werk beleefden, althans mede
beleefden, als een door duidelijke concepties ingegeven streven naar een
betere samenleving - een streven dat uiteraard bij het einde van de
bezetting niet moest worden opgegeven maar dan eerder met verdub-
belde kracht voortgezet. Zo werd het vooral gezien in linkse en j engeren-
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