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VERNIEUWING IN DE JAREN DERTIG 
IDEOLOGISCHE VOORGESCHIEDENIS EN 

PERSOONLIJKE CONTINUÏTEIT 

Ons volk is gesplitst, of wil men opgebouwd naar verticale scheidslijnen, groep naast 

groep, overtuiging naast overtuiging. Deze groepen dreigden hoe langer hoe meer van el

kaar te vervreemden, totdat juist in de laatste tijd de toenadering begon te groeien, vooral 

onder de jongere generatie. 

J. LINTHORST HOMAN, I 9 3 9 1 

Ruim zes weken na de capitulatie, op 6 juli 1940, vond in Den Haag een bijeen
komst plaats van leidende politici van de zes gtote politieke partijen. Aanwezig 
waten Drees en Vorrink voor de SDAP, Verschuur voor de RKSP, Telders voor de 
Vrijheidsbond, Joekes voor de Vrijzinnig Democraten, Colijn en Schouten voor de 
ARP en Tilanus voor de CHU. De politici kwamen bijeen om de politieke situatie 
onder de bezetting te bespreken. Ook wilden zij de mogelijkheid onderzoeken 
om, nu de volksvertegenwoordiging niet meet functioneerde, een 'orgaan' voor 
nationale samenwerking te stichten. 

Tegen de middag werden Linthorst Homan, De Quay en mr. H.J. Reinink als -C \-
vertegenwoordigers van de Nederlandse Gemeenschap tot de vergadering toege
laten. Er was bekend geworden, dat deze organisatie al enige tijd besprekingen 
voerde over een nieuwe Nederlandse eenheidsbeweging. De sfeer was enigszins 
geprikkeld. Verschuur trad op als voorzitter en na zijn welkomstwoord vroeg hij 
onmiddellijk welke bevoegdheden 'de heren van de Nederlandse Gemeenschap' 
wel dachten te bezitten. De implicatie was, dat zij toch nauwelijks namens meer 
dan hun eigen kring spraken, terwijl de politici de grote meerderheid van het Ne-
derlandse volk vertegenwoordigden. 

Linthorst Homan antwoordde - naar eigen zeggen vrij scherp - door erop te 
wijzen, dat het de politieke partijen de laatste jaren niet gelukt was een behoorlij
ke saamhorigheid te kweken. Hijzelf en verschillende groepen jongeren hadden 
al jarenlang geijverd voor het bijeen brengen van het Nederlandse volk in natio
nale saamhorigheid. Daarom waren deze groepen bij uitstek geschikt op basis van 
nationale eenheid iets nieuws op te zetten.2 

De discussie tussen Verschuur en LinthorstHoman was deel van de ontwikkeling, 
die op 24 juli 1940 leidde tot de oprichting van de Nederlandse Unie door Eintho
ven, Homan en De Quay. De groepen 'jongeren', waar Linthorst Homan zich op 
beriep, werden ook wel 'verontrusten' of 'vernieuwers' genoemd. De leeftijd van 
velen onder hen was overigens ver in de dertig. Naast hun verontrusting over de 
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bestaande situatie bond hen ook een reeks opvattingen over de hervormingen, die 
noodzakelijk waren. De term Vernieuwers geeft dat goed weer, zonder een strak, 
inhoudelijk programma te suggereren. 

In het Nederland van de jaren dertig was er bij sommigen, binnen en buiten de 
gevestigde partijen en organisaties, twijfel aan de efficiëntie en de rechtvaardig
heid van de bestaande politieke en maatschappelijke verhoudingen ontstaan. De 
gevolgen van de economische crisis en de internationale dreiging van het natio-
naal-socialisme versterkten deze twijfel tot kritiek. 

Deze kritiek was opmerkelijk. De politiek-maatschappelijke situatie werd im
mers gekenmerkt door een versteendheid van de verhoudingen, die sinds het 
eind van de jaren dertig ook wel verzuiling werd genoemd. De versteendheid had 
tot gevolg, dat wat de maatschappelijke problemen ook waren, de politieke ver
houdingen steeds leken vast te liggen. Verkiezingen leverden nauwelijks ver
schuivingen op. Een goede illustratie daarvan was de suggestie uit rooms-katho-
lieke kring om voortaan in plaats van verkiezingen volkstellingen te houden. De 
meerderheid van de bevolking was immers toch georganiseerd in een van de be
volkingsgroepen, die zich rond een religieuze of maatschappelijke overtuiging 
hadden gevormd.3 

Hoewel de verhoudingen onaantastbaar leken, groeide de kritiek op de ver
steendheid van de verzuiling. Voor de critici stond vast, dat een effectieve en in
grijpende politiek ten opzichte van de economische crisis binnen de bestaande 
verhoudingen niet mogelijk was. Dissidente geluiden leken binnen de zuilen sa-

~Xi y ~ m e n m e t andere initiatieven de ondergrond voor een nieuwe stroming te vormen. —C \-
Ook in andere opzichten werden de bestaande verhoudingen door critici afge

wezen: de verschillen op sociaal en religieus gebied, de verwijdering tussen de 
verschillende delen van het land en de tegenstelling tussen stad en platteland in 
het algemeen wezen voor velen op het bestaan van een crisis van de beschaving. 
Deze ideeën pasten in de ook elders in Europa bestaande opvattingen over een 
cultuurcrisis. De Vernieuwers deelden de opvatting, dat de liberaal-kapitalisti
sche, materialistische orde tekort schoot, maar dat het marxistische alternatief 
geen uitweg bood. Er werd wel gesproken van de Europese 'geest van de jaren der
tig' of van een 'derde macht'.4 Voor de Vernieuwers was het georganiseerde fascis
me evenmin een alternatief. 

Binnen deze stroom van gedachten bestond een groot aantal vertakkingen met 
verschillende opvattingen en keuzes. De Vernieuwers hadden ondanks alle ver
schillen de onvrede met de verzuildheid, 'de hokjesgeest', gemeen. Bovendien 
hadden zij de overtuiging een nieuw elan in de maatschappelijke discussie te 
kunnen brengen. In de jaren dertig ontplooiden de Vernieuwers hun activiteiten 
in het streven naar volkseenheid en sociale vernieuwing, in het bevorderen van 
toenadering tussen de verschillende gewesten en in het voorbereiden van sociaal-
economische ordening en een sterk gezag. 

Dezelfde vernieuwingsideeën kenmerkten vanaf de zomer van 1940 het ge-
dachtengoed van de Nederlandse Unie. Een groot aantal Vernieuwers zou aan 
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deze eenheidsbeweging deelnemen of er zelfs een leidende rol in spelen. 

1.1 VOLKSEENHEID EN VOLKSONTWIKKELING 

In mei 1934 werd in Woudschoten de eerste Volkseenheid-conferentie gehouden.5 

Uitgenodigd waren de politieke en religieuze studentenorganisaties van Neder
land. Ook de sprekers waren representanten van verschillende stromingen. De 
conferentie was na enige moeilijkheden tot stand gekomen, maar werd door de 
deelnemers als een unieke gebeurtenis beschouwd.6 Juist die moeilijkheden 
toonden voor hen de noodzaak van de conferentie aan: de organisatoren wilden 
de krachtig heersende, maar tegelijkertijd veel gesmade 'hokjesgeesf doorbre
ken. Nadrukkelijk werd gezegd, dat het daarbij niet ging om het 'wegdoezelen 
van reële verschillen', maar om een bespreken en doordenken van de tegenstellin
gen in een rustige sfeer. De deelnemers hadden het idee in de normale omstan
digheden in het verdeelde Nederland voor zo'n ontmoeting weinig gelegenheid 
te hebben. Er waren in de jaren dertig echter verschillende ontwikkelingen, die 
contacten over de grenzen van de verschillende bevolkingsgroepen heen bevor
derden.7 

Een belangrijke stimulans tot het eenheidsstreven, zoals dat ook op de Volkseen-
heid-conferenties tot uiting kwam, is uitgegaan van het volkshogeschoolwerk. 
Begonnen als werkverschaffingsproject in de Friese gemeente Opsterland opende —Ç \-
de Nederlandse Volkshogeschool Allardsoog te Bakkeveen in 1932 de deuren. Stu
wende kracht en algemeen leider was de sociograaf H.G.W, van der Wielen.8 Hij 
richtte zijn inspanningen al enige tijd op het bijeenbrengen van mensen met een 
verschillende politieke, sociale en religieuze achtergrond. 

In de jaren twintig studeerde hij sociografie bij prof. dr. S.R. Steinmetz in Am
sterdam. Steinmetz versterkte bij zijn studenten - naar hun idee meer dan ge
bruikelijk - de belangstelling voor wat zich in de maatschappij als geheel afspeel
de. Van der Wielen en anderen werden gestimuleerd tot sociaal werk onder 
groepen, die onvoldoende onderwijs of opleiding hadden genoten. In de maat
schappijbeschouwing van Steinmetz nam de natie een belangrijke plaats in: hij 
had grote belangstelling voor de verschillen tussen diverse volken. Volkskarakter 
en streekkarakter waren belangrijke objecten van onderzoek. Onder zijn leiding 
richtte de Amsterdamse studie in de sociografie zich op empirisch onderzoek naar 
de bevolking van een bepaalde streek of stad. Daarbij werd aandacht besteed aan 
de relatie tot het natuurlijke, sociaal-economische en religieuze milieu. Uiteinde
lijk doel van zo'n studie was het schetsen van de karaktereigenschappen van de 
onderzochte bevolkingsgroep. Erfelijke invloeden speelden daarbij een rol. 

De aandacht voor een bevolkingsgroep als geheel, voor Tiet volk als gemeen
schap', vormde een ander perspectief dan dat van de nationale verzuildheid. Ook 
elders in - en buiten - de sociale wetenschappen stonden de begrippen 'volkseen-
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heid' en 'volkskarakter' in de belangstelling. Een leerling van Steinmetz als J.P. 
Kruyt was er net zo in geïnteresseerd als telgen uit andere scholen, zoals P.J. Bou-
man, het waren. Steinmetz zelf plaatste zijn benadering tegen de achtergrond 
van de veranderingen, die de westerse beschaving in de jaren na de eerste wereld
oorlog had ondergaan. Hij stond daarbij als zovelen sterk onder invloed van de 
Duitse ethnologie en de opvattingen van F. Tönnies over 'Gemeinschaft' en 'Ge
sellschaff.9 

Dit alles betekende niet dat het volkshogeschoolwerk onontkoombaar uit
vloeisel van de Amsterdamse studie in de sociografie was. Er waren vergelijkbare 
tendensen in andere studierichtingen merkbaar. Wel was er in de sociografie door 
de belangstelling voor de volksgemeenschap sprake van een voedingsbodem voor 
vormingswerk in de praktijk. Er bestond een gemeenschappelijke overtuiging, 
dat de versterking van de volkseenheid nuttiger was voor de verheffing van het 
volk dan de als achterhaald beschouwde dogma's van antithese en klassenstrijd. 
Van de mede-studenten van Van der Wielen behoorden de latere hoogleraren 
H.D. de Vries Reilingh en E.W. Hofstee tot degenen, die betrokken waren bij de 
volkshogeschool.10 

Het werk van de volkshogeschool keerde zich tegen de onnodig groot geachte 
kloof tussen de meer en minder ontwikkelde bevolkingsgroepen. De doelstelling 
van de volkshogescholen was door het bieden van een 'zedelijk-geestelijke' ont
wikkeling een vernieuwing van het Nederlandse volk te bereiken. Het ging om 
ontwikkeling en om het scheppen van meer eenheid tussen de scherp gescheiden 
en hecht georganiseerde bevolkingsgroepen: het volkshogeschoolwerk wilde een - £ ^~ 
nationale samenwerking bevorderen, die sociale, politieke, religieuze verschillen 
zou doorbreken.11 Op de achtergrond van het streven van de volkshogescholen 
stond de wens een tegenwicht te bieden tegen de 'rationalistische, technische, in
dividualistische massageest'. Die behoefte was in het licht van de Europese cul
tuurgeschiedenis van de laatste eeuw niet nieuw. 

Nieuw - en voor de betrokkenen bijna verfrissend revolutionair - was wél, dat 
men er van uitging dat het bevredigen van deze behoefte in de bestaande politie
ke en maatschappelijke verhoudingen niet meer mogelijk was. De volkshoge
school zocht alternatieven. Daarom zou ondanks het relatief verminderde belang 
van de landbouw, het platteland als voorbeeld kunnen dienen tegenover het mo
derne, stedelijke leven.12 In navolging van de grondlegger van het Deense volks
hogeschoolwerk, de theoloog N.S.F. Grundtvig (1783-1872), was men ervan over
tuigd dat de bestaande cultuur was gebaseerd op de autonomie van de mens, op 
het individualisme en tegelijk op het tegendeel: de moderne massa. Het was een 
cultuur die onlosmakelijk verbonden was met het industrieel kapitalisme, met 
materialisme en imperialisme. De Eerste Wereldoorlog en de economische crisis 
vanaf 1929 werden gezien als uitingen van een diepgaande crisis van deze cultuur. 
In Nederland werd die situatie nog verergerd door de diepe gespletenheid van de 
bevolking: mede daardoor waren de traditionele banden in het volksleven onder
mij nd. Er bestond een kloof tussen arbeid en cultuur, tussen stad en land, tussen 
intellectuelen en het volk.13 
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In deze crisissituatie wilde de volkshogeschoolbeweging de grondslag leggen 
voor de vernieuwing van de volkscultuur en de versterking van de volksgemeen
schap. Er werd begonnen met cursussen voor boerenzoons. Al spoedig werden de 
cursussen ook bezocht door arbeiders, onderwijzers en studenten.14 

In de praktijk stonden activiteiten voor werklozen in Bakkeveen op de voor
grond. Een centrale werkplaats en scholings- en opleidingskampen voor landar
beiders vormden het begin. Kampen voor werkloze arbeiders en onderwijzers 
pasten ook in dit streven. Naarmate ook anderen dit werk aanpakten, schoof men 
het eigenlijke volkshogeschoolwerk meer naar voren. Het doel was immers niet 
hetzelfde als dat van een 'arbeidsdienst5, hoezeer ook de volkseenheidskampen in 
dat opzicht een taak vervulden. De kampen moesten ook scholing op het pro
gramma hebben staan: alléén tijdelijke werkverschaffing was als volkshoge
schoolwerk onaanvaardbaar. Dit nam niet weg dat de overheid op Bakkeveen 
wees als lichtend voorbeeld voor het werkloosheidswerk.1S 

Nieuwe vestigingen van volkshogescholen kwamen in de loop van de jaren 
dertig tot stand in Markelo en Voerendaal.16 Sinds het begin van de jaren dertig 
speelde Van der Wielen een rol bij tal van initiatieven ter bestrijding van de gevol
gen van de werkloosheid. Op nationaal niveau hield hij zich met name met de 
jeugdwerkloosheid bezig.17 Wat later was hij co-auteur van een rapport over 'eni
ge vorm van Arbeidsdienst voor de Nederlandse jeugd'. Het stuk werd in 1937 uit
gebracht voor een studiecommissie van het departement van sociale zaken. Ook 
dit rapport nam de ontworteling van de moderne maatschappij als uitgangspunt. 
De auteurs betreurden, dat er zo weinig 'organische eenheid' bestond tussen de —£ ̂ ~ 
sociaal, religieus en politiek verdeelde bevolkingsgroepen. Daar kwam nog bij dat 
de massajeugd in de grote steden voor de bestaande, verdeelde organisaties on
grijpbaar was geworden. Dit alles leidde tot het voorstel een verplichte arbeids
dienst voor de jeugd werklozen in te voeren. Om ongewenste associaties met het 
Duitse voorbeeld te vermijden, maar ongetwijfeld ook onder invloed van Van der 
Wielens idealen, werd gesproken van een 'verplichte volksscholing'. 

Over het verplichte karakter van de volksscholing ontstonden in de studie
commissie - W. Banning en L. Einthoven maakten er deel van uit - meningsver
schillen. Op voorstel van Banning werd gekozen voor een basis van vrijwilligheid 
in de beginfase. Later kon dan 'verhevigde aandrang" om deel te nemen worden 
uitgeoefend. Ook over de in het rapport bepleite eenheid moest een compromis 
gevonden worden: in één gezamenlijk kamp zouden steeds aparte barakken voor 
de verschillende bevolkingsgroepen worden ingericht.18 

Op 24 oktober 1938 richtten Van der Wielen en Dr. J. Eykman de Stichting Ne
derlandse Volkskracht op. Ook Einthoven werd bij dit werk betrokken. J. Eykman 
was in die jaren de bezielende leider van de AMVJ, die zich volgens de principes van 
het YMCA-werk bezig hield met in de stad werkzame jongeren en de gevaren die 
hen daar bedreigden. Zowel Einthoven als Eykman stond kritisch ten opzichte 
van de Nederlandse verdeeldheid. Bij de laatste, theoloog, richtte de kritiek zich 
vooral op de confessionele organisaties. 
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Eykman en Einthoven stonden al vroeg in contact met elkaar. Toen de eerste in 
1932 in het toenmalig Nederlands-Indië verkeerde om de Gouverneur-Generaal 
B.C. de Jonge advies uit te brengen over sociale crisismaatregelen, werkte hij sa
men met een door Einthoven geleide commissie. Discussies met Einthoven en De 
Jonge hadden een zekere invloed op Eykmans meningsvorming over het werk 
voor werklozen in het algemeen. De sociale omstandigheden in het moederland 
achtte Eykman onverteerbaar. In 1933 spande hij zich in om met steun van parti
culieren en overheid een centraal lichaam te vormen, dat een aanval op de werk
loosheid kon ondernemen. Overigens was hij voorstander van het idee 'om de 
mensen voor het bedrag aan steun te laten werken'.19 Zijn plan, dat de ambtelijke 
kringen passeerde, was toen nog niet haalbaar: wel werd het tot standkomen van 
het zogenaamde Werkfonds (1934) erdoor beïnvloed.20 

Eykman werd in de loop van de jaren dertig een van de pleitbezorgers van de 
dialectische theologie van Karl Barth. Hij zag hierin ook een bevestiging van zijn 
afwijzing van de bestaande 'christelijke actie', dat wil zeggen van het handelen 
uitsluitend vanuit de eigen zuil. Wel ging het er voor hem om de maatschappij te 
doordringen met christelijke waarden. In die zin had ook de Stichting Neder
landse Volkskracht een algemeen christelijk uitgangspunt.21 De stichting stelde 
zich ten doel werk te scheppen voor jongeren, 'doch bovendien het wekken van 
een gezonde geest onder deze jongeren, die door de moeilijke omstandigheden 
moreel dreigden te verslappen'. Het ging erom het geestelijk en lichamelijk weer
standsvermogen van het volk op een zo hoog mogelijk peil te brengen.22 

~£ ̂ - Belangstelling voor het volkshogeschool- en werklozenwerk bestond ook bij - £ ^-
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Het streven verschillen in levensop
vattingen te overbruggen was in deze kring immers vanouds aanwezig. De ge
meenschappelijke aandacht voor scholing leidde ertoe, dat verschillende perso
nen zowel bij de volkshogeschool als bij 't Nut betrokken waren. Van de kant van 
de eerste werd de band niet te nauw aangehaald. Dit zou de confessionelen kun
nen afstoten voor wie de Maatschappij te veel verbonden was met Verlichting en 
humanisme. In theorie lag hier ook een conflict met het volkshogeschooldenken 
zelf, maar de praktijk van het werk gaf toch de doorslag. 

De economische crisis had in de jaren dertig bij 't Nut voor een verandering van 
toon gezorgd. Vanaf 1931 was eenbelangrijk deel van de inhoud van Volksontwikke
ling-het blad van de Maatschappij - gewijd aan het vraagstuk van de werkloos
heid. Kritiek op het economisch systeem en op de verstarde democratie kwamen 
daarbij ook aan de orde. Bovendien schaarden deze erfgenamen van de Verlich
ting zich onder hen, die een 'geestelijke crisis' waarnamen en in het marxisme 
géén oplossing zagen. Zij waren overtuigd van de verlammende werking van de 
'hokjesgeest/. Het optimisme, dat bij Volksontwikkeling centraal had gestaan, 
maakte plaats voor een besef van de maatschappelijke problemen. Daarbij pasten 
maatregelen voor opvang, ontspanning en omscholing van werklozen. De jaar
gangen van Volksontwikkeling bevatten vele voorstellen ter leniging van de gevol
gen van de werkloosheid. De auteurs waren ui t verschillende kring afkomstig. Be-
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halve met de volkshogeschool, ontstonden ook contacten met het Instituut voot 
Atbeidersontwikkeling en met de Nedetlandse Woodbrookers.23 

Het was bij deze Nederlandse Woodbtookets, dat in 1929 voor het eerst cursus
sen gegeven werden in de geestvan de Scandinavische volkshogescholen. Hoewel 
juist ten aanzien van de haalbaarheid van het volkseenheidsstreven bij sommige 
Woodbrookers reserves bestonden, was toch sprake van een affiniteit met het 
werk van de volkshogeschool.24 In bepaalde opzichten liepen ook de achterlig
gende opvattingen van beide organisaties parallel. Doelstelling van de Wood
brookers - vanwege vroegere contacten met Engelse Quakers te Woodbrooke ei
genlijk 'oud-Woodbrookers' geheten - was het streven naar contacten tussen 
christenen over de grenzen van de verschillende kerkgenootschappen heen. 

De Vereniging der Oud-Woodbrookers bestond uit verschillende werkverban
den, waarvan de Arbeidersgemeenschap de grootste was. Bij deze groep ging het 
vooral om de ontmoeting van christendom en socialisme. Het was door de invloed 
van W. Banning dat de nadruk kwam te liggen op de 'verheffing' van het volk en de 
religieuze vernieuwing van het socialisme. De religieus-socialisten van de Arbei
dersgemeenschap beschouwden het zedelijk besef als de grondslag van een socia
lisme, dat op zijn beurt de maatschappelijke vorm was, waarin de sociale gerech
tigheid gestalte moest krijgen. Veelzeggend werd in 1932 het Woodbrooker blad 
DeBlijde Wereld omgedoopt tot Tijd en Taak. 

Net als de andere Vernieuwers had ook Banning bezwaren tegen de burgerlijke 
geest van de negentiende eeuw, die hij beschouwde als platte zelfgenoegzaam
heid. Ook hij zocht een tussenweg tussen het individualistisch liberalisme en het - £ ^-
collectivisme. Volgens zijn opvatting moest de maatschappij hervormd worden 
door de socialistische gemeenschapsidee, maar het marxisme als wereld- en le
vensbeschouwing werd doorhem verworpen. Hij streefde naar een universeel hu
manisme, dat zijn wortels diende te hebben in de 'eeuwige goddelijke geest/. Zo
als de volkshogeschoolbeweging ging ook Banning uit van het bestaan van een 
cultuurcrisis, die alleen door geestelijke vernieuwing overwonnen kon worden. 
Het Nationaal-Socialisme en de economische crisis werden beschouwd als een 
aanwijzing voor de morele catastrofe van het individualistische kapitalisme." 

Bannings sociale ethiek maakte het mogelijk een brug te slaan naar vergelijk
bare ideeën in katholieke en calvinistische kring. Ook hier was dus sprake van een 
poging door de verstarde groepsvorming heen te breken. Aan de cursussen te Bar-
chem en Bentveld namen gematigden onder de vrijzinnige en orthodoxe prote
stanten deel. Socialisten van verschillende pluimage droegen bij aan het werk. J. 
Engels en W. Thomassen behoorden ertoe. Wiardi Beekman, Van der Goes van Na-
ters en anderen, niet alleen SDAP'ers, traden als gastsprekers op. Aan de groepsdis
cussies namen vooral socialisten en protestants-christelijken deel: vaak beteken
de dit het eerste contact met andersdenkenden.26 

Al met al reikte de invloed van Banning veel verder dan de groep van religieus
socialisten. Banning was sterk beïnvloed door Hendrik de Man, de invloedrijke 
auteur van het revisionistische De Psychologie van het Socialisme. Hij verschilde met 
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De Man op het punt van de religie van mening, maat beiden hadden een belang
rijk aandeel in de veranderingen in de socialistische beweging. Binnen die bewe
ging was het begrijpelijkerwijs het werk van de 'arbeidersontwikkeling', dat de 
activiteiten van Woodbrookers en volkshogeschool dichtging naderen. Het Insti
tuut voot Arbeidersontwikkeling (rvAO) zag aan het eind van de jaren dertig als 
doel: de opvoeding tot zelfstandig handelen en de harmonische ontplooiing van 
de mens in de zin van het humanisme. Wanneer hierdoor tevens de socialistische 
overtuiging van de deelnemers zou worden versterkt, dan was dat - volgens de di
recteur van het IVAO, H. Brugmans - slechts een compliment voor het socialisme. 

Brugmans had zelf een ontwikkeling van marxist tot revisionistisch sociaal
democraat doorgemaakt. Hij verheugde zich evenzeer over de sfeer van toenade
ring uit progressief christelijke kring als over de ontwikkeling, die een eind leek 
te maken aan de 'verlamming' van de geïsoleerde socialistische beweging. Als stu
dent had hij een rol gespeeld in de Dietse beweging en als gevolg daarvan had hij 
deel aan de voorgeschiedenis van de volkseenheidsbeweging onder studenten.27 

Ook in jongeren- en studentenorganisaties leefde de overtuiging, dat de Neder
landse bevolking tot meer samenwerking en eenheid gebracht moest worden. 
Deze overtuiging werd versterkt, toen ook deze organisaties zich gingen richten 
op pogingen de gevolgen van de werkloosheid te verzachten. Voor de verzuilde 
organisaties gold dat wat minder: steun aan werklozen op basis van rijkssubsidies 
verleenden zij bij voorkeur in eigen kring.28 Toch groeide ook daar het idee, dat 

-Xy- toenadering tot andere groepen noodzakelijk werd. Onvrede over de versteend- —(- X 
heid van ook de eigen groep was daarvan evenzeer de oorzaak als een groeiend be
sef van de ernst van de maatschappelijke situatie. Het studentenleven in het alge
meen stond nogal geïsoleerd in de samenleving, maar bij een aantal op een 
levensbeschouwing gebaseerde organisaties bestond een ruimere blik. Langzaam 
groeide het idee van anderen te kunnen leren en tenslotte ontwikkelden de stu
dentenorganisaties gezamenlijke initiatieven, zoals de Volkseenheid-conferen-
ties.29 

De Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging (NCSV) had als protestantse, 
niet-vrijzinnige organisatie een interkerkelijk achtergrond. Lag de nadruk aan
vankelijk op bijbelstudie en zending, tijdens de jaren dertig ontwikkelde zich een 
algemene belangstelling waarin ook maatschappij-kritische opvattingen konden 
gedijen. Ook de NCSV ging kampen voor werklozen organiseren en bracht daar ar
beiders, boeren en studenten bijeen. De deelnemers hadden een gemengde poli
tieke en religieuze achtergrond. In de kampen werden ook onderlinge gesprek
ken gestimuleerd, waardoor vele deelnemers zich realiseerden dat het mogelijk 
was in eikaars levenssfeer door te dringen. Door dit werk ontstonden met onder 
meer de volkshogeschool contacten. 

Tijdens Ncsv-bijeenkomsten en in de kolommen van het verenigingsorgaan 
Eltheto werd veel aandacht besteed aan de relatie tussen geloof en politiek. Dit 
kwam tot uiting op conferenties, die aan sociale problemen werden gewijd. De an-
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tithesepolitiek was uitdrukkelijk géén uitgangspunt van de discussies, het chris
telijk geloof wel. Auteurs en sprekers in Ncsv-kring maakten er geen geheim van 
tot de vooruitstrevende voorhoede van christelijk Nederland te willen behoren. 
Dat gold bijvoorbeeld voor CL. Patijn, die in 1932 voorzitter van de NCSV werd, 
maar ook voor sprekers van buiten de studentenwereld, zoals J. Eykman en N. 
Stufkens, wier invloed in de vereniging in de jaren dertig groeide. 

Vele deelnemers aan de activiteiten begonnen de NCSV als 'plaatsvervangende 
kerk' te beschouwen. De stemming was, hoewel niet expliciet gericht op een 
'doorbraak', over het algemeen kritisch ten opzichte van de verzuilde organisa
ties. Met nadruk werd wel gesteld, dat géén andere programma's werden erkend 
dan Gods woord: 'Dat mag het in lijnen denkende, sloten en kanalen gravende en 
dijken opwerpende volk wel voor alles gezegd worden.'30 De theologie van Karl 
Barth kreeg vanuit dit standpunt bezien voor de Nederlandse situatie een extra 
dimensie. De Duits-Zwitserse theoloog stond toch al in de belangstelling in het 
protestantse Nederland van de jaren dertig. Verschillende malen werd Barth naar 
Nederland uitgenodigd voor conferenties en onder meer in dat verband groeide, 
ook in het blad Eltheto, de aandacht voor de Duitse kerkstrijd en de dreiging van 
het nationaal-socialisme. In een omgeving als de NCSV werd Barth bovendien be
groet als 'de grote opruimer' van de verzuiling.31 

Ook de Vrijzinnig-Christelijke Studentenbond (VCSB) behoorde tot de initia
tiefnemers van de Volkseenheid-conferenties. Als onderdeel van de Vrijzinnig-
Christelijke Jeugdcentrale (vcjc) gaf de VCSB blijk van een groeiende belangstel
ling voor religieuze en maatschappelijke vraagstukken. Al in de jaren twintig was -Ç ^-
deze groep zich gaan losmaken uit de verstandelijke sfeer van de modernistische 
traditie. Er groeide een zekere spanning met wat de burgerlijke cultuur genoemd 
werd. Als vanouds stond men vreemd tegenover antithese en verzuiling. Net als 
elders in de jeugdbeweging ontstond ook bij de vrijzinnig-christelijken een sfeer 
waarin kampen, volksdansen en lekespelen pasten. 

Gespreksthema's op landelijke conferenties bestreken onderwerpen als geloof, 
vrijzinnig christendom en humanisme en vredesvraagstukken. De laatste hadden 
vanouds belangstelling in vrijzinnige kring: velen namen deel aan de Jongeren 
Vredes Actie of aan het meer radikale Kerk en Vrede.32 In de loop van de jaren der
tig kwam ook in de vrijzinnig-christelijke jeugdbeweging de nadruk sterk te lig
gen op arbeidsvraagstukken en werkloosheid. Tal van sprekers werden in dit ver
band uitgenodigd: zo sprak W. Schermerhorn eens over het onderwerp 'Techniek 
en Arbeid'. 

De VCJC probeerde ook praktisch hulp te bieden: in Beekbergen werden kam
pen voor werkloze jongeren georganiseerd. Daarnaast waren de leden plaatselijk 
actief, bijvoorbeeld door het uitdelen van kleding en het uitzenden naar werklo-
zencursussen, zoals in Bakkeveen. Op deze manier ontstonden contacten met de 
volkshogeschool en met takken van de jeugdbeweging zoals de CJMV (het Christe
lijke Jonge Mannen Verbond) en de AJC (de Arbeiders Jeugd Centrale). 

De AJC hield zich behalve met de oorspronkelijke culturele activiteiten bezig 
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met gesubsidieerd werklozenwerk en kwam in contact met andersdenkenden. 
Wel bleef de eigen organisatie centraal staan, terwijl de vrijzinnig-christelijken 
bewust toenadering tot anderen zochten. Zo bezochten sommigen van hen de bij
eenkomsten van de Arbeidersgemeenschap te Barchem en Bentveld, waar ze het 
gevoel kregen dat mensen tot elkaar kwamen, 'die vroeger rustig in vaderlandse 
hokken bleven'.33 De VCSB speelde een bemiddelende rol bij het tot stand komen 
van toenadering tussen de verschillende studentenorganisaties in Nederland. Zij 
organiseerden de eerste Volkseenheid-conferentie. Daarvoor bestonden al diep
gaande contacten met vooral de NCSV en rooms-katholieke studenten.34 

Ook de rooms-katholieke studenten, landelijk georganiseerd in de Unie van 
RK-Studen ten verenigingen, hielden zich in de jaren dertig in toenemende mate 
bezig met maatschappelijke vraagstukken. Ook hier was het eerder gewoonte ge
weest de activiteiten tot academische kring te beperken, al waren er natuurlijk 
contacten met de eigen zuil. Sinds de jaren twintig was er echter onder katholieke 
intellectuelen en kunstenaars een zekere onvrede over de interne situatie van het 
katholieke volksdeel tot uiting gekomen. De onvrede betrof het isolement van de 
katholieken, maar richtte zich vooral op het compromiskarakter van het gedrag 
van de katholieke leiders. Deze leken te hebben afgezien van het doordrenken van 
de maatschappij meteen consequent katholicisme. 

Het was deze lauwheid, die de critici attaqueerden: het ging niet om het ver
breken van de banden met het georganiseerde katholicisme. Met de compromis
sen kwam ook het functioneren van democratie en kapitalisme in de vuurlijn van 
de kritiek. In de jaren dertig bekritiseerden zij het bestaande stelsel van politieke 
partijen. Sommigen kwamen in de onomwonden anti-democratische en soms 
zelfs fascistische hoek terecht.35 Deze ontwikkelingen weerspiegelden zich in de 
houding van de rooms-katholieke studenten. In het algemeen groeide daar al de 
belangstelling voor het leven buiten academische kring. Interuniversitaire con
tacten bevorderden dit nog, omdat men daarbij ook met andersdenkenden tot 
uitwisseling van opvattingen kwam. Actief toonden de katholieke studenten hun 
belangstelling voor het leven op het platteland en in de dorpen. 

De Unie van Katholieke Studentenverenigingen organiseerde conferenties 
over religieuze en maatschappelijke vraagstukken: onder meer bij de jonge hoge
school in Tilburg genoten de verenigingen daartoe gastvrijheid. Het strookte met 
de opvattingen van docenten en geestelijke leidslieden, dat de Tilburgse studen
ten kritisch discussieerden over maatschappelijke problemen: vele hoogleraren 
pleitten er zelf voor een andere sociaal-economische ordening. De discussiebij
eenkomsten werden wijder van horizon doordat ook anderen eraan deelnamen. 
Zo nam bijvoorbeeld A. M. Brouwer van de NCSV deel aan een van de discussiebij
eenkomsten in het Huis met de Rooie Pannen van de congregatie van Mill Hill. Op 
hun beurt namen katholieke studenten deel aan discussies in het Oolgaardhuis, 
het centrum van de VCSB bij Arnhem.36 

Al deze contacten tussen studenten leidden halverwege de jaren dertig tot de 
eerste Volkseenheid-conferentie. Een aantal andere studentenorganisaties nam 
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er ook aan deel. Geen ervan trad bij het voorbereidend aftasten sterk op de voor
grond. De Sociaal Democratische Studenten Bond (afgekort SDSC, naar de studen-
tenclubs waar de bond uit voortkwam) hield zich net als de overige intellectuelen 
in de sociaal-democratie vooral bezig met discussies over ideologie en koers van 
de eigen beweging. Bijvoorbeeld bij het tot stand komen van het Plan van de Ar
beid zijn de SDse'ers betrokken geweest. Contacten met anderen namen pas toe in 
belangrijkheid, toen de gevaren van het Nationaal-Socialisme dreigender werden 
en de sociaal-democraten nadrukkelijker deel werden van het nationale leven. A 
titre personel namen SDse'ers wel deel aan gesprekken met studenten met een an
dere achtergrond. Ook hier ontstond geleidelijk een mentaliteit, die zich verzette 
tegen een al te groot isolement.37 

De Calvinistische Studentenbeweging daarentegen taakte in de jaren dertig 
eerder meer dan minder in een geestelijk isolement: contacten bleven vrijwel be
perkt tot de gereformeerde, academische wereld.38 De Nationaal-Socialistische 
Studenten Federatie was nog zeer jong en gezien de achtergrond minder op toe
nadering gericht dan op het bieden van een alternatief. Wel was er sprake van een 
zekere behoefte als nieuwkomer serieus genomen te worden. In het Die ts S tuden-
ten Verbond (DSV) was het specifieke eigen karakter zelf al bindmiddel voor (in 
Nederland een duizendtal) leden met een verschillende achtergrond. Samenwer
king, ook over de zuidelijke staatsgrenzen heen, was hier het doel.39 

In 1933 raakten het DSV en een paar andere jongerenorganisaties betrokken bij een 
merkwaardige episode, waarin nationale eenheid én verscheidenheid op de voor- -C ^~ 
grond stonden. De officiële herdenking van het geboortejaar van Willem van 
Oranje werd georganiseerd door een breed samengesteld nationaal comité. Van 
de grote politiek-maatschappelijke groepen ontbraken alleen de sociaal-demo
craten: zij sloegen de uitnodiging af, al waren er onder hen ook voorstanders van 
deelname.40 Spoedig werd bekend dat er naast deze officiële commissie een alter
natief herdenkingscomité werd gevormd. 

Het Algemeen Nederlands Verbond, het Nationaal Jongeren Verbond en het 
DSV wilden hiermee een contrastbieden ten opzichte van de officiële herdenking, 
die zij te mat vonden. Zij waren van mening, dat te weinig nationaal elan werd ge
toond. Bovendien wilden zij Willem van Oranje niet herdenken als de calvinisti
sche stichter van de noordelijk Nederlandse staat, maar als de tolerante leidsman 
van heel het Nederlandse volk. Het alternatieve comité betrok nadrukkelijk de 
gewesten ten zuiden van de grens bij de activiteiten. Tijdens de voorbereidingen 
bleek dat er meningsverschillen waren over de mate waarin Groot-Nederlandse 
en 'Dietse' opvattingen een uitgangspunt moesten zijn. Zou openlijk het stand
punt ingenomen worden, dat de culturele verbondenheid moest uitmonden in 
een staatkundige band, al was het maar op de lange termijn? 

De alternatieve 'Wilhelmus van Nassouwedagen' speelden zich af in alle uni
versiteitssteden, maar culmineerden op paasmaandag 17 april in een nationale 
bijeenkomst in Delft, waar 30.000 belangstellenden aanwezig waren, onder wie 
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2.000 Vlamingen. Omdat de redevoeringen door de radio werden uitgezonden, 
was de inhoud ervan onderworpen aan de censuur van de Radio Omroep Contro
le Commissie. Daarbij speelde een rol, dat de regering de gevoelige betrekkingen 
met België niet wilde schaden. Het gevolg was, dat verschillende passages met 
Groot-Nederlandse strekking niet werden uitgezonden. Dit lot trof een uitspraak 
van F. C. Gerretson over het 'litteken' van de nederlaag, dat wilde zeggen: de schei
ding van Noord en Zuid. De Vlaming A. Jacob moest in zijn rede het woord 'volk' 
vervangen door 'stam'. Ook de onderlinge meningsverschillen van de deelnemen
de organisaties kwamen aan de oppervlakte. Toen na een rede van Anton van 
Duinkerken de aanwezige Vlamingen 'De Vlaamse Leeuw" aanhieven, werden zij 
al gauw overstemd door de leden van het Nationaal Jongeren Verbond die uit vol
le borst het Wilhelmus zongen. 

Een ander conflict betrof de voorgenomen bijdrage van H. Brugmans, Dsv-lid 
en sociaal-democraat. De burgemeester van Delft verbood Brugmans' rede 'Prins 
en volk' wegens vermeende propagandistische socialistische strekking in zijn ge
heel.41 Het waren dit soort verwikkelingen, die in studentenkringen de overtui
ging deden post vatten, dat initiatieven moesten worden ontplooid om de ver
schillende bevolkingsgroepen nader tot elkaar te brengen en eenheid van het 
Nederlandse volk na te streven.42 

In de tweede helft van 1933 riep de VCSB vertegenwoordigers van alle politieke en 
religieuze studentenverenigingen bijeen. Op tafel lag het voorstel een conferentie 

-\ j - te beleggen over vragen, die het Nederlandse volk betroffen. Uitgangspunt moest -É \-
volgens de VCSB de grote nood zijn, waarin de bevolking verkeerde. Tegelijkertijd 
werd geconstateerd, dat de tegenstellingen in het volk groter werden en dat er 
steeds minder gelegenheid was vrijuit met elkaar te spreken 'zonder de steeds 
meer gewoonte wordende onderlinge verdachtmakingen en unfaire strijdmetho-
den'. De besprekingen zouden zonder omwegen op de verschillen in politieke 
overtuiging, wereldbeschouwing en religieuze gezindheid moeten ingaan. De 
conferentie zou de naam 'Volkseenheid' dragen: niet om een onrijpe synthese te 
suggereren, maar 'om eenvoudig er aan te herinneren, dat een volk slechts dan 
kan bestaan, wanneer de tegenstellingen in een rustige sfeer worden besproken ' 
Tijdens de voorbereidingen bleek dat er nog heel wat moeilijkheden moesten 
worden overwonnen voordat het initiatief werkelijkheid werd. De verschillende 
groepen vonden het uitdragen van het eigen standpunt als gewoonlijk het meest 
belangrijk. Praeses H. Heering moest zich veel inspanningen getroosten, voordat 
de groeperingen ervan af wilden zien elk afzonderlijk aan het woord te komen. 
Uiteindelijk werden zij het erover eens, dat er drie hoofdlezingen zouden worden 
gehouden.43 

In mei 1934 was de eerste Volkseenheid-conferentie een feit. J. Huizinga sprak 
er zijn later bewerkte en uitgegeven rede over het 'Nederlands Geestesmerk' uit. 
Daarin uitte hij onder meer scherpe kritiek op het Nederlandse partijstelsel, met 
name op de confessionele partijen. Dit onverlet het grote belang, dat naar zijn me-
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ning de christelijke overtuiging voor de Nederlandse beschaving had. De rede 
werd in het algemeen 'schitterend' gevonden, maar er waren ook ernstige bezwa
ren. Die kwamen onder meer uit confessionele kring. Anderen hadden er ernstig 
bezwaar tegen, dat Huizinga de nadruk legde op de Noord-Nederlandse en stede
lijke karaktertrekken van het Nederlandse volk.44 

Ook P. Geyl mengde zich in de discussie. Hij was verheugd, dat Huizinga in te
genstelling tot vroeger over de scheuring van de Nederlanden sprak als een 'toe
val'. Maar wat impliceerde dit nu voor de verhouding tot (de geschiedenis van) 
Vlaanderen? Volgens Geyl bleef Huizinga het antwoord schuldig. In een andere 
lezing gaf Geyl zelf zijn visie op 'De Geschiedenis van Volk en Staat der Nederlan
den'. Naar aanleiding daarvan kwamen in zijn eigen woorden 'al de oude vooroor
delen' voor de dag: 'Heel erg één waren we nog niet.' Toch meende Geyl, dat er iets 
nieuws aan de hand was bij de uitwisseling van meningen. 'Alles bij elkaar vond ik 
het een opwekkende ervaring.'4S 

Het meest bepalend voor de discussie was de lezing van W. P. J. Pompe, hoogle
raar strafrecht in Utrecht.46 Onder de titel 'De betekenis van de Volkseenheid' be
sprak Pompe drie belemmeringen, die eenheid in de weg stonden. In de eerste 
plaats was het Nederlandse volk over twee staten verdeeld, terwijl er bovendien 
nog een kloof bestond tussen het 'S taats-Nederland' boven en dat beneden de 
Moerdijk. Een tweede belemmering voor de eenheid was het feit, dat het volk in 
klassen was verdeeld. In de derde plaats wees Pompe op de grote verschillen op het 
gebied van godsdienst en wereldbeschouwing. 

De op de lezingen volgende discussies wierpen vragen op, die door de organi- -C X 
satoren van de volgende conferentie als richtlijn werden genomen. Het was velen 
opgevallen, dat bij het spreken over het Nederlands 'geestesmerk' het Zuid-Ne
derlandse karakter grote verwantschap toonde met de mentaliteit van het platte
land in Noord-Nederland. Zo besloot men op de tweede conferentie lezingen te 
houden over respectievelijk het Noord-Nederlandse, het Zuid-Nederlandse en 
het Friese nationaliteitsbesef. Een veelbesproken kwestie was ook de verhouding 
tussen volk en staat. Als de democratisch-socialisten zeiden te willen samenwer
ken met andere bevolkingsgroepen, betekende dat dan dat zij de absoluutheid 
van het klassebegrip opgaven? Als, anderzijds, 'de fascistisch georiënteerde' sprak 
over ordening, wat was dan de plaats van de arbeider? 'Men kan toch zo ordenen, 
dat de ene groep geheel onder ligt en de andere er bovenop staat.'47 

Van 15 tot 18 april 1935 werd de tweede Volkseenheid-conferentie gehouden. De 
organisatie berustte ditmaal bij de NCSV en als praeses van de conferentie trad 
A.M. Brouwer op. Het eerste onderwerp in het conferentieprogramma werd ge
presenteerd door G. Knuvelder ('Volk en Staat5), A.A. van Schelven ('Het Neder
lands Volksbesef in Noord-Nederland'), H.W.E. Moller ('Het Zuid-Nederlands 
nationaliteitsbesef) en G. Gosses ('Het Friese nationaliteitsbesef'). De vier spre
kers gingen allen in op de opvatting, dat het volk niet gelijk gesteld kan worden 
aan de staat Wat dit betreft vond men Huizinga te eenzijdig. Ook binnen natie en 
staat moest met een grote verscheidenheid rekening gehouden worden. 
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Moller en Knuvelder wezen erop, dat het om alle gewesten ging: ook om die ten 
zuiden van grote rivieren en landsgrens. Naar hun mening diende het Neder
landse volk zijn historisch ideaalbeeld niet te zoeken in de zeventiende eeuw, 
maar in de Middeleeuwen, toen alle Nederlandse gewesten een 'dynamisch leven' 
leidden. Ook Van Schelven stelde, dat de tegenstellingen tussen Noord en Zuid 
zich eerst na de staatkundige scheiding hadden ontwikkeld. Naar zijn overtui
ging had dat niet veel te maken met het calvinisme, maar des te meer met de volks
vreemd geworden regenten, bij wie de handelsgeest een banaal karakter bevor
derde. Knuvelder stipuleerde, dat de Middeleeuwen de Nederlanders konden 
inspireren tot daden, die voortkwamen uit het geloof aan de grootheid van het 
Nederlandse volk. 

Van Schelven was van mening, dat het gemeenschappelijk volksbesef van 
Noord en Zuid te herstellen was. Voor Moller lag de grondslag voor volkseenheid 
in de Nederlandse waarden zoals ze bij uitstek in het Zuiden bewaard waren ge
bleven: daar bestonden nog de kleine volksgemeenschappen, daar bloeiden nog 
vrijheidszin en verdraagzaamheid. Juist door de Noordelijke onverdraagzaam
heid was het Zuiden uitgestoten. De Zeven Provinciën hadden niet een vormen
de, maar een splijtende werking gehad. Ieder gewest moest zichzelf kunnen zijn 
en het eigen karakter kunnen tonen binnen de grote Nederlandse volkseenheid. 
Ook Gosses legde daar de nadruk op: waren niet de Friezen een 'natuurlijk-biolo
gische eenheid' gebleven (of, om 'een modern slagwoord' te gebruiken: 'raszui-
ver')?48 

-^^— Ook bij het tweede onderwerp, de sociale tegenstellingen, kwamen vrijheids- -É \-
liefde en verdraagzaamheid als karaktertrekken van het Nedetlandse volk naar 
voren. J.P. Kruijt sprak over'sociale tegenstellingen en democratisch-socialisme', 
terwijl E. Verviers de sociale tegenstellingen in verband met de corporatieve staat 
behandelde. Anders dan bij het eerste thema liepen de meningen van deze twee 
sprekers wel zeer uiteen. Beiden voerden vooral een pleidooi voor de eigen groep. 
Zowel Kruijt als Verviers betoogden, dat hun stroming open stond voor heel het 
volk. Kruijt probeerde duidelijk te maken, waarom de vernieuwde sociaal-demo
cratie aantrekkelijk was voor alle Nederlanders met een democratische gezind
heid. De klassenstrijd was in de negentiende eeuw noodzakelijk geweest en had 
wat betreft welvaart en zedelijkheid het peil van de arbeidersklasse verhoogd. Wel 
had de klassenstrijd door de houding tegenover religie en nationale gedachte de 
eenheid van het Nederlandse volk aangetast. Maar ook het misbruiken van de na
tionale gedachte door anderen had die eenheid geschaad. Het ging er voor Kruijt 
niet om schuldigen voor de verdeeldheid te zoeken. Belangrijker was, dat het so
cialisme veranderd was. Om met de woorden van Herman de Man te spreken: so
cialisme betekende nu 'maatschappelijk toegepaste ethiek'. Het absolute karakter 
van de klassenstrijd werd nu sterk gerelativeerd. Het ethisch gefundeerde socia
lisme was bij uitstek geschikt om sociale tegenstellingen in het volk te overwin
nen. Het democratisch-socialisme paste uitstekend bij wat Kruijt beschouwde als 
de karaktertrekken van het Nederlandse volk: vrijheidsliefde, verdraagzaam-
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heid, afkeer van hoogdravendheid en geweld.49 

De opvattingen van de fascistisch georiënteerde Verviers waren zo ongeveer op 
het tegengestelde gebaseerd. Verviers beschouwde parlement, kiesrecht en bu
reaucratie als de stenen des aanstoots van een staat zonder volk, die de vrucht was 
van liberaal individualistisch denken.so 

Hoe dan ook, de deelnemers aan de tweede Volkseenheid-conferentie hebben 
dus kunnen vaststellen dat de behoefte aan veranderingen in de politiek-maat-
schappelijke situatie groot was en dat er bij velen een zekere overeenstemming 
was over wat als tekort van het bestaande moest worden gezien. In ieder geval het 
gebrek aan eenheid werd door iedereen betreurd. De vraag naar mogelijke oplos
singen had bij de sprekers zeer uiteenlopende opinies uitgelokt. Weinig discussie 
veroorzaakte daarentegen de bespreking van Nederlands taken in de koloniën en 
in de internationale verhoudingen.51 Kenmerkend, want over de laatste onder
werpen bestond in de jaren dertig een vrij brede consensus. 

Op volgende Volkseenheid-conferenties probeerde men via centrale thema's 
op een gerichte manier met elkaar in gesprek te komen. Werd in de jaren dertig 
steeds méér gesproken over morele principes als naastenliefde en gerechtigheid, 
op de vijfde conferentie stond een thema centraalg dat sinds het begin de deelne
mers had geboeid. In december 1938 werd geconfereerd over het onderwerp 'Stad 
en platteland'. Het thema werd ook ditmaal geplaatst tegen de achtergrond van 
de 'scheuren in ons nationale leven'. Conferentieleider J.AJ. de Jonge besteedde 
aandacht aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder: de sociale 
spanningen vormden een enorme dreiging. 'Voor werklozen, kleine middenstan- - £ \-
ders, landarbeiders, kleine boeren is het niet heerlijk in Nederland te leven.' De 
conferentie zou volgens de organisatoren pas geslaagd zijn als een nieuwe bewo
genheid zou zijn opgewekt en iedereen zich zou gaan inzetten voor de taak alle 
volksgroepen tot 'een nieuwe kwaliteit van samenleven te brengen'. Het was voor 
aanstaande leiders immers noodzakelijk een besef te hebben van 'het onzegbare 
morele leed en de materiële ellende' die bij de allerarmste volkslagen werden ge
vonden. 

Na afloop van de conferentie constateerde De Jonge, dat problemen en tegen
stellingen van stad en land alleen waren op te lossen door een sterk verlangen naar 
eenheid. Het hoofdthema van de Volkseenheid-conferenties stond nog steeds 
centraal in de belangstelling. 'Onze generatie houdt teveel vast aan de zelfhand-
having der groepen/ constateerde de voorzitter. Het thema 'Stad en platteland' 
was een van de gezichtspunten, die de noodzaak tot de Vernieuwing van Neder
land verduidelijkten.52 

1.2 PLATTELAND EN REGIONAAL BEWUSTZIJN 

De keuze van 'Stad en platteland' als thema voor een Volkseenheid-conferentie 
weerspiegelde de groeiende populariteit van het onderwerp. Op de conferentie 
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van 1938 sprak Geert Ruygers over 'de culturele kracht van het platteland'. Deze 
kracht was van grote waarde bij het bestrijden van de kwalen van de tijd. Kwalen 
die volgens Ruygers het gevolg waren van een verregaand materialisme. Hij wees 
erop, dat door het neerhalen van de hiërarchie van waarden een algemeen egocen
trisme was ontstaan. In plaats van het denken in tegenstellingen moest de mens 
zich weer instellen op wat het wezen van cultuur was: orde. Dan kon de verschei
denheid weer dienstbaar worden aan het geheel. Er zou ook blijken, dat de positie 
van het platteland niet een achterlijke behoorde te zijn, maar een even bijzondere 
als die van de stad.S3 Na Ruygers sprak prof. dr. L. van Vuuren, hoogleraar Sociale 
Aardrijkskunde aan de Utrechtse universiteit. Ook deze protagonist van de boe
renbevolking zette uiteen hoe sinds de industriële revolutie de harmonie van de 
stad was verbroken. Het gevolg was, dat de functionele verhouding tussen stad en 
platteland op de achtergrond was geraakt. Er was een stedelijke, materialistische 
mentaliteit ontstaan, die iedere religieuze, sociale en ethische grondslag aan het 
productieproces had ontnomen. Volgens Van Vuuren was daardoor de volks
kracht aangetast: 'Er ontstond een klasse zonder vaderland, zonder gemeen
schapsgevoel met de rest van het volk.'54 

Bij het streven naar herwaardering van het platteland behoorde ook een plei
dooi voor het belang van de landbouw. Dat was misschien niet geheel vanzelf
sprekend, want deze tak van de economie verkeerde al jaren voor de grote econo
mische crisis in diepe moeilijkheden. De landbouwcrisis was in de jaren dertig 
aanleiding voor de ontwikkeling van activiteiten, die het zelfbewus tzij n onder de 

-£ y- plattelandsbevolking moesten versterken. De belangstelling voor de verhouding - £ y-
tussen stad en platteland paste hierbij: het was een verhouding die vooral als te
genstelling werd gezien. De afkeer van de stad sloot aan bij bestaande vormen van 
kritiek op de materialistische beschaving van de twintigste eeuw. Het groeiend 
agrarisch zelfbewustzijn uitte zich bovendien in het emancipatiestreven van 
landstreken buiten het verstedelijkte Hollandse centrum. Het verzet tegen de ste
delijke cultuur vond zo een natuurlijke bondgenoot in de strijd tegen de over
heersende positie van 'Holland' en 'Den Haag5. In het zuiden van het land voegde 
zich bij dit alles ook nog een nieuwe golf van het katholieke emancipatiestreven. 

Al deze vormen van onvrede over de bestaande situatie vonden elkaar als van
zelf onder de noemer van de afkeer van de scheidslijnen in het Nederlandse volk. 
Deze gezamenlijke afkeer biedt deels de verklaring voor het paradoxaal samen
gaan van régionalisme en nationaal eenheidsstreven in deze jaren. Ondanks een 
toenemende eenwording van het land, waren regionaal en sociaal in Nederland 
immers grote verschillen in ontwikkeling zichtbaar." Overigens bevatte het stre
ven naar emancipatie en eenheid ook een gevoel van verwantschap met de Neder
lands sprekende bevolking ten zuiden van de grens. Dit gevoel werd geprikkeld, 
omdat de Nederlandse regering er sinds het echec rond het zogenaamde Kanaal
verdrag van 1925 op uit was de betrekkingen met de Belgische staat te verbete
ren.56 
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De Nederlandse aanhangers van de Groot-Nederlandse of Dietse gedachte waren 
het erover eens, dat het Vlaamse volk gesteund moest worden in zijn strijd tegen 
de onderdrukking door de Franstaligen. Eens waren zij het ook, dat de verbon
denheid tussen Nederlanders ten noorden en ten zuiden van de staatsgrens meer 
nadruk moest krijgen. Deze gemeenschappelijke uitgangspunten sloten me
ningsverschillen over einddoel en strategie niet uit. De bij Nederlandse en Vlaam
se Groot-Nederlanders invloedrijke historicus Pieter Geyl pleitte voor een hech
ter beleefde culturele verbondenheid. Hij leidde daaruit geen eis tot staatkundige 
eenheid tussen Vlaanderen en Nederland af.57 Bij radicaler Groot-Nederlanders 
en Flaminganten was dit uitdrukkelijk wel het geval. 

Het Algemeen Nederlands Verbond, een nationalistische op weerbaarheid ge
richte organisatie, was weliswaar voorstander van nauwere banden met Vlaande
ren, maar sprak zich niet uit over staatkundige zaken, die de Belgische staat be
troffen. Uit onvrede over deze passieve opstelling was in 1917 de Dietse Bond 
gesticht. In het verzet tegen het ontwerp Belgisch-Nederlands verdrag in 1925 
speelde de Bond een belangrijke rol. Deze strijd werd aangewakkerd door bij de 
Dietse Bond aangesloten uitgeweken Vlaamse activisten, die de Belgische staat als 
aartsvijand beschouwden. Het uit deze kring voortgekomen tijdschrift Vlaanderen 
beschouwde het Moerdijkkanaal als het begin van de ondergang van Vlaande
ren.58 

De Groot-Nederlandse beweging was naar de zin van een aantal studenten te 
weinig actief. Zij richtten in 1922 het Diets Studentenverbond (DSV) op. Ideolo
gisch gezien sympathiseerden Dietse Bond-leiders als P.H. Ritter ermee. In de -f^-
loop van de jaren twintig nam het nieuwe Diets Studentenverbond de organisatie 
van de Groot-Nederlandse congressen op zich. Eerder hadden deze congressen 
vooral een cultureel karakter, maar voortaan zou er steeds meer een politieke toon 
klinken. Sommigen, onder wie Geyl, lid van het ANV, waarschuwden tegen deze 
ontwikkeling. Anderen, zoals het Dietse Bondslid F.C. Gerretson, spoorden juist 
tot radicalisme aan. Bij de acties tegen het Moerdijkkanaal was het DSV bijzonder 
actief. 

Na de kanaalkwestie was het vooral onder studenten, dat de Groot-Nederland
se gedachte actief gepropageerd werd. H. G.W. van der Wielen, bestuurslid van de 
Amsterdamse afdeling van het DSV, klaagde er in 1929 over, dat van het Algemeen 
Nederlands Verbond en de Dietse Bond nauwelijks nog wat uitging. Onder stu
denten bestond een ruime aanhang: in Amsterdam telde het DSV in genoemd jaar 
ongeveer 400 leden.59 

Deze aanhang was niet eenzijdig samengesteld. Ook vredesactivisten en soci
aal-democraten hadden belangstelling voor het Groot-Nederlandse streven. Dit 
gold bijvoorbeeld voor de Vlaamse socialist Leo Magist en voor de in de Amster
damse Dsv-afdeling actieve sociaal-democraat H. Brugmans. De laatste was in 
1926 actief betrokken geweest bij de solidariteitsbetuigingen met de strijd om de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit. Ook bij de studenten-vredesactie 
was hij betrokken.60 Socialistische Groot-Nederlanders werden gebundeld in het 
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Algemeen Nederlands Arbeiders Verbond met als orgaan het blad Schakels. 
Het grote publiek ontwikkelde geen hartstocht voor de Groot-Nederlandse be

weging, al bestond er een vage sympathie. Wel leefde er onder intellectuelen een 
zekere culturele belangstelling voor Vlaanderen. Deze belangstelling werd gesti
muleerd door het verschijnen van het tijdschrift Groot-Nederland en Geyls Geschie
denis van de Nederlandse stam.61 In de katholieke zuidelijke provincies kreeg de 
Groot-Nederlandse gedachte steeds meer weerklank. Dit hing samen met het zo
genaamde reveil van katholieke jongeren en kunstenaars, zoals dat bijvoorbeeld 
in het tijdschrift De Gemeenschap totuiting kwam. In Btabantgold als inspirator in 
deze richting dr. H.W.E. Moller, lid van de Tweede Kamer voor de RKSP. Deze 
beïnvloedde bijvoorbeeld Anton van Duinkerken en Gerard Knuvelder (o.a. au
teur van Het rampjaar 1830, die de scheiding van Nederland en België als bron van 
veel kwaad zag). In deze kring ging het stimuleren van de Groot-Nederlandse ge
dachte samen met het actieve streven om de katholieke bevolking voor het geloof 
te behouden. 

Het Groot-Nederlands streven kreeg zo een eigenaardige Brabantse variant, 
waarbij Brabant gezien werd als schakel tussen Vlaanderen en Holland. Deze 
Midden-Nederlandse variant was verwant aan het in deze jaren tot bloei komen
de 'Brabantisme' en had eet der een anti-Hollands dan een anti-Belgisch karakter. 
Ondanks hun katholicisme hadden de Midden-Nederlanders de steun van Ger-
tetson. Toen Knuvelders boek Bezuiden de Moerdijk in 1930 in herdruk verscheen 
onder de nieuwe titel Vanuit Wingewesten, was daarin een inleiding van Gerretson 
afgedrukt. De Nederlandse overheid hield zich afzijdig van elk Groot-Nederlan
disme en poogde de verhouding tot de Belgische staat te verbeteren. In 1929 was 
een Belgisch-Nedetlands cultureel verdrag gesloten.62 

Binnen Groot-Nederlandse kringen ontstonden tegenstellingen, die uiteinde
lijk tot vetsnippering leidden. De geschillen spitsten zich toe op twee vragen: 1. 
Wat was de verhouding tussen een mogelijk federaal België en het Groot-Nedet-
landse einddoel? 2. Moest de doelstelling uitgebreid worden met een 'sociale 
dimensie'? Dit laatste betekende, dat ook de maatschappijvorm onderwerp van 
actie werd. In het voetspoor van de Vlaamse beweging groeide ook in Groot-Ne
derlandse kringen in Nederland de aanhang voor autoritaire denkbeelden.63 

Het Dsv-hoofdbestuur en de redactie van Vlaanderen waren van mening dat de 
beweging niet betrokken moest raken bij deze andere kwesties, die in de ptaktijk 
een ontwikkeling in autoritaire richting impliceerde. In Brabant voelde men wel 
voor een koerswijziging in die richting: Geyl merkte bij zijn spreekbeurten dat hij 
daarom het contact met de beweging verloor. 

Op congressen in 1932 en 1933 bleek dat de mentaliteitsverandering in de Diet
se beweging doorzette. Kritiek op het maatschappelijk stelsel ging samen met de 
ontwikkeling van anti-parlementaite opvattingen. Op het veertiende Dietse stu-
dentencongres in Nijmegen in april 1933 werd besloten vooral de vorming en op
voeding van de academische jeugd als doelstelling te beschouwen. Ook zou men 
overgaan tot 'de inbedding van het sociale in het nationale'. Dat betekende een be-
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vestiging van een ontwikkeling in autoritaire richting. De Utrechtse hoogleraar 
W. P. J. Pompe en de Tilburgse docent Jef de Brouwer pleitten voor deze stappen.64 

De uitbreiding van de doelstelling van de Dietse beweging weerspiegelde een 
groeiende aanhang voor een 'solidarisme', zoals ook Verdinaso dat voorstond. 
Deze ontwikkeling leidde tot versnippering en tot het afstoten van een deel van 
de tot dan toe gevarieerde aanhang. Als overkoepeling viel het DSV uiteen. Verdi
naso won aan invloed. Het doel van de Dietse beweging, het stimuleren van de 
eenwording van Nederland en Vlaanderen via een grote politieke stroming, was 
niet bereikt.65 Wel bleven vele persoonlijke contacten gehandhaafd, hetgeen op 
korte termijn tot uiting kwam in de deelneming aan de alternatieve Willem van 
Oranjeherdenking, de Volkseenheid-conferenties en het werk voor de volkshoge
school in Bakkeveen.66 Joris van Severen, 'leider3 van Verdinaso, riep tijdens een 
Groot-Nederlands congres in 1926 op tot 'de hereniging (van de Nederlandse vol
keren) in een sterke, grote, gezonde staat van Friesland tot Kales'.67 Van acties in 
Calais werd weinig vernomen, maar de Friese beweging kon voor de verschillen
de vormen van opkomend régionalisme dienen als eerbiedwaardig voorbeeld. 

Onder de Friese bevolking hoefde geen propaganda gevoerd te worden om het 
zelfbewustzijn op te wekken. Hoeveel verschillen er ook waren, volgens Gosses 
waren alle groeperingen in Friesland het over één ding eens: 'Wij willen Fries
land.'68 

De Friese beweging was ontstaan tijdens de bloei van het romantisch nationa
lisme in de eerste helft van de negentiende eeuw.69 Hoewel er ook voorstanders 
van een Groot-Friesland waren, hadden de meeste activiteiten een cultureel ka- - £ ^ -
rakter. In boeken en tijdschriften en op speciaal georganiseerde bijeenkomsten 
werd een pleidooi gehouden voor de Friese taal en cultuur. Organisatorisch ge
zien kreeg de beweging in de twintigste eeuw een pluriform karakter. Er ontston
den organisaties op confessionele grondslag. Na de Eerste Wereldoorlog werden 
radicale jongeren uit de beweging ook politiek actief.70 

In de jaren twintig en dertig had vooral het Kristlik Frysk Selskip veel invloed. 
Daarnaast bestonden nog andere confessionele organisaties, terwijl er ook socia
listische belangstelling was. In de jaren dertig kregen fascistische en nationaal-so
cialistische ideeën een voet aan de grond.71 De contacten met Duitse Friezen wer
den hechter. Op Groot-Friese congressen ging in plaats van de taaiverwantschap 
het 'stambewustzijn' de hoofdrol spelen. 

De acties voor erkenning van de Friese taal ondergingen invloed van de taal
strijd in Vlaanderen. Radicale Friese jongeren namen wel deel aan de IJzerbede
vaart. De pleidooien voor het onderwijzen van de Friese taal vonden in de jaren 
dertig onder meer steun van de inspirator van het Groot-Nederlandse en Bra
bantse denken, dr. H. W. E. Moller. Een succes voor de Friese beweging was in 1938 
de gedeeltelijke erkenning van het Fries op de scholen. Bovendien werd in dat jaar 
de Fryske Akademy opgericht. Dr. G. Gosses werd in Utrecht en in Amsterdam bij
zonder hoogleraar in de Friese taal.72 

Het groeiende en radicaliserende Friese nationalisme uitte zich aan het eind 
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van de jaren dertig in pleidooien voor een plechtige herdenking van de Slag bij 
Warns (1345)- Gosses vergeleek deze Friese overwinning op de Hollandse graaf 
Willem iv met de Guldensporenslag. Anderen in de beweging verzetten zich te
gen een dergelijke nationalistische, militaire tendens. 

Binnen de Groot-Nederlandse beweging werd gestreefd naar banden met de 
ervaren Friese collega-strijders, al waren er bijvoorbeeld van Friese socialistische 
zijde wel bezwaren tegen dit soort contacten. Het DSV adviseerde in 1930 het Frie
se recht op culturele autonomie te erkennen. Medeopsteller van dit advies was 
H.G.W. van der Wielen, die onder meer wegens zijn publicaties groot aanzien in 
Friesland genoot.73 Van der Wielen raakte tijdens verschillende studentencon-
gressen geboeid door de Friese beweging. Soms hielden de Friese Studenten Fe-
deraesje en het DSV een gemeenschappelijke bijeenkomst in een van de universi
teitssteden en Van der Wielen trad daar nu en dan als spreker op.74 Uit contacten 
tussen de Friese beweging en de volkshogeschool in Bakkeveen vloeide in 1939 de 
oprichting van de Stifting Fryske Folks-hogeskoalle voort.7S Van der Wielen hield 
de nieuwe volkshogeschool met een redevoering ten doop.76 

'Een nationaliteitsbesef, dat niet beseft, dat Nederland niet enkel uit de provin
cies binnen het vroegere graafschap Holland bestaat, is minstens zo verderfelijk 
als welk ander annexionisme ook.' Met volledige instemming nam het tijdschrift 
Brabantia Nostra deze woorden in zijn kolommen op.77 Ze gaven precies weer wat 
de aanhangers van het Brabantse régionalisme bezielde. Het na de Eerste Wereld
oorlog onder jongeren opbloeiende 'katholiek reveil' was een gunstige voedings
bodem voor dit régionalisme. Onder invloed van leidslieden als dr. H. G.W. Moller 
en dr. P.C. de Brouwer kwam ditBrabantisme in de jaren dertig tot bloei. 

Moller had inmiddels het tijdschrift Roeping aan zijn leerling Gerard Knuvel-
der overgedragen. Net als De Gemeenschap was dit blad een podium voor de pleit
bezorgers van wat als het authentieke en strijdbare katholicisme beschouwd 
werd.78 Dit katholicisme was voor de Noord-Brabantse jongeren op natuurlijke 
wijze verbonden met een nieuw regionaal bewustzijn. Centraal stond de wens tot 
verheffing van het gewest ten opzichte van 'Holland'. Brabantse activiteiten wer
den ontplooid door verenigingen als Jong-Brabant in 's-Hertogenbosch, de Ver
eniging voor Leergangstudenten in Tilburg en het Brabants Studentengilde. Het 
gilde organiseerde in de loop van de jaren dertig jaarlijks een kamp in een van de 
Brabantse dorpen. De deelnemers bouwden daar dan een wegkapelletje. De be
doeling hiervan was de verbondenheid met het Brabantse land te stimuleren. Te
gelijkertijd kon op deze manier het eigen, katholieke karakter van het gewest ver
sterkt worden.79 Net als radicale vormen van het Groot-Nederlandse streven 
werden uitingen van Brabantia Nostra door sommigen als al te geëxalteerd be
schouwd. Dit nam niet weg, dat de Tilburgse lector F.J.H.M, van der Ven en de 
eveneens Tilburgse praeses van de Unie van Katholieke Studenten in Nederland, 
A.H.M. Wijffels, bestuurs- en redacteurs functies bij Brabantia Nostra vervul
den.80 

Het eerste nummer van het tijdschriftBra&arcria Nostra verscheen op 15 oktober 
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1935. De redactie had de leus 'Brabant aan ons' overgenomen van P.C. de Brou
wer.81 Deze had vele activiteiten ontplooid om uitbreiding en verbetering van het 
middelbaar en lager onderwijs in Brabant te bevorderen. Geleidelijk was zijn ar
beidsveld verbreed tot Brabants emancipatie in het algemeen. Als moderator van 
het Nijmeegse Brabants Studentengilde van O.L. Vrouwe had hij vele studenten 
in deze richting beïnvloed. In hun kring werd het initiatief tot Brabantia Nostra 
genomen. Van der Ven werd hoofdredacteur, terwijl P.C. de Brouwer en Geert 
Ruygers ideologische bijdragen leverden. Ook Jef de Brouwer publiceerde regel
matig in het blad. De redacteuren hadden zich als hoofddoel gesteld de opheffing 
van de achterstand van Brabant te helpen bevorderen. Hiervoor achtten zij een 
herwaardering van 'de Brabantse waarden' van groot belang. Het lag voor de hand 
de belangrijkste aanknopingspunten in het verleden te zoeken. 

Tijdens de Reformatie en de periode waarin Noord-Brabant Generaliteitsland 
was, had Brabant in een toestand van verlamming verkeerd. Maar in de jaren rond 
1500 zag Brabantia Nostra duidelijke bewijzen voor de kracht van het gewest. Hol
land werd als de grootste bedreiging voor Brabants bloei gezien: zelfs in de twin
tigste eeuw leek men daar nog gekant tegen alles wat Brabants en katholiek was. 
Positieve aandacht besteedde het blad aan de culturele band met het Brabant ten 
zuiden van de landsgrens en met de Zuidelijke Nederlanden in het algemeen. Bra
bantia Nostra onderschreef de Groot-Nederlandse gedachte, al nam het een eigen, 
Brabantse positie in.82 

In 1937 werd het blad ondergebracht bij een gelijknamige stichting, die zou 
proberen de doelstellingen ook op andere manieren naderbij te brengen. Een be- - £ ^~ 
kende actie was de bouw van een Mariakapel aan de Moerdijk: bij hetbinnengaan 
van Brabant zou de reiziger door de 'Hertogin van Brabant" onmiddellijk herin
nerd worden aan het eigen karakter van de provincie. Later werd bij Grave, een an
dere belangrijke toegangsweg, een dergelijke kapel gebouwd. Een andere manier 
om het katholieke karakter van Brabant te onderstrepen was het aansporen van 
gemeenteraden de vergaderingen vooral met gebed te laten beginnen.83 Wat de 
landelijke politiek betreft: met de RKSP was er nu en dan contact, maar van een 
band tussen beide organisaties was geen sprake.84 

Pogingen om het Brabantse volkskarakter te omschrijven leidden tot een nieu
we belangstelling voor studies over typisch Brabantse zaken.85 Zo werkte de re
dactie door het afdrukken van vragenlijsten actief mee aan een onderzoek naar 
Brabantse dialecten.86 De bezorgdheid om het B raban tse volkskarakter bracht het 
blad zelfs af en toe in aanraking met de justitie. In één geval liep dat met een sisser 
af. Het betrof een artikel tegen de verderfelijk geachte invloed van de Philips-fa-
brieken, die liberale en atheïstische ideeën introduceerden. De titel van het arti
kel was duidelijk: 'Waar Brabant sterft"87. 

Een fel standpunt werd ook ingenomen in de 'zaak Oss': de nationale politiek 
was er over verdeeld of de katholieke minister C.M.J.F. Goseling terecht had in
gegrepen in een zedenzaak tegen twee geestelijken. Voor Brabantia Nostra was de 
voornaamste steen des aanstoots, dat de betrokken marechaussees geen Brabant-
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se katholieken waren. De oplage van dit nummer werd in beslag genomen.88 

Toch wilde Brabantia Nostra de banden met het overige Nederland niet door
snijden. Het ging om het besef dat het noorden slechts een deel van Nederland 
was. Nederland als geheel was géén 'protestantse natie', waar een stedelijk-bur-
gerlijke traditie en de calvinistische en humanistische geestesstromingen over
heersten. 'Op de achtergrond van de Noordelijke beschouwingswijze van Neder
land staan nog altijd de Hervorming en de daarop gevolgde gouden eeuw/ zo 
stelde F. van der Ven vast. Tegenover deze noordelijke traditie stond toch de Zuid-
Nederlandse barokcultuur, die meer een beeld toonde van innerlijke gesloten
heid, van geestelijke eenheid en van 'gebalde levenskracht'!89 

Het katholieke geloof werd door Brabantia Nostra als een wezenlijk onderdeel 
van het Brabantse karakter gezien. Het katholicisme werd in die visie in Neder
land nog steeds miskend: bleek dat niet uit het feit dat Nederland wel een zaakge
lastigde in Djeddah had, maar nietbij de Heilige Stoel?90 Onderwerpen die het ka
tholicisme betroffen behoorden tot de vaste inhoud van het blad. Verschillende 
rubrieken besteedden aandacht aan jubilea van kloosters en kerken. Ook in de 
boekbesprekingen bleek de religieuze belangstelling. Soms werd in uitgebreide 
artikelen een noordelijke, dus onjuiste visie op het katholieke verleden aan de 
kaak gesteld. Onder de titel 'Naar een Zuid-Nederlandse opvatting van Sint Wil-
lebrord' bijvoorbeeld, werd geprotesteerd tegen de Noord-Nederlandse usurpa-
tie van deze heilige: 'De nieuwe Willibrordusopvatting moet een waarachtig al
gemeen-Nederlandse zijn, d.w.z. een met Zuid-Nederlandse inslag '91 

- ^ ^ - Dit alles verhinderde niet dat Brabantia Nostra belangstelling uitte voor het —£^-
streven naar meer eenheid, ook met het protestantse deel van de bevolking. Een 
pleidooi van A. M. Brouwer van de NCSV voor het scheppen van meer eenheid in de 
crisistijd op straffe van een catastrofe, werd in principe welwillend tegemoet ge
treden. Toch tekende A. Wijffels bij Brouwers woorden aan, dat 'onze andersden
kende landgenoten' dan wel de vraag zouden moeten beantwoorden hoe ze te
genover de wensen van het Zuiden stonden.92 De gevoelens voor de Zuidelijke 
Nederlanden vertaalden zich bij Brabantia Nostra ook in een gevoel van verbon
denheid met Vlaanderen en de taalkwestie. Toch bleef de werkelijke opponent 
vooral in het noorden gesitueerd: bij een beschouwing over de taalkwestie wetd 
opgemerkt dat in Amsterdam vaak Franstalige namen gebruikt werden.93 

Evenals in de Vlaamse beweging van de jaren dertig speelde ook in de overtui
ging van Brabantia Nostra de sociale problematiek een belangrijke rol. Herhaalde
lijk werden de fouten van de bestaande samenleving aan de orde gesteld en werd 
de noodzaak tot ordening van de maatschappij bepleit. Bij een inadequaat beleid 
zouden schrammen ontstaan, die door toedoen van communisten of NSB'ers wel 
eens tot een wond zouden kunnen openrij ten.94 Toch kroop in het blad het bloed 
waar het niet gaan kon: bij een verhandeling over de werkverschaffing verplaats
te de aandacht zich al snel naar het 'vreemde' feit dat niet alleen de Inspecteur van 
de Werkverschaffing in 's-Hertogenbosch protestants was, maar dat ook zijn bei
de assistenten binnenkort door protestanten zouden worden vervangen. 'En dat 
in ons Katholieke Brabant.'95 
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Ondanks de belangrijkste preoccupatie vanBrabantiaNostra, was de redactie er 
niet blind voor, dat de gebreken in de verhouding tussen Holland en het zuiden 
bijvoorbeeld ook bestonden in de verhouding tussen Holland en Groningen.96 

De schrijnende omstandigheden in de landbouw bleken in de jaren dertig een 
gunstige voedingsbodem voor nieuwe initiatieven. Niet alleen vermenigvuldig
den zich de pleidooien voor een grotere waardering voor landbouw en boerenbe
volking, ook op het terrein van de belangenbehartiging bloeiden nieuwe organi
saties op. Zo ontstond ook het blad Landbouw en Maatschappij, waaruit in 1933 de 
gelijknamige nieuwe bond voortkwam. De invloedrijke leidersfiguur in deze 
kring, J. Smid, was van oordeel dat de tegenstelling tussen enerzijds het platte
land en anderzijds de stad en de industriële samenleving te groot was geworden. 
Ondanks verdiensten van het socialisme op ander gebied, zag Smid de socialisti
sche benadering van de problemen als belangrijke oorzaak van de uitbuiting van 
het land door de stad.97 

De nieuwe boerenorganisatie vertegenwoordigde behalve een behoefte aan 
meer agressieve materiële belangenbehartiging ook een opkomend agrarisch 
fundamentalisme. W. Schermerhorn deed als gastspreker tijdens bijeenkomsten 
van Landbouw en Maatschappij een beroep op deboerenorganisaties om zich niet 
tot materiële zaken te beperken. Het ging erom duidelijk te maken, dat het boe-
renvolk 'de vaste wil (had) te arbeiden aan de eigen verheffing5. Daarbij moesten 
de boeren er tegen waken klakkeloos de stedelijke cultuur over te nemen. De boe
ren moesten weer een volwaardig deel van het Nederlandse volk worden.98 -C X 

J. Linthorst Homan, actief in Drentse landbouwkringen, was ervan overtuigd 
dat ter bestrijding van de landbouwcrisis méér gedaan moest worden dan de cri
sismaatregelen, die door de regering werden getroffen. In Homans partij, de Li
berale Staatspartij (de Vrijheidsbond), was dit een moeilijk onderwerp wegens de 
bij de liberalen hoog in het vaandel geschreven persoonlijke verantwoordelijk
heid.99 Het was pas na het partijcongres van 1937 dat de liberalen het sociale ele
ment meer op de voorgrond plaatsten.100 Linthorst Homan voelde zich dan ook 
vooral thuis in de 'agrarische vleugel' van de partij onder leiding van H.D. Lou-
wes, voorzitter van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Naar de mening 
van de aanhangers van deze vleugel groeide er in de partij een spanning tussen 
stad en land. Tij dens spreekbeurten voor de partij merkte Homan, dat op het plat
teland steeds meer verzet tegen het partijstandpunt rees. Een standpunt dat men 
gelijkstelde aan de wensen van de grote ondernemingen in het westen. De be
staande landbouworganisaties bleken machteloos om iets te doen aan de uit
zichtloze situatie. Vooral in de arme, agrarische provincie Drenthe, waar het re
gionaal zelfbewustzijn toenam, groeide de belangstelling voor initiatieven als 
Landbouw en Maatschappij.101 

De jaren twintig waren moeilijk geweest voor de landbouw: in het begin ervan 
waren de prijzen van akkerbouwprodukten gehalveerd. Na 1929 volgde nog eens 
een halvering en daalden de prijzen tot onder het niveau van 1914. De lonen waren 
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gemiddeld nog het dubbele van die in 1914. Internationaal nam de protectie toe. 
Onder de boeren groeide de onvrede over de traagheid van de boerenorganisaties. 
Op 23 december 1931 vond een grote protestbijeenkomst plaats en een jaar later 
werden de Drentse, Groningse en Friese boerenbonden opgericht.102 Bij de bij
eenkomsten van de laatste trad Van der Wielen regelmatig als spreker op. De Frie
se Beweging had er veel sympathie.103 In april 1933 volgde een landdag in Assen, 
waarna besloten werd een Nationale Bond Landbouw en Maatschappij op te rich
ten. Weliswaar kwam in hetzelfde jaar de Landbouwcrisiswet tot stand, maar 
Landbouw en Maatschappij bleef ernstige bezwaren koesteren tegen het rege
ringsbeleid, dat onder meer leidde tot lage invoerrechten.104 

Landbouw en Maatschappij zag de oorzaak van de wantoestanden in de macht 
van de grote ondernemingen over de prijzen en in de macht van de vakbonden 
over de lonen. Het doel van de nieuwe bond was wetgeving te bevorderen om de 
prijzen van landbouwprodukten relatief te verhogen. Daartoe wilde het de boe
ren over alle religieuze en politieke grenzen heen bijeenbrengen. In tegenstelling 
tot de oude organisaties was Landbouw en Maatschappij ook politiek actief. Toch 
was het resultaat daarvan niet indrukwekkend. In de tweede helft van de jaren 
dertig ging het aantal leden achteruit. Onder de o verblijvenden vond een radica
lisering plaats. Velen kregen fascistische of nationaal-socialistische sympathieën. 
Daarbij speelde een rol, dat men over de grens, in Duitsland, een stijging van de 
landbouwprijzen kon waarnemen.105 

De stemadviezen, die Landbouw en Maatschappij in 1933 en 1935 gaf, behels-
- £ ^ - den dan ook geen afwijzing van de NSB, al waren er nog bedenkingen. Het advies —£ ̂ -

was gunstig voor de Anti-Revolutionairen, maar negatief voor de SDAP. Ook de 
politiek van de liberalen werd afgewezen, maar individuele, de landbouw gunstig 
gezinde kandidaten konden wel worden aanbevolen. Dat overkwam in 1935 bij
voorbeeld Linthorst Homan.106 Behalve Homan hadden ook anderen oog voorhet 
gevaar van verdere radicalisering. Het blad Landbouw en Maatschappij riep al in 1932 
uic 'Het is alsof men met alle geweld onze landbouwers op revolutionaire paden 
wil brengen.'107 H. D. Louwes constateerde in 1935 'dat het ook ons volk iets te zeg
gen had' wanneer in Duitsland een krachtige beweging aan de gang was voor 'het 
sterk houden van de boerenstand, voor het behoud van zijn karakteristieke eigen
schappen, zijn eigen zeden en traditie'.108 

De nieuwe boerenorganisaties hechtten groot belang aan de vorming van hun 
achterban en vooral van de jeugd: die moest overtuigd worden van de waarde van 
de boerenstand voor het volk als geheel. Omdat kaderleden voor deze vorming 
ontbraken, zocht de Drentse Boerenbond contact met H.G.W, van der Wielen in 
Bakkeveen. Er ontstonden intensieve contacten met het volkshogeschoolwerk. 
Ook Van der Wielen zag in, dat het gebrek aan begrip van de traditionele bonden 
tot radicalisering kon leiden.109 

Later nam Landbouw en Maatschappij contact op met Van der Wielen en De 
Vries Reilingh voor advies bij het opstellen van een nieuw beginselprogramma. In 
dit nieuwe programma werd de doelstelling van Landbouw en Maatschappij aan-
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geduid als het langs politieke weg streven naar oplossingen voor de problemen 
van de plattelandsbevolking. De grondslag zou 'Christelijk' en 'Nationaal' zijn en 
als beginsel zou gelden de vorming en eerbiediging van de 'zedelijke en geestelij
ke persoonlijkheid alsmede de vrijheid van geweten'. Voor het land als geheel 
werd een krachtige volksgemeenschap nagestreefd. De overeenstemming met het 
denken van de volkshogeschool was onmiskenbaar. Wel bleef ook de materiële 
factor in het centrum van de belangstelling staan.110 

Inmiddels bleven velen binnen Landbouw en Maatschappij door de nadrukke
lijke belangstelling van de NSB voor het boerenvraagstuk open staan voor deze be
weging als nieuwe politieke optie.111 Heel wat Drentse boeren combineerden het 
NSB-lidmaatschap met dat van Landbouw en Maatschappij. De oorzaken van dat 
NSB-lidmaatschap waren volgens Linthorst Homan de wanhoop over de situatie 
en de aantrekkingskracht van de stijgende landbouwprijzen in Duitsland. Ho-
man bleef actief binnen Landbouw en Maatschappij en bestreed daar de NSB. Ook 
H.D. Louwes probeerde via activiteiten binnen de boerenorganisaties de invloed 
van de NSB te bestrijden.112 

Anderen verhevigden aan het eind van de jaren dertig hun aanvallen op Land
bouw en Maatschappij als geheel: dit onder verwijzing naar fascistische tenden
sen. Het laatste ging niet op voor alle leidende figuren binnen de bond. J. Smid bij
voorbeeld had geen nationaal-socialistische sympathieën. Wel vond hij, dat de 
groei van de NSB geen verbazing hoefde te wekken gezien het sociale onrecht dat 
de democratie de boeren gebracht had. Hij verweet de beweging Eenheid door De
mocratie in dit opzicht kortzichtigheid. Desondanks verdedigde W Schermer- -C X 
horn Smid tegen aanvallen wegens vermeend fascisme, hoewel hij wel bedenkin
gen had tegen artikelen in Landbouw en Maatschappij, waarin niet 
ondubbelzinnig voor democratie en tegen dictatuur werd stelling genomen.113 

De positie van Schermerhorn was des te interessanter, omdat hij in 1938 voorzitter 
werd van Eenheid door Democratie. Met zijn andere been stond hij stevig in de 
boerenbeweging.114 De boerengrond beschouwde hij als de 'ankergrond van de 
cultuur".113 Als niet-lid van Landbouw en Maatschappij wekten zijn opinies nu en 
dan weerstand in deze bond. Toch vond hij er als gastspreker een welwillend ge
hoor. Ook Linthorst Homan en Louwes onderstreepten de betekenis van de plat-
telandscultuur als tegenwicht tegen ongunstige kanten van de invloed van de 
stad.116 

Concentratie op provinciaal niveau was het doel van de Groninger Gemeenschap. 
Ook in Groningen bestond er onvrede over de verhouding met'Den Haag'. In het 
niet-verzuilde, provinciale opbouwwerk speelde tijdens de jaren dertig J. Lint
horst Homan een belangrijke rol. Deze had vroeger al meegemaakt hoe zijn vader, 
als Commissaris van de Koningin in Drente, de Centrale Vereniging voor de Op
bouw van Drenthe had opgericht. J.T. Linthorst Homan (sr.) was de mening toe
gedaan, dat de grote verdeeldheid een verbetering van de armoedige omstandig
heden in Drenthe in de weg stond. Het lukte hem bij de vertegenwoordigers van 
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de verschillende bevolkingsgroepen steun te verwerven: het opbouwwerk werd 
gezamenlijk opgezet.117 In de andere noordelijke provincies nam men dit initia
tief over. In Groningen kwam in 1930 een 'opbouworgaan' tot stand, dat onder 
meer buurthuizen stichtte. De raad van toezicht was ook hier breed samengesteld 
en J. Linthorst Homan was er als Commissaris van de Koningin in Groningen 
voorzitter van.118 

Na verloop van tijd kreeg Linthorst Homan het idee, dat er meer gemeen
schappelijk sociaal werk georganiseerd moest worden. Eind 1937 deed hij het 
voorstel via nieuwe activiteiten het onderling begrip tussen de verschillende be
volkingsgroepen te verbeteren. Na positieve reacties werd een comité gevormd, 
dat jaarlijks een zogenaamde Groninger Dag zou organiseren. De eerste Gronin
ger Dag, op 8 juli 1938, was gewijd aan de contacten tussen landbouw, handel en 
industrie. Ook de functie van de universiteit kwam aan de orde. Sprekers waren 
onder anderen Prof. dr. K. Sneyders de Vogel, rector-magnificus van de Rijksuni
versiteit Groningen, en H.D. Louwes, voorzitter van de Groninger Maatschappij 
voor Landbouw.119 

Linthorst Homan was nog niet tevreden. Hij wilde dat de verschillende bevol
kingsgroepen niet alleen op sociaal-economisch, maar ook op geestelijk en poli
tiek gebied toenadering zochten. Daar ontbrak zijns inziens veel aan. Vooral de 
Anti-Revolutionairen hadden de neiging zich zelfstandig op te stellen. Voor de 
katholieken gold dat ook wel, maar door hun traditioneel achtergestelde positie 
stonden ze positief tegenover initiatieven tot toenadering. Vanzelf ging het alle
maal niet: na een door Linthorst Homan toegejuichte uitwisseling van katholieke 
en protestantse kerkkoren verscheen er een fel hekelend pamflet onder de titel 
'De zwarte dag5.120 

Behalve door de scheidslijnen in de bevolking werd Linthorst Homan ook ge
troffen door het ontbreken van een werkelijk strijdbare houding ten opzichte van 
de werkloosheid: een uitzondering was misschien de SDAP. Deze en soortgelijke 
onderwerpen stelde hij eind 1938 op een bijeenkomst van de provinciale opbouw-
vereniging aan de orde: in scherpe bewoordingen legde hij een relatie tussen het 
gebrek aan samenwerking en de voortdurende werkloosheid. Ook toonde Lint
horst Homan zich ongeduldig over het uitblijven van nationale initiatieven tot 
een gemeenschappelijke aanpak van de problemen. Het waren ongebruikelijke 
woorden voor een Commissaris van de Koningin. Van vele kanten kwam er kri
tiek, vooral ook toen de NSB zijn lezing als een aanval op de regering Colijn ken
schetste. Het leek alsof Linthorst Homan te ver was gegaan, maar in het nieuwe 
jaar kreeg zijn optreden toch een vervolg. 

Op 27 januari 1939 hield koningin Wilhelmina haar radiorede over de nood
zaak tot geestelijke herbewapening. De koningin had deze rede opgesteld onder 
invloed van de Beweging van Morele en Geestelijke Herbewapening. Deze op
wekkingsbeweging, ook wel Oxfordgroep genoemd, wilde door geestelijke in
keer van de individuele mens tot een verbetering van de verhoudingen in de we
reld komen. De woorden van Wilhelmina sloten goed bij Homans opvattingen 
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aan. 'De verdeeldheid en voortschrijdende splitsing en versnippering, die ons in 
het dagelijks leven tegemoet treden met de daarmee gepaard gaande vervreem
ding onderling, zijn slechte heelmeesters voor de krankheden van onze tijd.' De 
koningin wees op de noodzaak van toenadering: in de moeilijke omstandigheden 
was de gemeenschapsgedachte onmisbaar.121 

Na de rede van koningin Wilhelmina kwam Linthorst Homan onmiddellijk in 
actie. Hij plaatste een oproep in de provinciale bladen: iedereen die wilde samen
werken op de door de koningin aangegeven basis, moest dit zo spoedig mogelijk 
laten weten. De respons was opmerkelijk en afkomstig uit verschillende kring.U2 

Duidelijk was inmiddels geworden, dat het slagen van een nieuwe gemeenschap
pelijke actie alleen mogelijk zou zijn met medewerking van leidende personen 
uit de verschillende stromingen. Dit bracht als nadeel met zich mee, dat de in
houd van een programma onvermijdelijk een compromiskarakter zou hebben. 
Desondanks had het initiatief succes: de oprichting van de Groninger Gemeen
schap was het resultaat. Het bestuur werd samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de verschillende bevolkingsgroepen.123 Linthorst Homan zelf trad op als 
voorzitter. Tot adjunct-secretaris werd H. Roelfsema benoemd. Naast het bestuur 
werd een gevarieerd samengestelde bestuursraad van 60 leden opgesteld. Een van 
die leden was het CHU-kamerlid Tj. Krol..124 

De doelstelling van de Groninger Gemeenschap werd na veel overleg - en vol
gens Linthorst Homan in verwaterde vorm - als volgt vastgesteld: 'bevordering 
van het saamhorigheidsgevoel, van het nationaal besef en van de culturele en so
ciale belangen van de bevolking der provincie Groningen, in samenwerking met —£ X 
bestaande organisaties'125. Op een bijeenkomst met ongeveer 1200 aanwezigen in 
1939 werd de organisatie ten doop gehouden. Uitgenodigd waren allen, die op 
Homans oproep gereageerd hadden en bovendien de leden van de Provinciale Sta
ten, de burgemeesters en vertegenwoordigers van de verschillende godsdienstige 
richtingen. Homan noemde in zijn openingsrede als uitgangspunt van zijn ini
tiatief ' de gedachte, dat het van groot belang is dat de onderscheiden groepen in 
ons volksleven elkander wederkerig beter leren kennen'. Dit was gezien de moei
lijke omstandigheden des te meer noodzakelijk.126 

Voor vele betrokkenen was de doelstelling misschien wat vaag: er lag ook geen 
precies uitgewerkte maatschappijvisie aan ten grondslag. Wel hadden zij het 
idee, dat er een gevoelsmatige voedingsbodem was voor het streven sociale verbe
teringen tot stand te brengen door meer eenheid onder de Groningse bevolking. 
Dat bleek ook uit het succes. 'Het ging er goed in.'127 Men vond de gesprekken tus
sen de verschillende bevolkingsgroepen boeiend, al stond men er eerst vreemd te
genover. De indruk bestond, dat de wederzijdse waardering groeide. Adjunct-se
cretaris Roelfsema had het idee vooral bij de praktische uitvoering van de plannen 
greep op de zaak te krijgen. Dat gold bijvoorbeeld voor de Groninger Dagen, die 
in het geheel werden opgenomen.128 Verder bevatten de plannen het stichten van 
een eigen tehuis voor conferenties en ter verzorging van hen, die daar 'om reden 
van maatschappelijke aard behoefte aan hadden'.129 Er werd voor dit doel een stuk 
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grond aangekocht en Roelfsema oriënteerde zich door bezoeken aan andere con
ferentieoorden, zoals Barchem en Bentveld, waar hij door Banning werd ontvan
gen.130 

Andere activiteiten van de Groninger Gemeenschap waren het uitzenden van 
vrouwen en kinderen naar vakantiegelegenheden en het organiseren van de gees
telijke en culturele verzorging in de werkverschaffingskampen. Verder wilde 
men de plaatselijke steun voor 'maatschappelijk getroffenen' aanmoedigen. Ho-
man had de mogelijkheden hiervoor met de burgemeesters besproken. Tenslotte 
was een plan opgesteld voor het organiseren van een tentoonstelling op geestelijk 
en cultureel gebied. Naast Roelfsema zaten onder meer de schilder Jan Dijkstra -
van de schilderskring De Ploeg - en de socioloog dr. E. W. Hofstee in de voorberei
dingscommissie. Hofstee, medewerker van de Noordelijke Economisch-Techno-
logische Organisatie en privaatdocent sociologie aan de Groningse universiteit, 
had net als Linthorst Homan en Roelfsema contacten met de Volkshogeschool 
Bakkeveen. Op de openingsbijeenkomst van de Groninger Gemeenschap was hij 
als spreker opgetreden. Voor de tentoonstelling bereidde hij met de anderen on
derwerpen voor als de Groningse geschiedenis, de volkstaal en de kunst..131 

In de financiële behoeften van de Groninger Gemeenschap moest voorzien 
worden door schenkingen en door een provinciale collecte. Tweederde van de col
lecteopbrengst bleef voor plaatselijk werk in de gemeenten, de rest ging naar de 
centrale organisatie. Dit één derde deel leverde samen met de schenkingen 90.000 
gulden op.132 Later zijn nog meer fondsen verworven, maar de oorspronkelijke 
plannen moesten al spoedig in de ijskast worden gezet. Tehuis en tentoonstelling - £ ^~ 
waren in vergaande mate voorbereid, maar mobilisatie en oorlogsdreiging ver
hinderden het tot stand komen ervan. De Groninger Gemeenschap ging zich be
halve met het opgezette maatschappelijk werk vooral bezighouden met ontspan-
nings- en ontwikkelingswerk voor de gemobiliseerde soldaten (het O. en 
O.-werk). Samen met het Opbouworgaan in Drente zorgde men voor vertier voor 
de grenstroepen. Dit werk werd ondersteund door de Stichting Nederlandse 
Volkskracht en de AMVJ. Bij het O. en O.-werk waren Einthoven en De Quay als ge
mobiliseerde reserveofficieren betrokken. Ook Brabantia Nostra zou O. en O.-
werk op zich nemen.133 

In het kader van de Groninger Gemeenschap zouden de Groninger Dagen 
voorlopig nog wel normaal doorgang vinden. De tweede Groninger Dag, op 10 
maart 1939, speelde zich nog af in de enthousiaste beginperiode. Als gastspreker 
trad op de minister van economische zaken, mr. M.RL. Steenberghe. Ook deze 
wees op het gewicht van gemeenschappelij ke belangen, die als realiteit 'in de een
heid en de verbondenheid van Nederlands economisch maatschappelijk leven' 
aanwezig waren. Linthorst Homan zette de doelstelling van de Groninger Ge
meenschap nog eens uiteen: voor een analyse van de situatie verwees hij met in
stemming naar een artikel van W. Verkade over de scheidslij nen in het Nederland
se volk. Bovendien herhaalde hij zijn hoop, dat het ook zou komen tot een vorm 
van 'nationale opbouw'. Op deze Groninger Dag werd verder gesproken over we-
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tenschappelijk onderzoek en bedrijfsleven. Het zwaartepunt lag bij een analyse 
van problemen en een inventarisatie van mogelijke oplossingen op sociaal-econo
misch gebied.134 

Het doortastende optreden van Linthorst Homan bracht hem in nauw contact 
met koningin Wilhelmina. Homan kende de koningin al sinds zijn jeugd. De vor
stin bracht werkbezoeken aan Drenthe, waar zijn vader Commissaris van de Ko
ningin was. Zij uitte haar waardering over diens Drentse opbouwwerk. Het ver
haal ging, dat de koningin bij de familie Homan thuis voor het eerst met een 
socialist aan de eettafel zou hebben gezeten. Homan jr. had er de indruk van over
gehouden dat Wilhelmina aan de kant van 'het nieuwe' stond. Ook tijdens zijn ei
gen commissariaat in Groningen toonde de koningin duidelijk haar instemming 
met zijn initiatieven, speciaal met betrekking tot de werkloosheid. Zij moedigde 
haar jongste commissaris aan om door te zetten.135 

Linthorst Homan had bij uiteenzettingen over zijn activiteiten niet onder 
stoelen of banken gestoken, dat hij ontevreden was over het uitblijven van natio
nale initiatieven in dezelfde richting. Het elan ontbrak. Deze onvrede werd ge
deeld door de koningin, die in haar commissaris een verwante geest of tenminste 
een bondgenoot zag. Tijdens de oprichting van de Groninger Gemeenschap zei 
Linthorst Homan bijvoorbeeld: 'Uitdrukkelijk heeft men zich voorgenomen dit 
werk in het nationale geheel in te schakelen, zodra men nationaal tot bepaalde, 
aanvaatdbare plannen komt/136 

Deze of soortgelijke woorden waren voor de Koningin aanleiding Homan 'de 
volgende dag vroeg' ten paleize te ontbieden. De audiëntie had eventuele 'natio- -C X 
nale consequenties' van de woorden van Linthorst Homan als onderwerp. 

De vorstin en haar commissaris hadden gelijkgestemde gedachten over de 
noodzaak van energieke, nationale activiteiten ter bestrijding van de noden van 
de tijd. Homan had getoond met elan aan het werk te willen gaan om de gemeen
schapszin te versterken. Wilhelmina was kennelijk voorstander van een dergelijk 
elan op nationaal niveau en polste Homan of hij daarbij niet een leidende rol zou 
willen spelen. Homan schrok nu enigszins van het perspectief van nationale acti
viteiten buiten de normale politieke kanalen om. Hij deelde het staatshoofd mee 
geen rol op het niveau van de nationale politiek te ambiëren. Wel bleef hij in con
tact door de koningin literatuur over het werk voor meer gemeenschapszin toe te 
zenden.137 

Overigens waren Homans collega-commissarissen aanmerkelijk minder en
thousiast over zijn optreden. Tegenover zijn contacten met de koningin koester
den zij zelfs wantrouwen. In overeenstemming met een constitutionele gang van 
zaken waren zij van oordeel, dat nationale initiatieven een zaak van de regering 
waren en niet van een combine tussen het staatshoofd en een Commissaris van de 
Koningin.138 Linthorst Homan zelf leek in deze tijd zijn eigen taak nog vooral te 
zien in het behartigen van de regionale belangen van noord-oost Nederland, met 
de nadruk op de landbouw. Als auteur publiceerde hij vooral over onderwerpen 
als Tiet provinciaal besef' en 'het stiefkind Drenthe'.139 
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1.3 MAATSCHAPPELIJKE ORDENING 

Ik geef U onmiddellijk toe, dat de scheidslijnen tussen de partijen thans niet langs de orde-
ningsgedachtelopen,maarvoormijklemtzeerdevraag,ofhetnietgewenstzouzijn,endusbe-
vorderdzoudienenteworden,datdüginggebeuren,daarhetandersweleenszoukunnenzijn, 
dat de basis van de huidige partijvorming daardoor zou worden doorbroken.iW 

G.E. VAN WALSUM IN 1933 

In de loop van de jaren dertig werd ordening een kernbegrip bij de gedachtenvor-
ming over alternatieven voor het bestaande sociaal-economisch beleid. Allerlei 
voorstellen voor het instellen van nieuwe organen op economisch en sociaal ter
rein waren het gevolg. Samenstelling en bevoegdheden van deze organen bleven 
onderwerp van discussie. De belangstelling ging vooral uit naar nieuwe organisa
tievormen. Toch kwam daarbij als vanzelf de relatie tot de bestaande politieke or
ganen als probleem naar voren. Zou het instellen van nieuwe organen de be
voegdheden van de overheid om in te grijpen in het sociaal-economisch leven 
vergroten? Of werden nieuwe organen juist bepleit om de overheidsbureaucratie 
te bevrijden van taken, die niet goed uitgevoerd konden worden? Was decentrali
satie niet één van de sterkste argumenten voor ordening? Als dit laatste het geval 
was, zou de in brede kring gehoorde roep om een krachtiger overheidsgezag daar
mee in overeenstemming te brengen zijn? 

Binnen deze contouren werd in vrijwel het hele politiek-maatschappelijke 
-Q- krachtenveld geworsteld met de problemen rond gezag en ordening. Gemeen- -Q-

schappelijk was de onvrede met de bestaande praktijk, maar op basis daarvan 
konden zeer verschillende varianten opgebouwd worden. Velen zagen in een 
vorm van ordening een uitweg uit de crisis of zelfs een oplossing voor de funda
mentele tekortkomingen van het liberaal-kapitalistische stelsel. 

De Vernieuwers wezen als deel van een 'derde stroming' in het Europa van de 
jaren dertig ook het marxistische alternatief voor de bestaande orde af. De maat
schappelijke ordening was er juist op gericht de klassenstrijd op te heffen en door 
samenwerking tussen werkgevers en werknemers de beste resultaten voor allen 
te bevorderen. 

Naast het streven naar eenheid behoorde het idee van de ordening tot de op
vattingen, die de Vernieuwers ondanks hun onderlinge verschillen gemeen had
den. De opvattingen over de wenselijkheid van ordening kwamen ook in andere 
kringen voor. In sommige politieke partijen waren er prominente voorstanders 
van. Zij wilden deze ideeën meestal vooral vanuit eigen kring bevorderen en daar
mee de positie van de eigen partij versterken. Sommigen onder hen keken ook 
over de grenzen van de eigen zuil en verbonden hun ideeën over ordening en ge
zag met het streven naar een grotere 'volkseenheid'. Zij behoorden daarmee tot de 
stroming van de Vernieuwers. 

Raakvlakken waren er ook met anderen, die de bestaande parlementaire de
mocratie onvoldoende vonden toegerust voor de problemen van de tijd en vooral 
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een sterker gezag en leiderschap als de oplossing zagen. Sommigen onder hen 
kwamen daarbij in een radicaal reactionair, soms zelfs fascistisch of nationaal-so
cialistisch vaarwater. Anderen bleven in discussie over mogelijke aanpassing van 
de staatkundige structuur. Als zij er voorstanders van bleven democratische in
vloed te laten bestaan en de als revolutionair beschouwde fascisten en nationaal
socialisten af te wijzen, was ook bij hen sprake van verwantschap met de Vernieu
wers. Ook bij het streven naar een sterkere ordening en gezag vormden de 
Vernieuwers een rijk geschakeerde stroming. 

Binnen de Christelijk-Historische Unie werd het vernieuwingsstreven vooral ge
dragen door de zogenaamde Nederlander-groep, zoals de meerderheid van de 
hoofdredactie van het CHU-blad later genoemd werd.141 Van deze groep maakten 
onder anderen deel uit mr. dr. P. Lieftinck en mr. G.E. van Walsum.142 Sinds 1938 
was J. Barents parlementair redacteur van de redactie. Van Walsum was net als 
Lieftinck in zijn studententijd actief geweest in de NCSV en had daar de invloed 
van de dialectische theologie van Karl Barth ondergaan. Uit de Ncsv-tijd had hij 
contacten met SDAP'ers overgehouden. Van Walsums naam verscheen voor het 
eerst in 1931 in de kolommen vanDeNedertenier.143 Vanaf half juni dat jaar maakte 
hij deel uit van de Commissie van Hoofdredactie van het blad en drukte zijn stem
pel op het beleid. De veranderingsgezinde meningen van Van Walsum en zijn 
groep veroorzaakten nogal eens commotie in de CHU. 

De CHU nam niet principieel het standpunt van de antithese in en zag politieke 
partijen op christelijke grondslag officieel als tijdelijk verschijnsel en voorstander - £ ^~ 
van het doordringen van Tieel het volk' met de christelijke beginselen. Toch riep 
een duidelijk verzet tegen christelijke organisaties veel tegenstand op in de ach
terban.144 De redactie meende met Karl Barth, dat uit Gods woord geen praktische 
politieke richtlijnen waren af te leiden, die als exclusief christelijke leerstellingen 
konden gelden. Van Walsum keerde zich tegen de wat hij noemde 'christelijke 
zelfgenoegzaamheid'. Anderzijds nam hij, anders dan de 'consequente' Barthia-
nen, niet het standpunt in, dat christelijke partijen per se verwerpelijk waren.14S 

Desondanks riep zijn kritische houding protesten op.146 

'Ordening* en 'corporatieve organen' waren sleutelwoorden in de denkwereld 
van de Nederlander-groep. Vooral de werkloosheid stimuleerde het denken over 
de vernieuwing van het politieke en economische leven. Ook hierover ontstonden 
conflicten. De op zichzelf voor nieuwe ideeën openstaande De Geer had er geen 
bezwaar tegen, dat er over het onderwerp geschreven werd, maar hij vond het on-
j uis t dat er een politieke zaak van werd gemaakt.147 B innen de Nederlander-groep 
werd het ordeningsdenken op verschillende wijze gefundeerd. De economen 
Lieftinck en F. de Vries waren pragmatisch ingesteld: Lieftinck stelde vast, dat de 
vrije prijsvorming in menig opzicht niet meer werkelijk vrij was. Het ging er dus 
eenvoudig om, of er meer of minder bewust leiding gegeven werd aan het econo
misch handelen.148 Lieftinck koos voor een actief overheidsbeleid, vooral gericht 
op bevordering van de industrialisatie en op een zekere beheersing van de con-
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junctuur. Van Walsums keuze voor ordening was levensbeschouwelijk gefun
deerd: de NRC verweet hem in dit verband ordening tot 'Sancta Ordening' te ma
ken.149 

Van Walsum legde een verband tussen ordening en de christelijke gemeen-
schapsgedachte. Hij wenste een synthese tussen individualisme en collectivisme, 
die behalve een volstrekte afwijzing van de totale staat als 'allerbelangrijkste' in
hield: de 'corporatieve gedachte, dat wil zeggen staatkundige en maatschappelij
ke ordening waarin het individu van zijn overheersende positie wordt beroofd en 
de natuurlijke gemeenschappen weer tot hun recht komen'.1S0 De organische or
dening moestondergeschiktzijn aan de parlementaire belangenvertegenwoordi
ging. Van Walsum bestreed, dat de corporatieve gedachte specifiek fascistisch of 
nationaal-socialistisch zou zijn. Ook bestond er verschil met functionele decen
tralisatie: deze bestond uit een technische operatie die niet leidde tot een princi
piële breuk met het individualisme.131 

In 1937 publiceerde de CHU het rapport van de Commissie inzake ordening van 
het bedrijfsleven. Het bevatte een meerderheids- en een minderheidsnota.1S2 De 
meerderheidsnota, mede opgesteld door Van Walsum, gaf een positief antwoord 
op de vraag of grotere gebondenheid in het sociaal-economisch leven voor een 
grotere volkswelvaart en meer sociale rechtvaardigheid noodzakelijk was. Struc
turele veranderingen maakten het onmogelijk terug te keren naar het individu
alisme. De overheid zou blijvend moeten beschikken over bevoegdheden tot re
gelend optreden op economisch en sociaal terrein. Ordening moest tot stand 
komen door het instellen van bedrijfsraden, het verbieden van stakingen en uit
sluitingen en het aanvaarden van arbitrage in arbeidsgeschillen. 

Het plan was niet tot in bijzonderheden uitgewerkt. Men dacht aan een dub
belstructuur met enerzijds organen voor de bedrijfsorganisatie, waarin werkge
vers en werknemers georganiseerd zouden zijn, en anderzijds een groep algeme
ne organen, waarin onafhankelijke deskundigen controle zouden uitoefenen op 
de bedrijfsorganisatie. Grote bezwaren had de nota tegen het overhevelen van be
voegdheden van de volksvertegenwoordiging. 'Wil men niet in de wateren van de 
totalitaire staatsopvatting verzeild raken, dan zal men voorop moeten stellen de 
handhaving van de volksvertegenwoordiging van de politieke en geestelijke stro
mingen, welke onder het volk leven.'1S3 Het minderheidsrapport richtte zich te
gen blijvende ordening. Ook andere leden van de CHU, bijvoorbeeld A.A. van San-
dick, keerden zich onder verwijzing naar christelijk-historische principes tegen 
ordening.154 

Andere protestants-christenen die de bestaande werkelijkheid veroordeelden, 
keerden de politiek als geheel de rug toe. De ellende van de economische crisis had 
het bij sommigen sinds de eerste wereldoorlog bestaande ondergangsgevoel nog 
versterkt. Deze wel eens 'calvinistisch-piëtistisch' genoemde sfeer sloot zich af 
van de als zondig beschouwde wereld. Sommige jonge predikanten weigerden 
bijvoorbeeld demonstratief bij een koninklijk bezoek de vlag uit te steken. Enke
le Amsterdamse predikanten, geconfronteerd met de sociale ellende aldaar, dre-
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ven in de richting van de NSB. Maar bij de meesten werden de onlustgevoelens 
over de resultaten van de christelijke beschaving niet in een politieke stellingna-
me omgezet. Wel werd de christelijke zuil bij vele hervormde predikanten als een 
wangedrocht beschouwd. De invloed van Karl Barth was wijd verbreid. Voor velen 
uit deze kring opende de afkeer van de bestaande orde de weg naar andere politie
ke richtingen. Behalve voor vrijzinnige religieus-socialisten was de van oudsher 
antikerkelijke SDAP te ver weg.lss 

Sommigen kozen voor een christelijk alternatief met radicale standpunten, zo
als de Christelijk-Democratische Unie. Deze stond op de linkerflank in het poli
tieke spectrum. Er waren duidelijk socialistische invloeden: bij de keuze voor pu
blieke bedrijfsorganisatie wilden sommigen de socialisatie van bedrijven 
betrekken. Anderen kozen er voor corporatieve ordening, waarbij de volksverte
genwoordiging wellicht bevoegdheden zou verliezen. 

Weinig kans op samenwerking met andersdenkenden boden voorstanders van 
ordening bij de Anti-Revolutionairen. Wel was men zich in gereformeerde kring 
bewust van de eigen anti-liberale en anti-kapitalistische traditie, die verbonden 
was met Kuypers sociale denken en het begrip soevereiniteit in eigen kring. Voor
al in het Christelijk Nationaal Vakverbond kreeg men er steeds meer belangstel
ling voor. De christelijk-sociale beweging wees individualisme en klassenstrijd af 
en stelde daar een organisch overleg tussen werkgevers en werknemers tegenover. 
P.S. Gerbrandy betoogde, dat het christelijk-sociale ideaal de publieke bedrijfsor
ganisatie inhield. Ondanks de opvattingen van hem en het CNV lag de nadruk bij 
de gereformeerde stroming op consolidatie van de eigen groep. Het gebonden -C X 

zijn aan de antithese en aan het beleid van Colijn hield deze bevolkingsgroep af
gezonderd in het vrijwillig isolement. Er kwam geen steun voor ordening en me
dezeggenschap en men koos juist niet voor vernieuwing van het politiek-maat-
schappelijk bestel.156 

Anders lag de situatie bij de rooms-katholieken. De RK Handelshogeschool te 
Tilburg was een concentratie van voorstanders van ordening. Ook dr. J. E. de Quay, 
hoogleraar aan de hogeschool, paste met zijn ideeën goed in dit milieu..157 

Het streven naar corporatieve ordening paste in de rooms-katholieke traditie. 
Al in de jaren twintig werd in Tilburg aandacht aan het 'christelijk solidarisme' 
van Heinrich Pesch besteed. De verslechterde maatschappelijke omstandigheden 
waren voor de invloedrijke M.J. H. Cobbenhagen aanleiding voorstellen tot orde
ning nader uit te werken. Hij werd onder meer beïnvloed door het universalisme 
van Othmar Spann, waarin gesteld werd dat de economische orde beheerst moest 
worden door het 'universele belang'. In dezelfde ideeënsfeer als Cobbenhagen 
verkeerden de hoogleraren H.A. Kaag en RN. M. Weve.1S8 Ook het studentenblad 
Viking verkondigde vergelijkbare opvattingen. In een 'vredesnummer' uit 1935 
stelde de redactie Tiet katholieke solidarisme' tegenover het oorlogszuchtige fas
cisme en nationaal-socialisme. Later volgde een speciaal nummer waarin positie
ve aandacht werd besteed aan maatschappelijke ordening. 

Er heerste op de Tilburgse hogeschool in het algemeen een sfeer van sociale kri-

51 

^ > 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:30 Pat 52 (Zwart film) 

tiek. In 1931 spraken op de jaarlijkse 'sociale week' in Rolduc drie Tilburgse hoog
leraren. Samen met anderen, onder wie de katholieke journalist Max van Poll en 
dr. H.A. Poels, oefenden zij scherpe kritiek uit op het meedogenloze kapitalis
me.159 Al vroeg was in Tilburg de invloed van Keynes merkbaar. Cobbenhagen ver
meldde hem al in 1930 en Kaag wees in 1936 op de noodzaak van 'vertering [con
sumptie] in de huidige tijd', een onder economen nog geen algemeen 
geaccepteerde opvatting.160 

De encycliek Quadragesimo Anno (1931) was het vanzelfsprekende uitgangspunt 
voor het sociale denken van rooms-katholiek Nederland. De belangrijkste auteur 
ervan, de Oostenrijkse Jezuïet O. von Nell-Breuning, die aansloot bij de ideeën 
van Pesch, werd al in 1930 na een lezing in Tilburg luid toegejuicht. Voor Von Nell-
Breuning en deTilburgers waren de grondbeginselen van Quadragesimo Anno (so-
lidarisme, subsidiariteit, corporatisme) ook een alternatief voor het fascisme. Het 
waren de ideeën van het christendom, die de 'corporatieve staatsmaatschappij' 
moesten verwerkelijken, niet de fascistische 'afgod van de alstaaf. Overigens ble
ven de voorstanders van ordening bij hun voorstellen tot uitwerking vaag en ver
deeld over de gevolgen voor de parlementaire democratie. Wel hadden de Tilbur-
gers tot schrik van behoudende RK-politici openlijke kritiek op het bestaande 
beleid.161 Kaag, bijvoorbeeld, uitte zich positief over het Plan van de Arbeid, dat 
zijns inziens volkomen recht deed aan 'het beginsel van subsidiaire werkzaam
heid, wat in Quadragesimo Anno met zoveel nadruk naar voren wordt gebracht'.162 

Ook mr. C.P.M. Romme was sinds 1935 als buitengewoon hoogleraar in Til-
-^ —̂ burg werkzaam. Hij trok volle zalen met zijn kritiek op het functionerende de- —£ ̂ ~ 

mocratische stelsel en met zijn corporatiefrechtelijke opvattingen. Toen Romme 
ondanks zijn opvattingen door Colijn voor het ministerschap werd uitgenodigd, 
werd hij opgevolgd door mr. A. L. de Block, die op anti-individualisme gebaseerde 
anti-parlementair democratische opvattingen propageerde.163 

De mening dat de parlementaire democratie tekort schoot, was in RK-kring 
geen uitzondering. Op de vijfde sociale studieweek in Rolduc in 1929 was er geen 
enkele spreker geweest die van mening was de democratie 'op goede gronden' te 
kunnen verdedigen. In dit soort gevallen werd met 'democratie' vooral gedoeld 
op het functioneren van het bestaande parlementaire stelsel. Opvattingen over 
gebreken erin werden echter nogal eens verbonden met een reserve ten opzichte 
van de democratie als zodanig. Velen stonden dan ook open voor alternatieve op
vattingen bij anderen. Zo had bijvoorbeeld De Quay in 1933 contact met de NSB ge
had.164 

Zij, die over de traditionele grenzen keken, behoorden niet tot het RK esta
blishment: zo werd dat althans in eigen kring ondervonden.165 Max van Poll, 
hoofdredacteur van het dagblad De Morgen stond als progressief en non-confor-
mistisch bekend wegens zijn mening dat de overheid in de sociaal-economische 
omstandigheden moest ingrijpen. Ook bepleitte hij een sterkere positie voor de 
regering tegenover het parlement.166 De bisschoppen waakten voor een te 
ver afvallen van de katholieke s tam, ook al werd dat afvallen gemotiveerd met een 
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beroep op QuadragesimoAnno. Sinds het mandement van ï februari 1933 was het ka
tholieken verboden liberale, socialistische en communistische beginselen aan te 
hangen. Deze lijn werd voortgezet ten opzichte van de NSB.167 Toen bijvoorbeeld 
in 1933 een groep jonge katholieken, onder wie mr. E. Brongersma, zich als Cor
poratieve Beweging los van de RKSP wilde organiseren, reageerden de bisschop
pen scherp afwijzend. Hetzelfde gold voor andere pogingen om nieuwe katholie
ke partijen op te richten.168 

In 1938 deelde De Quay de aartsbisschop mee toe te treden tot het Nationaal 
Centrum. Dit centrum wilde als eenheidsbeweging de nationale gedachte en 
weerbaarheid bevorderen. De bestuursleden, met contacten aan het hof, waren 
uit verschillende bevolkingsgroepen afkomstig, maar vertegenwoordigden sa
men uitsluitend de nationale eenheid. Om die reden deelde mgr. De Jong De Quay 
mee ernstige bezwaren tegens diens deelname te hebben. De Quay zag daar ver
volgens met tegenzin van af..169 

Het was dit bisschoppelijk standpunt - bij de bisschoppen overigens versterkt 
door de gang van zaken in Nazi-Duitsland - dat ook de grenzen vaststelde, waar
binnen het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond de corporatieve ordening na
streefde. Al vanaf het begin van de jaren dertig toonde het RKWV zich een krachtig 
voorstander van sociaal-economische ordening. Overleg tussen de verschillende 
maatschappelijke groepen in bedrijfsschappen was zelfs het belangrijkste doel na 
de'verwezenlijking van het Gods-Rijk op aarde'. In 1936 verscheen een Ricwv-rap-
port over ordening. Er werd een bedrijfsgewijze organisatie in bepleit en tevens 
een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in zijn geheel in een centraal or- (V) 
gaan. Voorlopig zou de regering nog een rol spelen, maar in de toekomst zouden 
de organen zelf bindende verordeningen kunnen uitvaardigen.170 

In kringen van Vernieuwers werd meermalen met instemming verwezen naar 
de RKWv-actie 'Naar de Nieuwe Gemeenschap' (1938,1939). Het doel was de chris
telijke visie op de maatschappijverhoudingen eerst onder katholieken te verwe
zenlijken en later de hele bevolking van de juistheid te overtuigen. Behalve de 
christelijke waarden werd in de actie een sociale en economische ordening be
pleit, waarbij de staat aan de nieuwe organen bevoegdheden zou overdragen. Wel 
zou 'het staatsgezag' grenzen voor het handelen van die nieuwe organen vaststel
len. De actie ging met een grote propaganda en met massale vergaderingen ge
paard, alles 'in grote stijl in een omlijsting van grote allure'.171 In dit opzicht leek 
de actie sterk op de 'toneelmethodes en gemoedsbewegingen' rond het Plan van 
de Arbeid, die het RKWV ZO veroordeeld had. Ook inhoudelijk had men kritiek ge
had op het Plan, vooral wat betreft de financiering. Daarentegen werden de voor
stellen voor ordening in overeenstemming geacht met wat de katholieken wil
den.172 

Het Plan van de Arbeid was het voor anderen zichtbare teken van de veranderin
gen in de SDAP. Al rond 1930 liet een groep jonge intellectuelen zich binnen de 
SDAP horen. Zij vonden, dat de partij te burgerlijk en te zelfgenoegzaam was ge-
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worden. 'Socialisme nu' was hun motto.173 Zij waren voor meer actie. Daarom ook 
probeerden zij te bemiddelen in het conflict tussen het partijbestuur en de revo
lutionair-socialistische vleugel met onder anderen J. de Kadt en P. J. Schmidt. Zelf 
kozen ze niet de kant van de revolutionair-gezinden. Onder invloed van Hendrik 
de Man meenden zij, dat het marxisme deel uitmaakte van de crisis in het socia
lisme.174 Ondanks hun onderlinge verschillen was deze groep jongeren het eens, 
dat de partij zich zou moeten ontwikkelen in de richting van een ordening van het 
economisch leven, van het Plandenken van De Man en van een 'humanistisch so
cialisme'. Niet meer alleen de klassenstrijd moest centraal staan, maar de sociaal
democratie moest zich openstellen voor andere bevolkingsgroepen dan alleen het 
proletariaat. Algemeen menselijke vragen moesten voortaan in het middelpunt 
staan. Onder anderen behoorden H. Brugmans, H. Verwey-Jonker, en J. Tinbergen 
tot deze stroming. Centrale invloed in de partij kregen verwante geesten als W. 
Banning en K. Vorrink.175 

In de jaren dertig veranderde de socialistische beweging inderdaad in een alge
mene hervormingspartij. Het Plan van de Arbeid was teken van een nieuwe inzet. 
De ideeën over ordeningspeelden daarbij een rol. Bij de verkiezingen in 1935 werd 
opgeroepen te stemmen voor 'Drees, Werkverruiming door Ordening5.176 J.G. 
Suurhoff, medewerker van het N W schreef in 1932: 'De populaire opvatting, dat 
het zwaartepunt van de strijd behoort te liggen bij de actie tegen de ondernemers 
in de bedrijven, zal herzien moeten worden.' Duidelijk moest zijn, dat ook de on
dernemers door de crisis aan beperkingen waren onderworpen.177 

De SDAP richtte zich sinds de tweede helft van de jaren twintig steeds meer op 
het verwezenlijken van de eigen doelen binnen de bestaande orde.178 In 1931 
kwam het rapport Nieuwe Organen gereed. Een van de auteurs, Van der Goes van 
Naters, publiceerde in dezelfde tijd de disscitzticHetstaatsbeeld der sociaal-democra
tie. Volgens het rapport moesten nieuwe organen rechtsvormen 'verordenen' en 
eventueel uitvoeren. In een gedecentraliseerde staatsvorm zou een Sociaal-Eco
nomische Raad aan de top van het stelsel van het stelsel van bedrijfsorganisatie 
worden gesteld. Regering en parlement zouden ontlast worden van de taken op 
dit gebied, waarvoor ze trouwens een te geringe deskundigheid en mogelijkhe
den hadden.179 Net als bij Troelstra was er sprake van vertegenwoordiging in het 
openbaar bestuur enerzijds via de nieuwe organen zoals de bedrijfscorporaties en 
anderzijds via de bestaande wijze in de volksvertegenwoordiging. In het rapport 
Nieuwe Organen kwam Troelstra's economische Parlement niet meer voor. Het 
zwaartepunt lag bij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Het algemeen be
lang had een belangrijke stem bij de besluitvorming in de organen. Het werd ook 
wel als het consumentenbelang aangeduid. Alles bij elkaar was het een socialis
tisch gekleurde vorm van corporatisme. 

Er waren in de SDAP niet alleen voorstanders vznNieuwe Organen. Bonger en Wi-
baut spraken zich ertegen uit. Bongers werk Problemen der democratie zocht de op
lossing niet in corporatieve richting. Zijn boek maakte in de partij veel meer op
gang dan de 'nieuwe organen'.180 
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Onder invloed van Franse 'neo-socialisten' legden voorstanders van Nieuwe Or
ganen er in de jaren dertig de nadruk op, dat niet alleen de arbeiders, maar ook boe
ren, middenstanders, ambtenaren en beoefenaren van vrije beroepen door het on
gebreidelde kapitalisme werden bedreigd. Zo werd samenwerking met andere 
partijen, ook in een regering, voor socialisten een logische weg. De overeenkom
sten met de opvattingen van Banning en Vorrink waren hier groot. Deze opvat
tingen maakt van de SDAP steeds meer een partij, die samen met anderen de be
langen van de gehele bevolking wilde behartigen. De ontwikkeling werd 
versterkt door de gevolgen van de economische crisis en de dreiging van fascisme 
en nationaal-socialisme. 

De democratie als algemeen principe werd door Bonger in zijn boek op de 
voorgrond geplaatst en werd tot de hoogste prioriteit in de politiek van de SDAP. 

Dit werd deels merkbaar in het rapport 'Het staatkundig stelsel der sociaal-demo
cratie'. De doelstelling ervan was het parlementair-democratische stelsel te hand
haven, maar de efficiëntie ervan te versterken. Het zwaartepunt zou moeten lig
gen bij de leidinggevende rol van parlementaire kabinetten. 'Nieuwe Organen' 
zouden er, bescheiden, slechts voorzien in een aanvullende wetgevende arbeid 
volgens richtlijnen van het parlement.181 

Bij voorstellen tot het uitvoeren van openbare werken werd door onder ande
ren Vliegen nadrukkelijk aangesloten bij de ideeën over een actief industrialisa
tiebeleid, zoals die aan de RK Handelshogeschool te Tilburg door de hoogleraren 
Cobbenhagen en Kaag werden ontwikkeld. Ook het economisch-Technologisch 
Instituut in Limburg werd openlijk gewaardeerd.182 Met de Nederlander-groep -Ç \-
bestonden eveneens contacten. De gedachtenvorming daar was in 1935 aanlei
ding voor Vorrink, Vos en Tinbergen contact te zoeken om samen maatregelen 
voor werkverruiming te bespreken. Later organiseerde Banning in Bentveld een 
vertrouwelijke ontmoeting tussen enkele socialisten en CHu'ers als Lieftinck, Van 
Walsum en A.A. van Rhijn. Albarda moet toen over Lieftinck hebben gezegd: 'Het 
is toch te gek, Banning, dat die man niet bij ons hoort.'183 

Economen met belangstelling voor problemen van planeconomie en crisisbe-
strijding hadden nog weinig invloed op de partijleiding. Dat was trouwens ook 
bij andere partijen, zoals bij de RKSP, het geval. Onderling hadden deze vernieu
wende economen wel contact, hetgeen voor die tijd bijzonder was vanwege het 
overschrijden van de grenzen van 'de zuilen'. Zo organiseerde Banning halverwe
ge de jaren dertig een bijeenkomst voor studenten van de Amsterdamse Universi
teit en van de hogescholen van Rotterdam en Tilburg. Daar spraken behalve hij
zelf zowel Cobbenhagen als Tinbergen. Zij behoorden tot de weinigen bij wie de 
ideeën van de Engelse econoom Keynes al invloed hadden. Het was een teken van 
onderlinge verwantschap van vernieuwende denkers over de verschillende partij-
grenzen heen. Deze ontwikkeling was niet beperkt tot economen. Ook ir. H. Vos 
en Ed. van Cleeff spraken zich in en buiten de SDAP uit voor een democratisch ge
organiseerde planhuishouding.184 

Veel van deze opvattingen kwamen samen in het ruimschoots onder de aan-
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dacht gebrachte Plan van de Arbeid van 1935. Grofweg was het doel van het Plan: 
ï. een uitweg te bieden uit de crisis en een basis te leggen voor volkswelvaart. Als 
middelen werden daarbij gepropageerd het op grote schaal uitvoeren van open
bare werken en van gerichte industrialisatie. Daardoor zou dan de werkgelegen
heid moeten worden uitgebreid en de koopkracht vergroot; 2. het uitbreken van 
een nieuwe crisis te voorkomen. Dit zou moeten gebeuren door het voeren van 
een conjunctuurpolitiek; 3. het ordenen van de economie, waarbij karakteristiek 
genoeg van socialisatie geen sprake meer was. 

De SDAP ontwikkelde zich in de tweede helft van de jaren dertig gestaag verder 
in de richting van een algemene hervormingspartij. Aan de basis lag de wens reë
le invloed te krijgen door een breder aanhang te verwerven. Het risico bestond, 
dat de beweging een deel van de eigen achterban van zich vervreemdde. Deson
danks werd de ontwikkeling sterker doorgezet door de effecten van de crisis en 
het aan de macht komen van de nationaal-socialisten in Duitsland. In 1937 ver
scheen het Herzien Program van de partij. Daarin werd de ontwikkeling van de 
partij bevestigd.18S In augustus 1939 zou dit de deelname van de SDAP aan de rege
ring mogelijk maken. 

Intussen was de planeconomie als basis voor de sociaal-democratische politiek 
een centraal punt in de publiciteit geworden. In Socialisme en democratie schreef 
Brugmans dat nog eens in januari 1939.186 Maar in de gedachtengang van Ban
ning en Vorrink nam de SDAP inmiddels al een meer algemene Nederlandse posi
tie in: voor hen ging de partij zich voortaan baseren op christelijk-humanistische 

-Q- waarden.187 —£X 
Toen op 27Juli het vijfde kabinet Colijn werd weggestemd, noemdeHerVo/fe dit 

'de dag die de vernieuwing bracht in de Nederlandse staatkunde'.188 Wiardi Beek
man schreef kort na het tot stand komen van het kabinet De Geer, dat de rege
ringsdeelname van de SDAP mogelijk was geworden door: het Plan de Arbeid en de 
brede discussie erover, de bezielende activiteiten van de groepering jongeren in 
de CHU, de werkzaamheden van de katholieke economen van de Tilburgse Hoge
school en het Vernieuwingsstreven van de Volkseenheidconferenties. 

Hier noemde Wiardi Beekman groeperingen en activiteiten, die voor een groot 
deel samenvielen met de Vernieuwers. Het waren deze 'jongeren', op wie Lint
horst Homan zich beriep toen hij zich met de voorbereiding van de oprichting 
van de Nederlandse Unie bezighield. 

Tot die Vernieuwers behoorden ook religieus-socialisten als Ed. van Cleeff. 
Deze hield al beginjaren dertig een pleidooi voor een democratisch georganiseer
de planhuishouding.189 Hij ging daarbij verder dan andere socialistische voor
standers van ordening. De klassieke eis tot vermaatschappelijking van de produc
tiemiddelen zou moeten vervallen. Dat had tot gevolg, dat de afstand tot de 
vrijzinnig-democraten en de RKSP op dit gebied heel klein werd. Wat betreft het 
ordeningsvraagstuk ging het volgens Van Cleeff alleen nog maar om een verschil 
in nadruk. Hoewel Van Cleeff zich radicaal uitte, weken zij n ideeën in inhoud niet 
veel af van die van de groep, die meewerkte aan de opstelling van het Plan van de 
Arbeid.190 
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De bestaande parlementaire democratie voldeed volgens Van Cleeff niet. In 
zijn proefschrift in 1938 bepleitte hij in plaats daarvan een sociaal-economische 
ordening in te stellen. Deze moest wel van onderaf, geleidelijk, groeien. Het con
tact met een ruimere groep SDAP-denkers op dit gebied bleek uit het feit, dat Tin
bergen het voorwoord schreef.191 

In de Liberale Staatspartij, De Vrijheidsbond stonden ideeën over ordening op ge
spannen voet met het principe van de individuele vrijheid en verantwoordelijk
heid. Wel was er de agrarische vleugel rond H.D. Louwes, die in ieder geval struc
turele ingrepen ten behoeve van de landbouw voorstond. Linthorst Homan 
rekende zich tot deze vleugel.192 De Vrijzinnig-Democratische Bond had de orde
ning in het partijprogramma opgenomen en er diverse rapporten over gepubli
ceerd.193 

Er waren ook personen, die op individuele basis hun ideeën over ordening en 
overheidsgezag bekendheid gaven en daardoor verwant waren aan het streven 
naar Vernieuwing. Het gaat allereerst om een aantal auteurs over corporatieve or
dening en de s taat. Voorbeelden waren behalve de religieus-socialis t Ed. van Cleeff 
ook P.J. Bouman, E. Brongersma, M.R.J. Brinkgreve, P. Kuin en R. Neutelings. Zij 
weerspiegelden de belangstelling voor het onderwerp en hun werk bezorgde dat 
onderwerp weer een zekere status. Allen bepleitten een ordening door nieuwe or
ganen en spraken zich uit over de gevolgen voor de bevoegdheden van regering en 
parlement. Ondanks onderlinge verschillen deelden zij de overtuiging, dat essen- - ^ ^-
tiële veranderingen op til waren, al was nog niet precies duidelijk welke. Zoals 
Bouman schreef: 'Men kan wel voorzien wat op het punt staat in te storten, maar 
nog niet wat er voor in de plaats zal komen.'194 

Kenmerkend voor de belangstelling voor bestaande experimenten met corpo
ratieve stelsels was het boek van mr. E. Brongersma over de staat in Portugal. De 
ambassadeur van Portugal schreef een voorwoord, dat verheerlijkende woorden 
over de regering van president Salazar bevatte.195 Het boek verscheen in 1940, 
maar in de jaren dertig deed Brongersma al van zijn opvattingen blijken.196 Hij 
was actief in een groep maatschappijkritische katholieke jongeren, die ontevre
den waren met de bestaande situatie en de positie van de RKSP erin.197 In zijn stu
die over Portugal was hij zeer positief over de daar - in theorie - opgebouwde cor
poratieve staat. Brongersma maakte in dit werk geen expliciete keuze voor of 
tegen de parlementaire democratie.198 Wel ging hij ervan uit, dat de democratie in 
een situatie van crisis bedreigd wordt. Een doordachte, soepele tussenvorm kon 
dan een oplossing zijn. Dat was in zijn ogen in Portugal het geval. Het was een op
lossing, waarvoor Brongersma om verschillende andere redenen groot respect 
had. 

Brongersma's bewondering voor Portugal was vergelijkbaar met de bewonde
ring van mr. J. C. Baak, staats- en volkenrechtkenner met een calvinistische achter
grond, voor het Italiaanse fascisme. Beiden bezagen de politieke situatie in Portu-
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gal en Italië vooral theoretisch. Voor Baak was het fascisme een alternatief voor 
het 'levensvernietigende rationalisme' van het dominante West-Europese cultu
reel klimaat. Hij plaatste het fascisme uitdrukkelijk in de Italiaanse context en 
achtte het onmogelijk zo'n 'vreemde beweging' in Nederland te imiteren. De dic
tatuur in Italië was volgens Baak geen principieel staatsabsolutisme, maar een 
bundeling tegen anti-nationale anarchistische krachten. De Italiaanse dictatuur 
had als taak de overgang naar een organische en hiërarchisch georganiseerde de
mocratie voor te bereiden.199 In de jaren dertig zou Baak zich tegen het nationaal-
socialisme keren, dat hij tot deze taak principieel niet in staat achtte en als perma
nent revolutionaire beweging als een gevaar voor de vrede beschouwde.200 

Net als Baak was prof. F.C. Gerretson uit de protestantse wereld afkomstig en 
stelde zich eveneens politiek individualistisch op. Hij behoorde in 1925 tot de op
richters van de Nationale Unie. Deze kleine beweging stond kritisch ten opzichte 
van de invloed van politieke partijen en had een voorkeur voor publiekrechtelijke 
bevoegdheden voor maatschappelijke organisaties. Gerretson nam er een eigen 
plaats in. Zijn denkbeelden waren geïnspireerd op de christelijk-historische 
staatsleer van mr. A.F. de Savornin Lohman. Gerretson onderscheidde zich daar
door van anderen uit de Nationale Unie en verwante kringen: van een keuze voor 
het fascisme was bij hem geen sprake. Autoritaire opvattingen en de daarbij beho
rende kritiek op de democratie hadden zij wel gemeen. In 1934 trok Gerretson 
zich uit de inmiddels vrijwel als fascistisch te beschouwen beweging terug.201 

Gerretson had vele politieke contacten. Zo werkte hij in de Nationale Unie sa-
-^ —̂ men met jhr. R. Groeninx van Zoelen. Deze was van mening, dat de band tussen —£ \-

volk en parlement sinds de evenredige vertegenwoordiging was doorgesneden. 
Die band zou hersteld moeten worden door maatschappelijke organen. De poli
tieke vertegenwoordiging moest uitsluitend een controlerende en sanctioneren
de taak vervullen.202 In de jaren dertig radicaliseerde Groeninx van Zoelen, maar 
toen de Corporatieve Concentratie, waarmee Nationaal Herstel samenging, een 
poging deed een fascistische volksbeweging te vormen, verloor Groeninx zijn in
vloed. Zonder hem ging de politieke beweging op in het Zwart Front van Arnold 
Meyer.203 

Groeninx liet in 1935 als lid van de resterende studiegroep De Nationale Unie 
nog van zich horen door het publiceren van een Open Brief aan Colijn. Hij kriti
seerde de minister-president na de verkiezingen niet meer macht aan zich getrok
ken te hebben.204 Kort erna zou Groeninx ook gedreigd hebben Colijn op basis 
van een persoonlijke kwestie schade te doen. Groeninx was bovendien betrokken 
bij een niet van antisemitische trekken vrije actie tegen de bankier Mannhei
mer.205 

Als theoreticus bij Groeninx' acties voor een corporatieve inrichting van de sa
menleving trad tevens dr. M.R.J. Brinkgreve op. Deze was vanaf het begin op dit 
gebied in de Nationale Unie actief. Brinkgreve, classicus en directeur van een zil-
verfabriek, was een onvermoeibaar propagandist voor het corporatisme. Hij was 
van mening, dat het parlement eenvoudig niet in staat was economische en socia-
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Ie vraagstukken te behandelen, laat staan daarover besluiten te nemen. Daarom 
was ordening noodzakelijk: 'gilden' en 'standen' dienden van de overheid veror
denende bevoegdheden te krijgen. Als overkoepeling diende er een 'Gilden- en 
standenraad' te zijn. De ordening moest idealiter van onderaf, door samenwer
king, vanuit de samenleving tot stand komen. Brinkgreve keerde zich niet tegen 
het kiesstelsel en de bestaande volksvertegenwoordiging als zodanig.206 

Christelijk-sociale politici, neo-calvinisten, rooms-katholieke sociale denkers, so
ciaal-democratische hervormers, vrijzinnig-democratisch verlichte liberalen en 
autoritair gezinde nationalisten: bij allen bestond grote belangstelling voor een 
corporatieve ordening van de samenleving. Er bestonden onderling belangrijke 
theoretische en psychologische verschillen. De gemeenschappelijke tendens was 
het streven om - veelal naast een volksvertegenwoordiging - ordenende organen 
voor het sociaal-economisch leven in te stellen. In deze organen was een plaats 
voor zowel werkgevers als werknemers ingeruimd en in de meeste gevallen ook 
voor een derde groepering namens het algemeen belang. 

Het streven naar ordening had naast decentralisatie in vele gevallen ook als 
kenmerk een bepleiten van een sterker overheidsgezag. In de jaren dertig werd 
het ordeningsdenken versterkt door de toen in ruime kring bestaande opvatting, 
dat de uitvoerende macht te weinig mogelijkheden had om effectief in te grij pen. 
Dit gold ook de plaats van orde en gezag in het algemeen: vooral sinds de muiterij 
op de Zeven Provinciën was de reeds bestaande roep om een sterker overheidsge-
zeg luid geworden. Het ontnemen van bevoegdheden aan de volks vertegenwoor- —£ ̂ ~ 
diging en het versterken van de uitvoerende macht van ministers of de kroon 
maakten velen tot critici van de parlementaire democratie als zodanig.207 De kri
tiek op de democratie was een stemming, die in de jaren dertig wijder verbreid 
was dan bij de voorstanders van ordening alleen. Bij de Vernieuwers ging het om 
een combinatie van maatschappijkritiek en specifieke opvattingen over hervor
mingen. Daarbij waren er grenzen, al hoorde bij het zoekend karakter van het ver-
nieuwingsstreven, dat die niet analytisch scherp waren getrokken.208 

Ondanks alle kritiek behoorde bij de gemeenschappelijke noemer van de Ver
nieuwers een zeker respect voor een vorm van democratische volksvertegenwoor
diging. Hierdoor onderscheidden zij zich van fascisten, nationaal-socialisten en 
andere principiële anti-democraten. Wel bestond er een grensgebied: sommigen 
bevonden zich nu eens aan de ene en dan weer aan de andere kant van de grens 
tussen principiële democratiekritiek en kritiek op het functioneren van de demo
cratie.209 

Een andere grens scheidde de Vernieuwers van hen, die niet streefden naar een 
doorbreken van het zuilenstelsel. Zo waren antirevolutionaire voorstanders van 
ordening slechts gedeeltelijk verwant met de Vernieuwers, voor wie 'de anti-hok
jesgeest' een kenmerkende karaktertrek bleef. 
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1.4 VERNIEUWING EN 'NATIONALE CONCENTRATIE' 2 1 0 

In 1936 vierde het weekblad De Groene Amsterdammer het 6o-jarig jubileum. Het 
blad had een betrekkelijk kleine lezerskring, waartoe vooral gematigde liberalen 
en sociaal-democraten behoorden. Toch had het een verder reikende betekenis. 
Het kwam in de Nederlandse omstandigheden niet veel voor dat in dezelfde ko
lommen door auteurs van verschillende achtergrond over politieke en maat
schappelijke problemen gediscussieerd werd. De wenselijkheid van maatschap
pelijke verandering kreeg volop aandacht. De ideeën en voorkeuren in 
combinatie met de gekozen taal en begrippen plaatsten het blad in de stroom van 
de Vernieuwers. In belangrijke mate was dit het gevolg van het beleid van prof. 
mr. A.C. Josephus Jitta, die van 1929 tot 1937 als hoofdredacteur optrad.211 

Josephus Jitta, hoogleraar staatsrecht aan de Delftse technische hogeschool, 
richtte zijn ideeën over maatschappelijke verandering vooral op de corporatieve 
ordening. Hij was voorstander van het instellen van corporatieve organen en een 
functionele decentralisatie. In zijn opvatting bleef de politieke overheid uitein
delijk verantwoordelijk. Democratie en rechtsstaat verdedigde hij actief: onder 
meer als spreker voor de bijeenkomsten van Eenheid door Democratie.212 Fascis
me en communisme werden beide door hem afgewezen, maar gezien de experi
menten met corporatieve ordening koesterde hij voor het Italiaanse fascisme toch 
een zekere waardering. Dit ondanks de negatieve beoordeling, die het autoritaire 
'staatscorporatisme' onder Mussolini naar zijn mening verdiende. Ter verbete-

-X 7~ ImS v a n de Nederlandse democratie bepleitte hij een versterking van de uitvoe- -£ X 
rende macht ten koste van de volksvertegenwoordiging, ook om overheidsoptre
den tegen revolutionairen van rechts en links te bevorderen. Opvallend genoeg 
was deze voorstander van ordening tegelijkertijd verdediger van de regering van 
Colijn: dat kwam overeen met de positie van zijn partij, de Vrijzinnig-Democrati
sche Bond, die deel uitmaakte van de regering.213 

Het paste bij de lijn van de Groene en zijn hoofdredacteur, dat het 60-jarig jubi
leum van het blad op bijzondere wijze gevierd werd. Een speciaal ingestelde com
missie organiseerde een referendum onder 150.000 als representatief beschouw
de Nederlanders. Secretaris van de commissie was A.M. Brouwer, de organisator 
van een van de Volkseenheidconferenties. In de referendumcommissie waren 'de 
vier hoofdstromingen van ons volk" vertegenwoordigd. De bedoeling van het 
onofficiële referendum was uiteraard te achterhalen wat er onder de bevolking 
leefde. Dat had vooral zin, omdat het in de Nederlandse omstandigheden niet 
mogelijk was de opvattingen van de bevolking uit de verkiezingsuitslagen af te le
zen. Betekende immers een stem voor de RKSP nu wel of geen steun voor de aan
passingspolitiek van Colijn?214 

In de inleiding tot de referendumvragen ging de commissie ervan uit, dat er 
sprake was van een geestelijke en materiële crisis. Bestrijding van die crisis kon al
leen effectief zijn, als de saamhorigheid van het Nederlandse volk versterkt zou 
worden. Het referendum moest uitsluitsel geven over de vraag naar de politiek, 
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die volgens het Nederlandse volk een uitweg zou kunnen bieden. De eerste vraag 
van het referendum betrof de 'maatschappelijke orde' en gaf de kiezers de keuze 
uit vier mogelijkheden: 

1 Vrije werking van sociale en economische krachten; 
2 Opbouw van de maatschappij in 'solidaristische' zin; 
3 Opbouw van een vrije volksgemeenschap in 'solidaristische' zin; 
4 Overwinning der klassentegenstellingen in communistische zin. 

Elk van de vier mogelijkheden werd door een voorstander verdedigd.21s Uit die 
verdediging bleek, dat de tweede mogelijkheid vanuit rooms-katholieke en pro
testantse hoek werd toegelicht, terwijl het derde antwoord de sociaal-democrati
sche opvattingen vertegenwoordigde. Beide suggesties betroffen een vorm van 
ingrijpen in het sociaal-economische leven zonder dat alle macht bij de staat te
recht zou komen.216 

Als de initiatiefnemers al verrast zullen zijn geweest door de uitslag, dan zal 
het een aangename verrassing zijn geweest te horen, dat ongeveer driekwart van 
de antwoorden voor ingrijpen in het sociaal-economisch leven koos. De overgrote 
meerderheid koos voor het solidarisme van de tweede mogelijkheid en als goede 
tweede kwam de sociaal-democratische voorkeur uit de bus. Even duidelijk was 
het antwoord op de tweede vraag, waarin de parlementaire regeringsvorm tegen
over de autoritaire werd geplaatst: de overgrote meerderheid koos voor de parle
mentaire democratie.217 -C ̂ \~ 

Wat ook de merites zijn van een dergelijk officieus referendum, een aantal ken
merken van het proces van langzaam veranderende opvattingen springt in het 
oog. Zo was het opvallend, dat een groot aantal respondenten voor 'verandering' 
koos, nu het niet nodig was daarvoor openlijk de eigen zuil in de steek te laten. 
Voor de politieke realiteit was dit een weinig zeggend gebaar. Wel bleek er een kri
tische beoordeling van Colijns politiek uit. De omvang van de keuze voor 'christe
lijke' en sociaal-democratische opvattingen weerspiegelde de reële politieke ver
houdingen. Als symptoom voor onderhuids veranderende opvattingen waren de 
antwoorden toch opmerkelijk. Hetzelfde gold voor de wijze waarop de verschil
lende politieke groeperingen hun veranderingsgezindheid etaleerden. Dat bleek 
ook uit de antwoorden op de tweede vraag: openlijk kiezen voor het autoritaire 
standpunt zou het desavoueren van de eigen zuil betekend hebben. Overigens 
ook van wat in het algemeen als gepast werd beschouwd: men koos voor verande
ring, maar gematigd. Zo bezien waren deze meningspeilingen een goede illus
tratie voor de geringe kansen, die de NSB had om de aanhang aanzienlijk uit te 
breiden.218 Dat was niet in strijd met de belangstelling die er bestond voor begrip
pen als 'corporatisme' en 'solidarisme'.219 

Een voorkeur voor een sterker uitvoerend gezag in co mbinatie met het beplei
ten van nieuwe organen met ordenende bevoegdheden: het waren vaste elemen
ten van de nieuwe politieke taal van de jaren dertig. Het resultaat van de enquête 
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maakte duidelijk, dat deze wensen in verschillende bevolkingsgroepen leefden. 
Zo raakte De Groene Amsterdammer met zij n enquête betrokken bij de stroming van 
de Vernieuwers. Het ging bij de enquête om een peiling van meningen en deze le
verde een aanwijzing op over opkomende maatschappelijke opvattingen. Er ont
stond halverwege de jaren dertig ook een beweging, die aanhangers van verge
lijkbare ideeën in een organisatie bijeen bracht. 

O 

De Nederlandse Beweging voor Eenheid door Democratie, kortweg Eenheid door 
Democratie, was opgericht om brede lagen van de bevolking tegen de NSB te mo
biliseren. In de praktijk lag het accent op de verdediging van die democratie en de 
bestrijding van de NSB. Propaganda en wervingsacties aan de vooravond van ver
kiezingen maakten dat duidelijk. 'Stemt democratisch' was de voornaamste leus. 
Toch is het opvallend hoeveel aandacht leidende persoonlijkheden in de bewe
ging besteedden aan de tekortkomingen van de Nederlandse democratie. Nadruk
kelijk werd geprobeerd de richting aan te geven, waarin een oplossing van de 
maatschappelijke problemen gezocht moest worden. Bovendien ging het volgens 
de doelstelling van de beweging om versterking van 'het zedelijk volksbewust
zijn'.220 

De Nederlandse Beweging voor Eenheid door Democratie was op 27 juni 1935 
opgericht. Het motief was de ongerustheid over de snelle groei van de NSB, die bij 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten van dat jaar rond 8% van de stemmen 
had behaald. Voorzitter werd de Nederlands Hervormde predikant H. Faber. Het 
was uitdrukkelijk de bedoeling, dat Eenheid door Democratie zich zou ontwik
kelen tot een beweging voor de grote massa van de bevolking: alléén op die ma
nier meende men er in te kunnen slagen om de stembusuitslagen te beïnvloeden. 
Op 1 oktober 1935 verscheen het eerste nummer van het Propaganda Orgaan van de 
beweging. Wat later zou het wekelijks verschijnen. Na verloop van tijd werden 
tientallen plaatselijke afdelingen opgericht. Op 3 maart 1936 vond de eerste grote 
landelijke bijeenkomst plaats in Krasnapolski in Amsterdam. W. Banning, H. 
Brugmans en Anton van Duinkerken traden op als sprekers. Vanaf dit moment 
kreeg Eenheid door Democratie steeds meer aandacht in de pers. Pamfletten, pro-
paganda-acties en radiolezingen droegen bij tot grotere bekendheid. Eind 1936 
hadden zich 10.000 leden aangemeld.221 

In de maanden voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 versterkte 
de beweging de activiteiten ter bestrijding van de NSB. Het ledenaantal steeg tot 
20.000. De voor de NSB tegenvallende verkiezingsuitslag stemde tot grote tevre
denheid.222 In 1938 bedankte Faber als voorzitter. Hij werd tijdelijk vervangen 
door vice-voorzitter H.D. Louwes en daarna door hoofdbestuurslid prof. dr. J. 
Goudriaan. De laatste haalde W. Schermerhorn over het voorzitterschap te bekle
den.223 In 1939 groeide het ledental tot 30.000. Voor de Staten-verkiezingen in 
april van dat jaar ontketende Eenheid door Democratie weer een grote propagan-
da-actie. Na die verkiezingen kon Schermerhorn tevreden constateren: ' als er 
geen geweld van buiten aan te pas komt, heeft de NSB volkomen afgedaan'.224 
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Zoals uit de naam van de beweging bleek wilde Eenheid door Democratie door 
het bevorderen van eenheid onder het Nederlandse volk de democratie verdedi
gen. De beweging stelde zich volgens de doelstelling boven de partijpolitiek en 
verklaarde uitdrukkelijk elke godsdienstige overtuiging te eerbiedigen. Boven
dien was ervoor zorg gedragen, dat in de besturen van de beweging de verschil
lende politieke richtingen vertegenwoordigd waren. Toch betekende dit niet, dat 
alle partijen positief stonden ten opzichte van Eenheid door Democratie. In grote 
lijnen gold dit wel voor de Vrijzinnig-Democratische Bond, de Liberale Staatspar
tij en de SDAP. De meeste leden van Eenheid door Democratie stemden waar
schijnlijk ook op deze partijen.2215 

In partijbladen als De Vrijzinnig-Democraat, Het Liberale Weekblad en Het Volk werd 
regelmatig in positieve zin over de beweging geschreven. Meer of minder beken
de partijleden traden als sprekers voor Eenheid door Democratie op of schreven 
artikelen voor brochures en het Propaganda-Orgaan. Uit vDB-kring waren bijvoor
beeld P. J. Oud, F. E. H. Ebels, A. M. Joekes en A. C. Josephus Jitta actief. Sprekers uit 
de liberale hoek waren onder meer H. D. Louwes, S.S. Smeding, D.C. A. vanLidt de 
Jeude, G. A. Boon en P. H. Ritter jr. Hetzelfde gold voor vele bekende socialistische 
persoonlijkheden, onder wie zich behalve de al genoemde Banning en Brugmans 
ook W. Drees, M. van der Goes van Naters, H. Polak, J.J. Vorrink en H.B. Wiardi 
Beekman bevonden.226 De SDAP steunde de beweging bovendien nog in prakti
sche zin door in 1937 te helpen bij de verspreiding van pamfletten, die door de PTT 
geweigerd waren.227 

Onder Vrij zinnig-Democraten en Liberalen was er ook een stroming, die kriti- —Ç ̂ -
scher stond tegenover Eenheid door Democratie. Hier redeneerde men, dat de ei
gen partij zich al voldoende inzette voor de democratie. Eenheid door Democratie 
werd eerder als concurrentie gezien. Bovendien vonden sommigen in de LSP - De 
Vrijheidsbond, dat de invloed van SDAP'ers er te groot was.228 Ook CHU-persoon-
lijkheden als jhr. B.C. de Savornin Lohman en jhr. de Geer wantrouwden de SDAP-

invloed en stonden negatief tegenover Eenheid door Democratie. Daarentegen 
bepleitte het Christelijk-Historisch dagblad De Nederlander juist, dat protestantse 
christenen deelnamen aan de beweging. Typerend voor de redactie van dat blad 
was het argument, dat steun alleen al gewenst was omdat bij Eenheid door De
mocratie over partijmuren heen werd gekeken.229 

Dat laatste was precies de reden waarom het de leden van de RK Staatspartij 
en de ARP door hun partijbesturen ontraden werd zich bij Eenheid door Demo
cratie aan te sluiten. Door overtuigd lid te zijn van hun eigen partij droegen zij 
immers al bij aan het principiële verzet tegen de dictatuur. In deze gedachten-
gang bewoog Eenheid door Democratie zich te veel op het terrein van de poli
tieke partijen. De anti-revolutionairen wezen politiek zonder de principiële ba
sis van het Evangelie af.230 Toen Schermerhorn er in 1939 in een toespraak op 
aandrong 'eens over de schotjes te kijken', reageerde men in anti-revolutionaire 
kring scherp afwijzend. Schermerhorns woorden werden beschouwd als ty
pisch voorbeeld van het ageren tegen principiële, d.i. confessionele partijvor-

63 

^ > 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:30 Pat _64 (Zwart film) 

ming en dat bovendien 'onder de vals begrepen leuze van eenheid'.231 

In de naam van de nieuwe beweging tegen de NSB was het dus niet de 'demo
cratie' maar de 'eenheid' die sommigen in de politieke partijen tegenstond. Het 
begrip 'eenheid' was voor de tijdgenoten een verwijzing naar verandering van de 
bestaande situatie, waarin juist de verdeeldheid opviel. Verandering daarin bete
kende bijvoorbeeld voor de anti-revolutionairen een aantasting van de gekoester
de 'soevereiniteit in eigen kring'. De rooms-katholieke bisschoppen was er veel 
aan gelegen de Nederlandse katholieken organisatorisch bij elkaar te houden. 
Met 'democratie' werd in deze opvatting de bestaande politieke werkelijkheid be
doeld. Eenheid door Democratie sprak juist over een 'vernieuwde' democratie.232 

Het tegendeel van democratie was in beide gevallen dictatuur. In de meeste po
litieke partijen was men het wel met Eenheid door Democratie eens, dat alle vor
men van dictatuur bestreden moesten worden. Behalve de NSB ging dat dus ook 
om het communisme. 'Wij hebben dus te doen met een tweekoppige janus/ 
schreef het Propaganda-OrgaanP2 Hier was sprake van een tegenstelling tot het in 
1936 opgelichte Comité van Waakzaamheid. Voor Eenheid door Democratie zou 
een volksfront met de CPN zou neerkomen op het uitdrijven van de duivel met 
Beëlzebub. Het Molotov-Ribbentrop-pact van augustus 1939 wekte bij Eenheid 
door Democratie naar eigen zeggen geen verbazing.234 

Het verschil tussen democratie en dictatuur stond in de opvatting van Eenheid 
door Democratie centraal. Democratie stond voor eerbied voor de mens en het 
vrijheidsbeginsel, dat in vrijheid van vergadering, drukpers en geloof was vastge-

T 7~~ l e S d - I n d e dictatuur was het tegenovergestelde het geval: daar was de staat het -C X 
hoogste goed, waaraan alles ondergeschikt moest wot den gemaakt.233 Dictaturen 
streefden naar autarkie, met als gevolg een internationale economische chaos. In 
een dictatuur werden de vrijheidsrechten onderdrukt. Bovendien was de dicta
tuur in strijd met de Nederlandse traditie, die juist wars was van fanatisme, van 
wanbegrip voor andersdenkenden en van imponeren met grote aantallen. Het na-
tionaal-socialisme werd dan ook als Duitse import beschouwd en de NSB werd 
'naäperij' verweten. Alle bezwaren mondden uit in het religieuze argument: het 
verabsoluteren van de staat betekende voor de gelovige christen heidendom.236 

Met deze algemeen-christelijke opvattingen sloot Eenheid door Democratie bij 
de Nederlandse traditie aan. Een politieke beweging zonder christelijk uitgangs
punt was in Nederland ondenkbaar. Ook in de SDAP was dat inmiddels geaccep
teerd. 

Wie te zeer, eenzijdig, het fascisme als gevaar hekelde en daarbij het commu
nisme vergat, kon op tegenstand van Eenheid door Democratie rekenen. Dat 
overkwam vooral het Comité van Waakzaamheid, dat in 1936 door een aantal in
tellectuelen als waarschuwing tegen het nationaal-socialisme was opgericht. Het 
anti-communisme van Eenheid door Democratie, in de praktijk van actie voeren 
ondergesneeuwd door de strijd tegen NSB, kwam in de discussie met het comité 
scherp tot uiting.237 Dit ondanks het feit dat enkele personen, die voor Eenheid 
door Democratie het woord voerden, ook de beginselverklaring van het Comité 
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hadden ondertekend. Bij het conflict tussen beide organisaties speelde ook een 
rol, dat Eenheid door Democratie een massabeweging wilde zijn. Dat - en de wij
ze van optreden die het met zich meebracht - was juist wat iemand als Menno ter 
Braak tegenstond.238 

Ging, aan de andere kant, kritiek op de fouten van de democratie zover, dat 
geen afstand tot het nationaal-socialisme werd gehouden, dan sprak Eenheid 
door Democratie ook daarover een fel negatief oordeel uit. Dit trof de boerenor-
ganisatie Landbouw en Maatschappij, die in 1935 een positief stemadvies met 
betrekking tot de NSB publiceerde. In de jaargangen van het Propaganda-Orgaan 
volgde een uitgebreide polemiek. Op zichzelf bestond er bij leidende persoonlijk
heden van Eenheid door Democratie, Schermerhorn bijvoorbeeld, begrip voor de 
onvrede bij de boeren. Boerenleider J. Smid hield Eenheid door Democratie na
drukkelijk het falen van de democratie voor, met name in het beleid ten opzichte 
van de boeren. Massavergaderingen over de idealen van de democratie hielpen 
zijns inziens daartegen niet, maar verzwakten de 'democratie van de hogere orde'. 
Schermerhorn had voor die visie wel waardering, maar achtte de keuze tussen de
mocratie of dictatuur fundamenteler.239 

Toch was het voor de leidende figuren van Eenheid door Democratie niet vol
doende de democratie alleen maar te verdedigen. Dictaturen konden zich vesti
gen door de groei van extremistische stromingen. In de geschriften van Eenheid 
door Democratie werden als oorzaken van extremisme genoemd: 'cosmopolitis
me', de werkloosheid en het communisme.240 Ook werd er veel aandacht besteed 
aan de noodzaak tot verandering van de bestaande democratie. Eenheid door De- —£ ̂ -
mocratie zag er grote tekortkomingen. De oorzaak daarvan was, dat de in het ver
leden gevormde partijen zich ten koste van alles probeerden te handhaven. De be
langen van het 'volksorganisme' als geheel kwamen in het gedrang. Om de 
democratie weer 'organisch' te laten worden moesten partijen en volk doordrenkt 
worden met de eenheidsgedachte. Er bestond overigens geen vastgelegde ideolo
gie in de beweging. J. Goudriaan waardeerde het in een brochure juist positief, dat 
elke bevolkingsgroep zijn eigen politieke partij bezat.241 

De eerste voorzitter van Eenheid door Democratie, Faber, was van mening, dat 
de democratie zich in een crisis bevond. De oorzaak van deze crisis was de ontbin
ding van het gemeenschapsleven. De bevolking in de steden was snel gegroeid en 
losgeraakt van de oude banden. Tegenstellingen waren versterkt door de klassen
strijd en de kloof tussen godsdienstige groepen. Het besef voor traditie was ver
zwakt door, onder meer, mechanisatie, verkeer en amusement. Er was een teveel 
aan relativisme.242 Samenvattend legde Faber de schuld bij 'de geest van het cos
mopolitisme': deze was het leven binnengedrongen via 'de bioscoop, de krant, de 
radio, de jazz, kortom langs al die kanalen van een banale, over de gehele wereld 
eenvormige stadscultuur'.243 De crisis was dus vooral een geestelijke crisis, die al
leen door geestelijke 'vernieuwing' overwonnen kon worden. Het gemeenschaps
leven moest vernieuwd worden. Door eerbied voor de 'cultuurtraditie' moest het 
volk er zich van 'bewust zijn een volk te vormen'.244 Als belangrijkste concrete 
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vraagstukken beschouwde Faber de werkloosheid en de verhouding tussen arm 
en rijk in het algemeen. Hier repte hij ook van een concrete oplossing: er moesten 
corporaties worden ingesteld. Wel moest de uiteindelijke beslissingsbevoegd
heid bij de overheid blijven berusten. De democratie als zodanig hoefde niet ge
wijzigd te worden: de leidende politici zouden de weg naar samenwerking moe
ten kunnen vinden.245 

Ook Fabers opvolger Schermerhorn sprak van een geestelijke crisis, maar hij 
legde sterker de nadruk op het gebrekkig functioneren van de democratische 
overheid. De democratie was zijns inziens te 'statisch': het duurde veel te lang 
voordat beslissingen tot stand kwamen. Een beslissing tot het bouwen van een 
brug bijvoorbeeld kon jaren op zich laten wachten: een aanfluiting voor een dy
namische samenleving. Bovendien, wat was de waarde van de democratie, als men 
een taaie ambtelijke brij moest doorwerken voordat er toestemming kwam voor 
het toelaten van een joodse vluchteling? Of als men zich de sociale onrechtvaar
digheid van de positie van boeren en werklozen realiseerde?246 Wat betekende een 
verkiezingsoverwinning van de democratische partijen, als de bestaande hervor-
mingsdrang niet tot uiting kon komen? De problemen kwamen door de bestaan
de 'groepsindeling', bedoeld werd weer de verzuiling, soms zelfs helemaal niet 
aan de orde.247 Het ging erom een gezindheid te kweken, die ondanks verschillen 
in beginsel overeenstemming en samenwerking mogelijk maakte.248 'We hebben 
onszelf te herzien.' De eerste voorwaarde daarvoor was een verandering van men
taliteit.249 

-Q- Ook zijn geschriften over de boerenbevolking plaatste Schermerhorn in het - £ ^ -
licht van de door hem gewenste Volkseenheid.2S0 Het belangrijkste motief bij de 
toespraken en acties van Eenheid door Democratie was de bestrijding van de NSB. 
Door de argumentatie en door het bepleiten van veranderingen paste de leiding 
van de beweging in de stroming van de Vernieuwers. Meer toegespitst kwam het 
vernieuwingsstreven tot uiting in de kringen rond het tijdschrift HetGemeenebest 
en de Nederlandsche Gemeenschap. 

In het in oktober 1938 verschenen eerste nummer van Het Gemenebest stond een ar
tikel afgedrukt met de kenmerkende titel 'Scheidslijnen in het Nederlandse 
volk'.251 Auteur was mr. dr. W. Verkade, die ook in Eenheid door Democratie actief 
was.2S2 Het artikel gaf niet alleen de tendens van het tijdschrift goed weer, maar 
beschreef ook op kenmerkende wijze de gemeenschappelijke voedingsbodem 
van het streven naar Vernieuwing. Vele Vernieuwers zouden het artikel als een 
soort beginselverklaring beschouwen.253 Verkade ontkende niet, dat verscheiden
heid en spanningen in een volk positieve effecten konden hebben. Wel vond hij 
het verwerpelijk als tegenstellingen absoluut werden gemaakt en elke ontmoe
ting en samenwerking van bevolkingsgroepen daardoor onmogelijk was. Derge
lijke scheidslijnen bestonden ook in het Nederlandse volk: in het artikel werden 
ze door Verkade omschreven, voorzien van een uitgebreide, veelal historische toe
lichting. 
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De eerste tegenstellingen die Verkade behandelde waren die tussen arbeiders en 
burgerij en tussen geloof en ongeloof. De auteur, kenner van Thorbecke, vond deze te
genstellingen onvruchtbaar. Hij weet ze aan veranderingen in het 19e eeuwse li
beralisme. Tussen Thorbecke en Groen van Prinsterer was de tegenstelling nog 
vruchtbaar geweest: daaruit was een staatkundig leven voortgekomen waarin 
'godsdienstige ondergrond een tegenwicht vormde zowel tegen misbruik van de 
vrijheid als tegen verstarring van de traditie'.254 In de loop van de 19e eeuw lieten 
de liberalen de geestelijke traditie los: de maatschappij was voor hen geen orga
nisch geheel meer, maar een strijdperk van botsende krachten. Geen wonder, dat 
de tegenstelling arbeiders-burgerij was ontstaan. Voor de naar de stad gezogen 
uitgebuite en aan hun lot overgelaten industrie-arbeiders leek de marxistische 
'verlossingsleer" een aantrekkelijke uitweg. De hieruit gegroeide beweging gaf de 
arbeider een nieuwe fierheid, 'fierheid ook aan vrouw en dochter tegenover de 
verleiding door "heren" uit het andere kamp'.2SS Langzamerhand verplaatste de 
nadruk zich van eschatologische denkbeelden naar de strijd voor praktische so
ciale verbeteringen en algemeen kiesrecht. Uiteindelijk ontstond ook waardering 
voor de democratie en de mogelijkheden tot hervorming ervan. 

De rationalistische en naturalistische wereldbeschouwing van de latere 19e 
eeuwse liberalen stootte in de visie van Verkade ook de godsdienstige groepen af. 
De schoolstrijd barstte los en leidde tot Kuypers sein tot partij vorming in moder
ne zin. De anti-these trok diepe voren. De vrijzinnige tussengroep stond meren
deels aan liberale kant. Sociale misstanden lieten protestanten en katholieken 
minder onberoerd dan hun liberale tijdgenoten: de jonge Kuyper en de encycliek -C \-
Rerum Novarum waren er de bevestiging van. Toch bleef de afstand tot de socialis
ten groot. In de Eerste Wereldoorlog verbreidde de nationale gedachte zich: vol
gens Troelstra overheerste deze toen de nationale geschillen. Onder de druk van 
de laatste jaren raakten de sociaal-democraten verbonden met de nationale cul-
tuurtraditie waarin Prins Willem van Oranje zo'n belangrijke rol speelde.256 

Een volgende tegenstelling was die tussen het Nederlandse volk ten noorden en 
ten zuiden van de Moerdijk. De tijd van de Generaliteitslanden was weliswaar lang 
voorbij, maar vaak was er nog sprake van neerbuigendheid ten opzichte van het 
zuiden. Door de economische opleving ontstond een trek van niet-katholieken in 
die richting. Samen met de invloed van de mechanisatie wekte dit wel de indruk 
van een 'Hollandse' inbreuk op de onbedorven gemeenschap van het katholieke 
zuiden. De achterstand werd de laatste tijd snel ingelopen. Reëel bestaande ver
schillen moesten erkend blijven.257 Hetzelfde gold volgens de auteur ook voor de 
andere slachtoffers van de overheersende positie van het stedelijke Holland. 

De vierde scheidslijn van Verkade was die tussen staden platteland. Het noorde
lijk en oostelijk deel van Nederland werd vaak met laatdunkendheid bejegend. 
De grenzeloze armoede van het eind van de 19e eeuw had eindelijk overheids
maatregelen uitgelokt, maar in de nieuwe landbouwcrisis bleken deze onvol
doende. De landbouwcrisiswetgeving was te improviserend tot stand gekomen: 
nog steeds bestond er een te grote oriëntering op stad, handel en industrie. Er 
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zouden 'organen' van de boerenstand zelf moeten zijn om de ordening van de 
landbouw en veeteelt ter hand te nemen.258 Aan de andere kant vond Verkade het 
onjuist, als een organisatie als Landbouw en Maatschappij de landbouw als enig 
belangrijk element presenteerde. Ook mocht de verbondenheid met land en volk 
onder invloed van buitenlandse propaganda niet verruild worden voor een heide
nse bloed- en bodemmystiek.259 

De laatste tegenstelling die Verkade schetste was die tussen werklozen en werken
den. Bij de werklozen bestond het gevaar van radicalisering en afzijdigheid of ver
zet tegen de democratie.260 Deze vij f scheidslij nen in het volk toonden de gevaren 
voor de toekomst van het volksgeheel: vooral als de tegenstellingen door dogma
tisering en door een te strak kies- en partijstelsel versterkt zouden worden. Verka
de stelde zich op als woordvoerder van kritische jongeren, 'die de toekomst nog 
voor zich hadden'. Zij zagen de oplossing niet bij hen, die een nieuwe eenheid wil
den 'bakken' met miskenning van alles wat historisch gegroeid was. Fascisme en 
nationaal-socialisme werden dus afgewezen. Ook zagen zij geen oplossing bij de 
politici van de politieke partijen, die elke discussie of koerswijziging onmogelijk 
maakten. De critici voelden zich bruggenbouwers tussen de verschillende groe
pen, die moeite hadden zich nog één volk te voelen.261 

Verkades artikel was een samenvatting van de ideeën, die leefden bij de Ver
nieuwers. Deze hadden in het nieuwe tijdschrift Het Gemenebest een eigen forum 
geschapen. Niet toevallig hadden de oprichtingsplannen voor het tijdschrift 
vorm gekregen tijdens bijeenkomsten in de Volkshogeschool te Bakkeveen.262 

-C ̂ - De invloed van de Volkshogeschool was in de redactionele verantwoording van - £ ^~ 
het eerste nummer duidelijk aanwezig. De redactie meende, dat het blad vooral 
jonge Nederlanders bijeenbracht, 'omdat onder ons de overtuiging leeft, dat een 
nieuwe aanpak gegroeid is voor het zoeken naar een gemeenschappelijke oplos
sing der vraagstukken, welke een schoner gemeenschapsleven in de weg staan'.263 

Deze 'nieuwe methode' was gegroeid tijdens de conferenties in Bakkeveen, Bar-
chem, Bentveld, Woudschoten, in de Pannen bij Tilburg, het Oolgaardthuis bij 
Arnhem en op de Volkseenheidconferenties.264 Het Gemenebest wilde dezelfde me
thode van toenadering tussen de verschillende groepen toepassen en de redactie 
was daarom bewust samengesteld uit redacteuren met een verschillende achter
grond. Zo waren de meeste politieke richtingen vertegenwoordigd, en hetzelfde 
gold voor het noorden, het zuiden en de kringen van de 'volksopvoeding'. Na en
kele nummers deed ook een vrouw haar intrede in de redactie.265 

Redacteuren en auteurs van Het Gemenebest deelden vanzelfsprekend niet 
steeds dezelfde mening, maar de 'nieuwe methode' beschouwden zij allen als ge
meenschappelijke ondergrond. De opvattingen van Verkade waren in de artike
len en de doelstellingen duidelijk aanwezig. Het Gemenebest wilde opwekken tot 
verantwoordelijkheid voor het hele volk 'zoals dat in de loop der eeuwen is ge
groeid'.266 Daarbij ging het zowel om de historische continuïteit, als om de op
dracht tot sociale gerechtigheid. De redactieleden deelden een gevoel van 'veront
rusting1 over de vraag of deze opdracht wel overal op de juiste waarde werd 
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geschat. En dat was van belang, want men was zich ervan bewust in een tijd van 
geestelijke en materiële crisis te leven, een tijd waarin oorlogsgevaar en massale 
bewegingen met overspannen verwachtingen hand in hand gingen. Een tijd bo
vendien, waarin verkondigd werd, dat alles wat de meerderheid wilde als zodanig 
waar en goed was.267 Hier uitte zich het in deze jaren levende wantrouwen tegen
over 'de massa' in combinatie met reserves ten opzichte van de parlementaire de
mocratie en de evenredige vertegenwoordiging. 

De belangstelling voor het nieuwe tij dschrift was boven verwachting groot. De 
oplage ontwikkelde zich van enkele honderden tot een paar duizend. De inhoud 
van het blad, dat alle bevolkingsgroepen samen wilde brengen, was toch vooral op 
min of meer intellectuele lezers gericht. Ook de reacties uit uiteenlopende kring 
waren talrijker dan verwacht.268 Deels was die weerklank wantrouwend. De re
dactie vond het in antwoord op reacties noodzakelijk uitdrukkelijk te verklaren, 
dat 'staatsabsolutisme of totalitair streven' het blad volkomen vreemd waren.269 

Uit de confessionele kring rond de Anti-Revolutionaire Partij waren de reacties 
negatief: zo stelde het CNV de opvatting over de sociale opdracht wel te delen, 
maar eraan vast te houden deze opdracht vanuit de eigen principes uit te voe
ren.270 

De redactie van Het Gemenebest bekende zich bewust te zij n van de gevaren van 
het zoeken naar een samenwerking, die in Nederland nog vrij onbekend was. 
Maar uit de grote belangstelling trok men toch de conclusie, dat de tijd er kenne
lijk rijp voor was. Het ging immers om een vernieuwing van de sociaal-economi
sche structuur, zodat allen weer opgenomen konden worden in de nationale 
volksgemeenschap? Behalve goede wetgeving en bestuur was daarvoor een nieu
we geest van vertrouwen en samenwerking nodig.271 In het nummer van februari 
1939 het de redactie haar eigen voorwoord voorafgaan door de tekst van de rede, 
die koningin Wilhelmina uitgesproken had over geestelijke en morele herbewa
pening. De redactie was van mening, dat de rede van historische betekenis voor de 
Nederlandse ontwikkeling zou zijn. De toespraak was kennelijk een voorbeeld 
van de nieuwe geest en de Vernieuwers voelden zich er door aangemoedigd.272 

De inhoud van de eerste jaargang van Het Gemenebest bevatte behalve de redac
tionele inleidingen enkele artikelen, kortere beschouwingen en mededelingen. 
Globaal was er sprake van een vijftal thema's. Het eerste thema betrof de toestand 
van maatschappij en cultuur in het algemeen. Vooral werd aandacht besteed aan 
het karakter van het Nederlands volk, en aan de scheidslijnen die er bestonden. 
Behalve het artikel van Verkade schreef in deze categorie bijvoorbeeld Geert Ruy-
gers. Hij betoogde, dat de orde in de Europese cultuur verstoord was: eigenlijk 
was dat al het geval sinds de 'hoogmoed der Renaissance'. De mens moest zich de 
gedachte van de Gemeenschap weer eigen maken. A. M. Brouwer schreef over de 
Groninger Gemeenschap. Hij beoordeelde die beweging positief, al had zijns in
ziens de geestelijke kant van het probleem meer aandacht nodig: ' meer geeste
lijken, meer opvoeders en geestelijke werkers'. F. Prakke zag het tekort van de de
mocratie vooral in de grondslag van de politieke partijen. Juist met het oog op de 
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partijlozen achtte hij het noodzakelijk de democratie te verbeteren en zo te verde
digen tegen de dictatuur. D. van Meisen tenslotte, bepleitte een nationale her
oriëntering in de zin van meer volkseenheid.273 

Een tweede thema behelsde sociaal-economische onderwerpen. Naast het eco
nomische en sociale beleid kwamen vooral de werkloosheid en de gevolgen ervan 
aan de orde. Dat laatste gebeurde onder meer in een nummer dat geheel aan de 
werkloosheid werd gewijd.274 Auteurs waren onder meer Verkade, J. F. Sligting en 
J. Tinbergen. Mentaliteitsverandering, werkverschaffing, devaluatie en openbare 
werken waren de trefwoorden. 

Een derde groep artikelen behandelde afzonderlijke bevolkingsgroepen en re
gio's. Zo kwamen bijvoorbeeld het zuiden, het platteland, de arbeiders en de kerk 
aan de orde. Auteurs waren respectievelijk Ruygers, L. J. A. de Jonge, B.W. Have
man en A. Brouwer. 'Een nationaliteitsbesef, dat niet verder reikt dan het vroege
re graafschap Holland is net zo verderfelijk als welk ander nationalisme ook/ al
dus citeerde Het Gemenebest het blad Brabantia Nostm.i7S 

Het vierde thema betrof onderwijs en volksopvoeding, onderwerpen die ook 
bij de auteurs van de andere thema's hoog stonden aangeschreven. Bijdragen wer
den geleverd door Brouwer, H. Brugmans, P.J. Bouman en R. Baelde.276 De vijfde 
rubriek tenslotte behandelde de buitenlandse en koloniale politiek. Het Gemene
best schaarde zich naar eigen zeggen in de traditie van Grotius en Van Vollenho-
ve.277 Bijdragen werden geleverd door A. Brouwer, H. Schokking, BJ.A. de Kan-
ter-Van Hettinga Tromp en H.P. Ehrenberg. Bij alle thema's, die in het blad 

-^ J7- behandeld werden, klonk de noodzaak tot eenheid en samenwerking door. D. van —Ç \-
Melsen betoogde, dat het voor het stimuleren van meer samenwerking noodza
kelijk was een 'ontmoetingsinstantie' op te richten.278 In hetzelfde tijdschrift kon 
Verkade verslag doen van wat de eerste bijeenkomst van zo'n instantie genoemd 
zou kunnen worden.279 

Op 7 en 8 januari 1939 werd in het conferentie-oord Woudschoten de zoge
naamde Conferentie van Nationale Verontrusting gehouden. Het was voor Ne
derlandse omstandigheden een unieke gebeurtenis. Ruim 100 personen van zeer 
verschillende politieke en godsdienstige richting namen aan de besprekingen 
deel. De meesten waren jonger dan 45 jaar, zodat ze volgens het spraakgebruik 
van de tijd 'jongeren' genoemd werden. Onder de initiatiefnemers bevonden zich 
de Gemenebest-redacteuren Bouman, Brouwer en Verkade. Ook nu was men ver
baasd over de grote respons. 

In de laatste jaren voor 1940 hadden sommigen in de kring rond de volkshoge
school, Woudschoten en de regionale bewegingen zo regelmatig onderling con
tact, dat zij de indruk hadden een soort 'organisatiekern' te vormen. Dit zou dan 
om de kern kunnen gaan van wat op deze bladzijden de stroming van de Vernieu
wers genoemd wordt: Verkade, Wijffels en Brouwer maakten er deel van uit. Allen 
behoorden iets later tot de kring van het tijdschrift Het Gemenebest. Hun onderlin
ge discussies leidden tot de conferentie in Woudschoten.280 

In de oproep tot de conferentie was weer sprake van het gebrek aan samen wer-
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king in Nederland en ook werd gewezen op de gebreken in de politieke en maat

schappelijke werkelijkheid. Als concreet desideratum werd een constructief rege

ringsbeleid ten behoeve van de werkloosheidsbestrijding genoemd.281 De bijeen

komst met deelnemers van zo verschillende pluimage verliep nogal chaotisch. 

Concrete plannen leverde de conferentie nauwelijks op. Als voorzitter trad J J . 

Schokking op, die in het zelfde jaar een brochure over 'de klem der verdeeldheid' 

liet verschijnen.282 In zijn inleiding sprak Schokking van het 'wekken van de 

slaapzuchtigen uit de dommel en het omzetten van de ondermijnende publieke 

rust tot vernieuwing'. Hij constateerde, dat het oude in elkaar was gezakt. Voor de 

vernieuwing zag hij verschillende mogelijkheden: ten eerste een vorm van 'cor

poratieve medezeggenschap', ten tweede een samenwetking van gelijkgezinden 

door de partijen heen, ten derde een geheel nieuwe partij en tenslotte het opzet

ten van een niet-machtspolitieke organisatie.283 

In de discussies telden W. P. J. Pompe en W. Banning, dat de problemen niet wer

den opgelost door het laten verdwijnen van de bestaande partijen. Pompe voelde 

wel voor 'tussen-organen' zoals gilden. Voor Banning was in een nieuwe nationa

le samenwerking voor autoritaire antidemocraten geen plaats. F. Prakke en PJ. 

Bouman zagen grote nadelen in de bestaande politieke partijen. Er volgde een 

discussie, waarbij het begrip democratie voor veel verwarring zorgde.284 

Voor velen verhelderend was het betoog dat Bouman op de tweede dag hield. 

Als richtlijnen voor een nationaal hervormingsstreven gaf hij aan: 1. een actieve 

werkloosheidsbestrijding, z. versnelde opbouw van 'nieuwe organen', 3. een na

tionale defensiepolitiek, in overeenstemming met volkskarakter, volkskracht en —Ç ^~ 

internationale roeping, 4. lichamelijke opvoeding als regeringstaak en 5. een re-

geringspropagandadienst ter ondersteuning van dit programma.285 Na afloop 

van Boumans rede werden nog vele suggesties gedaan. Dit had toch weer verwar

ring tot gevolg: sommigen verlieten de conferentie met een ontevreden gevoel.286 

Maar tenslotte was de meerderheid het met Schokking eens, dat er een basis van 

overeenstemming bestond, zo ongeveer in de vage bewoordingen van de oproep. 

Besloten werd, dat een 'voortzettingscomité' verdere richtlijnen zou uitwer

ken.287 Schokking eindigde met de constatering: 'Het bestaande wil niemand 

handhaven.'288 

Het 'voortzettingscomité' organiseerde in betrekkelijke stilte enkele studiebij

eenkomsten en publiceerde voor de deelnemers in het voorjaar van 1939 inderdaad 

een boekje met richtlijnen.289 Bovendien constitueerde het comité de Beweging ter 

versterking van de Nederlandse Gemeenschap.290 In april 1939 werd een tweede 

conferentie georganiseerd. Van de 114 ingeschrevenen hadden er 54 niet aan de eer

ste bijeenkomst deelgenomen. De oproep was in vergelijkbare termen als de eerste 

gesteld: er bleek uit, dat de Nederlandse Gemeenschap niet had gekozen voor het 

oprichten van een nieuwe partij, maar als studiecentrum wilde bestaan. 

Ook de tweede bijeenkomst werd weer geleid door Schokking. Behalve de 

noodzaak tot vernieuwing bepleitte hij ditmaal het afwijzen van alles 'wat 

zweemt naar vertotalisering van het nationale'. 
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De belangrijkste inleider was ditmaal J. E. de Quay. In zijn voordracht bepleitte 
hij een actieve economische politiek ten opzichte van crisis en werkloosheid. Bo
vendien betoogde hij, dat de democratie niet als dogma opgevat moest worden. 
Onder bepaalde omstandigheden kon een verschuiving in autoritaire richting 
noodzakelijk zijn. De parlementaire democratie kende immers ziekten, waartoe 
de te grote afhankelijkheid van kamerleden en ministers van hun partijen be
hoorde. De opmerkingen van De Quay riepen tegenspraak op. Sommigen vonden 
het zelfs in abstracto suggereren van een autoritair regime onjuist. Maar vrijwel 
iedereen vond dat het begrip democratie ter discussie moest staan. Al op de eerste 
conferentie had Schermerhorn betoogd, dat het de democratie aan 'waarachtige 
democratie' ontbrak.291 

Op 12 juli 1939 verscheen er een Manifest van de Nederlandse Gemeenschap in 
de pers. Door de toenemende internationale spanning werd het nu noodzakelijk 
geacht met een Oproep tot eendracht en saamhorigheid naar buiten te treden. De ge
bruikelijke opmerkingen over de kwalen van de tijd kwamen er in voor, maar con
crete oplossingen waren er niet in opgenomen. De ondertekenaars waren mr. JJ. 
Fokma, dr. W.F. van Gunsteren, mr. H.Ph.E. Kanter, dr. P. Kuin, prof. mr. P. Lief-
tinck, prof. dr.J.E. de Quay en mr. JJ. Schokking. 

Het Manifest citeerde koningin Wilhelmina: 'Ik weet, dat de wil tot opbouw, 
uitgaande boven alle verdeeldheid, bij zeer velen aanwezig is.' Zelf constateerde 
de Nederlandse Gemeenschap: 'Ons volk hunkert naar eendracht, zijn verlangen 
komt in de woorden en in de daden van zijn leiders niet voldoende tot uitdruk-

" t 3~ king.' Het eigen programma kon beknopt in de ondertitel van het Manifest wor- -C X 
den opgenomen: 'Het is de harde plicht van allen, die zich verantwoordelijk ge
voelen voor de Nederlandse gemeenschap naar eendracht en saamhorigheid te 
streven.'292 

1.5 DE VERNIEUWERS 

In de loop van de jaren dertig groeiden voorstanders van volkseenheid, regionale 
emancipatie, ordening en sterk gezag langzamerhand samen tot een stroming 
van Vernieuwing. Niet dat er sprake was van een precies omschreven beweging: 
de tamelijk inhoudsloze term Vernieuwing heeft hier een ideaaltypisch karakter. 
Toch maakten eind jaren dertig gelijkgezinde opvattingen en intensieve onder
linge contacten een gemeenschappelijk streven herkenbaar. 

De verschillende groeperingen en personen waren het in lang niet alles eens en 
van een duidelijk omschreven programma was geen sprake. Uitspraken over de
mocratie en gezag, ordening en vrijheid over volk en natie toonden het nogal eens 
onderling tegenstrijdige karakter van het gedachtengoed van de Vernieuwers. 
Karakteristiek voor deze fase van de meningsvorming was het samengaan van 
niet scherp omschreven en soms tegenstrijdige meningen met de stellige overtui
ging, dat er sprake was van één stroming van Vernieuwers. Deze indruk werd ver-
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sterkt, doordat standpunten, die verschillende consequenties konden hebben, in 
een zelfde terminologie werden uitgedrukt. Het begrip 'democratie' werd door 
sommige Vernieuwers negatief gebruikt om de bestaande politieke gebruiken te 
hekelen. Anderen verdedigden de 'democratie' tegenover de dreiging van dictato
riale stelsels. Er was sprake van een tastend proces van meningsvorming, waarbij 
de meningen nog lang niet vast lagen. 

Wel bestonden er gemeenschappelijke opvattingen over de richting waarin 
een oplossing voor de maatschappelijke problemen werd gezocht. De ideeën van 
de Vernieuwers verbreidden zich in breder kring. Ze droegen in toenemende 
mate bij aan een nieuwe politieke sfeer en taal. De gemeenschappelijke noemer 
ervan kende trefwoorden als 'volk', 'eenheid', 'ordening5 en 'gezagt Sinds 1939 
kende de stroming van de Vernieuwers een organisatorische kern: de Nederland
se Gemeenschap. 

Tussen de Vernieuwers en de rechts-autoritaire anti-democratische bewegin
gen bestond een grens, die zowel duidelijk als poreus was. Poreus, omdat de kri
tiek op de 'hokjesgeest' van de verzuiling bij sommigen de afkeer van het stelsel 
van politieke partijen versterkte. Eveneens, omdat in deze fase het streven naar 
een sterker uitvoerend gezag soms in het grensgebied van autoritaire opvattin
gen belandde. Toch was er sprake van een afgrenzing van de anti-democratische 
bewegingen, omdat de hier tot de Vernieuwers gerekende groepen en individuen 
zich per definitie keerden tegen de als on-Nederlands beschouwde dictatoriale 
stelsels. Dat bleek bij Eenheid door Democratie bij uitstek. Ook de grens met de 
politieke partijen was poreus: daar bevonden zich immers aarzelende sympathi
santen van de Vernieuwers. Een uitzondering vormden de communisten en de 
NSB. 

Het streven van de Vernieuwers maakte volmondig deel uit van de opleving 
van het nationale denken in de jaren dertig. De naar emancipatie strevende bevol
kingsgroepen wilden immers deel uitmaken van de nationale eenheid. Door de 
internationale dreiging en het toenemend Nederlands isolement ging een gevoel 
van machteloosheid samen met de wens tot versterking van het nationaal be
wustzijn. Ook de sociaal-democraten gingen er deel van uitmaken. De belangstel
ling voor het volkskarakter en het nationale verleden nam toe. De waardering 
voor regionale karaktertrekken was er niet mee in strijd, maar behoorde ertoe. De 
opleving van het nationale denken was niet specifiek voor de Vernieuwers alleen, 
maar was wel een belangrijk deel van hun gedachtengoed. 

O 

Het was deze stroming van Vernieuwers, waarop Linthorst Homan doelde, toen 
hij zich in juli 1940 rechtvaardigde voor zijn pogingen de Nederlandse Unie op te 
richten. Tijdens het bestaan van de Nederlandse Unie werd herhaaldelijk naar de 
verschillende groepen Vernieuwers als voorlopers verwezen. 

Net als elders in Europa was in Nederland in de jaren dertig het denken over 
politiek en maatschappij in beweging. Binnen en buiten bestaande politieke par
tijen kregen ideeën over maatschappelijke ordening, politieke samenwerking en 
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krachtig overheidsbeleid steeds meer aandacht. De ideeënvorming werd in de 
loop van de jaren gestimuleerd door de dreigende invloed van fascisme en vooral 
nationaal-socialisme. 

Daarnaast ontwikkelde zich in verschillende groepen een meer specifiek stre
ven naar Vernieuwing. De gemeenschappelijke overtuiging van de Vernieuwers 
werd gekenmerkt door een zoeken naar een alternatief voor het bestaande poli-
tiek-maatschappelijk stelsel bij een gelijktijdig afwijzen van marxisme en fascis-
me/nationaal-socialisme. 

De Vernieuwers waren aan het eind van de jaren dertig een herkenbare stro
ming geworden met aanhangers uit vele richtingen en geestverwanten in ver
schillende politieke partijen. Toch was in macht en getal sprake van een margina
le groepering. Voor het contact met de massa van de bevolking waren een schok en 
een uitzonderlijke situatie nodig: capitulatie en bezetting. 
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