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NEUTRALITEIT EN VERNIEUWING 

Ah een stormvloed is de oorlog in ons werelddeel losgebroken. Waarvelen tot voor korte tijd 

nog hoopten, dat de verwikkelingen gelocaliseerd zouden kunnen worden, is het nu wel 

duidelijk dat de losgebroken oorlog ver om zich heen zal grijpen en het karakter gaat aan

nemen van een Europese, zo niet een wereldcatastrofe. 

DS. A.M. BROUWER IN HET GEMENEBEST, SEPTEMBER I 9 3 9 2 9 3 

Met een vaderlands beeld van natuurgeweld reageerde het tij dschrif t Het Gemene
best op het uitbreken van de oorlog in september 1939. Ook de redactie van dit tijd
schrift van vernieuwing gaf zich rekenschap van de nieuwe internationale situ
atie en de mogelijke gevolgen voor Nederland. Toch bleek in het artikel al snel, 
dat het streven naar eenheid en vernieuwing294 niets aan waarde had ingeboet. Na 
een verheugde constatering dat 'de oude Nederlandse veerkracht en daadbereid- -f \-

heid' volop aanwezig waren, werd de aandacht weer gericht op de oorspronkelij
ke boodschap van Het Gemenebest. 'De vele afzonderlijke groepen in ons volk, ge
groepeerd naar wereldbeschouwing, politieke kleur, regionale herkomst, 
kunnen wel een ogenblik de onderlinge verschillen vergeten, maar er is al meer 
dan één teken dat de oude verdeeldheid ook in deze zware tijden het hoofd op
steekt.'295 

2 . 1 NEUTRALITEIT 

Er bestond in Nederland over de kern van het buitenlands beleid grote eensge
zindheid: de door de Vernieuwers verguisde verdeeldheid verheelde dat niet. De 
buitenlandse politiek behoorde in het algemeen niet tot de terreinen waar princi
piële meningsverschillen uitgevochten werden. Er bestonden weliswaar onenig
heden, soms met belangrijke gevolgen, over kwesties als het al dan niet vestigen 
van een gezantschap in Djedda of bij het Vaticaan. Ook hadden midden jaren 
twintig voorstellen voor uitbreiding van de vloot en voor een verdrag met België 
de Staten-Generaal ernstig verdeeld. Maar aan het eind van de jaren dertig, toen 
ook de sociaal-democraten zich achter koningin en krijgsmacht opstelden, be
stonden er geen fundamentele geschillen meer. Buitenlandse zaken behoorden 
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nationaal gezien tot de elementen, die de verschillende zuilen gemeenschappe
lijk hadden.296 

De kern van het buitenlands beleid, de neutraliteitspolitiek, had een lange tra
ditie. Een van de bestaansredenen ervan was de opvatting dat een ongebonden 
Nederland bijdroeg aan het handhaven van het machtsevenwicht in Europa.297 

Hoe weinig kracht dit argument tijdens de Eerste Wereldoorlog ook getoond had, 
het feit dat Nederland buiten de oorlog bleef onderstreepte de vanzelfsprekend
heid van de neutraliteit. Toch deed zich een, misschien graduele, verandering in 
die politiek voor. In 1920 werd het koninkrijk actief lid van de Volkenbond. De mi
nister van buitenlandse zaken, jhr. dr. H. R. van Karnebeek, bestempelde de onaf
hankelijkheid en zelfstandigheid van Nederland nog steeds als basis voor vrede in 
Europa. Deelneming aan de Volkenbond werd gerechtvaardigd vanuit de roeping 
een internationale rechtsorde te bevorderen. 

Het buitenlands beleid werd voortaan bij voorkeur zelfstandigheidspolitiek 
genoemd. De term verwees naar een actieve vorm van neutraliteit, die in theorie 
het meedoen aan Volkenbondssancties met zich mee kon brengen.298 De verande
ring was voor een groot deel schijn. Ook vroeger al maakte 'de roeping' deel uit 
van de rechtvaardiging van het beleid. Voor Nederland bestond de kern van dat 
beleid nog steeds uit de wens, die door koningin Wilhelmina in 1933 kernachtig 
werd geformuleerd: 'Wij willen onszelf zijn en blijven.'299 

De regering onthield zich van het uitspreken van oordelen over wat zich bui
ten de grenzen afspeelde. Ook van anderen werd terughoudendheid verwacht. 

-£ 3~ Als e r verschil van mening over de juiste gedragswijze bestond, dan ging de dis- -É ^~ 
cussie over de marges die bij openhartige uitspraken acceptabel waren. Zo was na 
de machtsovername van Hitler in Duitsland de minister van buitenlandse zaken, 
A.C.D. de Graeff, in de Eerste Kamer gekapitteld, omdat hij volgens Le Figaro ge
zegd zou hebben, dat het nationaal-socialisme een barbaars politiek systeem was. 
Op zijn beurt maakte De Graeff enkele leden van de Tweede Kamer verwijten, om
dat ze onomwonden gesproken hadden over de jodenvervolging in Duitsland.300 

Toch bestond over het principe van terughoudendheid nauwelijks verschil van 
mening. 

Toen in 1936 bleek hoe de Volkenbond terugschrok voor inmenging bij geval
len van schending van het handvest - vooral de Italiaanse agressie in Ethiopië had 
indruk gemaakt - keerde Nederland terug tot een politiek van volkomen niet-in-
menging. Op Nederlands initiatief kwam de Verklaring van Kopenhagen tot 
stand, waarin de 'Oslo-staten' meedeelden zich niet meer gebonden te achten deel 
te nemen aan sancties van de Volkenbond. De groep neutrale staten viel daarna 
uiteen.301 De nooit in onbruik geraakte term neutraliteitspolitiek was weer onbe
lemmerd van toepassing. 

Na het uitbreken van de oorlog op 3 september 1939 kwam in deze opvatting 
geen verandering. Onmiddellijk kondigde de Nederlandse regering de neutrali
teit af. Dat impliceerde onder meer, dat geen vijandelijkheden op het grondge
bied toegelaten zouden worden en dat Nederland door geen van de oorlogvoeren-
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den gebruikt mocht worden als basis voor operaties.302 Al eerder, op 28 augustus, 
was de algemene mobilisatie afgekondigd.303 

Binnenskamers mag Van Kleffens, de toenmalige minister van buitenlandse 
zaken, het neutraliteitsbeleid alléén als een noodoplossing hebben beschouwd, 
een andere politiek vond hij ook toen niet wenselijk.304 Hij verschilde daarin niet 
van de overgrote meerderheid van de politici en het spraakmakende gedeelte van 
de openbare mening: Dat velen met Van Kleffens de neutraliteitspolitiek alleen 
als bittere noodzaak aanvaardden, deed niet af aan het feit dat die politiek als on
vermijdelijk werd gezien.30S In het openbaar leidde dit tot zelfvoldaan klinkende 
uitspraken over de neutraliteit, die niet alleen een Nederlands, maar ook een Eu
ropees belang had. Minister-president De Geer drukte het op 13 november 1939 in 
veel geciteerde woorden uit: 'Iedere neutrale Staat, aan welks neutraliteit onbe
paald geloofd wordt, is in deze donkere tijd een lichttoren, waarvan redding kan 
uitgaan. Dit geldt ook en vooral van [sic] ons land.'306 

Regering en ambtenaren manoeuvreerden voorzichtig maar doelbewust bij 
het steeds weer onderstrepen van de onafhankelijkheid. Radio-uitzendingen 
werden met het oog hierop soms aan censuur onderworpen. Elke schijn van een 
beperking van de vrijheid van handelen door druk van oorlog voerende partijen 
diende vermeden te worden.307 Sinds september 1939 bestonden in dit opzicht se
rieuze risico's. Zo ontving de Nederlandse regering net als de andere Oslo-staten 
een Duitse waarschuwing, dat de handel met het Derde Rijk niet in omvang 
mocht afnemen. Bovendien was Duitsland alleen bereid de neutraliteit te respec
teren, als er geen eenzijdige controles door Engeland zouden plaatsvinden.308 De - £ ^-
secretaris-generaal van het departement van economische zaken, H.M. Hirsch
feld, probeerde in behoedzame onderhandelingen het grote belang van de econo
mische betrekkingen met Duitsland te behartigen.309 Op verschillende manieren 
had Nederland zich economisch op een Europese oorlog voorbereid. De basis 
hiervoor was al gelegd door het toegenomen overheidsingrijpen in het econo
misch leven sinds het begin van de jaren dertig. Als overkoepelend orgaan van de 
verschillende maatregelen en organisaties werd een Economische Defensieraad 
ingesteld.310 

Officieel respecteerden de grote mogendheden de Nederlandse neutraliteit 
reeds lang en daar kwam door het uitbreken van de oorlog geen verandering in. 
Hitler verklaarde herhaaldelijk de Nederlandse neutraliteit te zullen respecteren. 
In geheime aanvalsplannen maakte het Nederlands grondgebied sinds het najaar 
deel uit van de doelwitten, die hij met zijn militaire bevelhebbers besprak. Zo 
merkte hij in november op, dat de neutraliteit van Nederland (en België) van geen 
enkele betekenis was: 'Kein Mensch fragt danach, wenn wir gesiegt haben.'311 

Van deze concrete plannen was men in Nederland niet op de hoogte. Velen zou
den Hitlers minachting voor de neutraliteit nauwelijks hebben geloofd. Net zo 
min kon vanuit de quasi-veilige, neutrale positie geaccepteerd worden, dat de 
Duitsers al besloten hadden tot een aanval. Dat bleek toen diverse waarschuwin
gen van de militaire attaché in Berlijn, majoor GJ. Sas, in de wind werden gesla-
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gen.3 lz Toch wil dit niet zeggen, dat men geen rekening hield met een Duitse aan
val. Het opperbevel van de krijgsmacht ging bij het treffen van oorlogsvoorberei
dingen uit van een dreiging van Duitse kant. Berichten over een mogelijke Duitse 
inval in november 1939 werden zeer serieus genomen.313 

Ook politieke leiders als Aalberse, Colijn, Telders en Vorrink hadden er achter 
de schermen geen twijfel over, dat de dreiging van Nazi-Duitsland kwam. Wel wa
ren ze enigszins optimistisch over de afloop van de strijd.314 Men geloofde dat een 
offensief geruime tijd zou kunnen worden weerstaan: lang genoeg om Engeland 
en Frankrijk de kans te bieden om tenminste Zeeland en de 'vesting Holland' te 
hulp te komen. In dit opzicht had de Waterlinie een vergelijkbaar psychologisch 
effect als de Franse Maginotlinie. Samen met de Engelse en Franse bondgenoten 
verwachtte de regering de strijd nog lang te kunnen volhouden.315 Daar werd 
door die beoogde bondgenoten overigens veel pessimistischer over gedacht. Daar 
betreurde men, dat Nederland zich zo afzijdig hield als 'in a fool's paradise'.316 

De Nederlandse opvatting van neutraliteit liet geen ruimte voor afspraken met 
toekomstige bondgenoten voordat de schending van die neutraliteit een feit was. 
Wel werd een bijdrage geleverd aan diverse bemiddelingspogingen die sinds het 
uitbreken van de oorlog vanuit neutrale landen waren ondernomen. Zo deden ko
ning Leopold m van België en koningin Wilhelmina op initiatief van de laatste 
een aanbod tot het verlenen van 'goede diensten'.317 Onder geen beding kon partij 
worden gekozen tegen Duitsland en zijn recente bondgenoot de Sovjet-Unie. Dat 
bleek toen de Sovjet-Unie op 30 novembet 1939 Finland binnenviel.318 Toen mr. 
G.J. van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, zich anti-
Duits uitliet, ontving hij daarover onmiddellijk kritiek van de minister-presi
dent.319 De meeste hoofdredacteuren, vonden het verstandig met de neutraliteits
positie rekening te houden.320 Dit kon ertoe leiden, dat men in en buiten de pers 
vaak het achterste van de tong niet liet zien, als een beoordeling van Nederlands 
positie en de internationale situatie in het geding was. Het gevolg kon ook zijn, 
dat een realistische analyse van die situatie uit de weg werd gegaan. 

De hoop buiten de oorlog te blijven overheerste alles. Na berichten over toene
mende spanning aan de grenzen sprak minister-president De Geer op 13 novem
ber een radiorede uit, waarin hij de bevolking probeerde gerust te stellen. In die 
houding stond hij niet alleen. Vice-admiraal T. Fürstner, chef van de marinestaf, 
vond de rede van een 'hoge politieke en morele waarde' en bovendien gewenst 'ten 
opzichte van het buitenland'.321 

Churchill, de Engelse minister van marine, verweet in januari 1940 de neutrale 
landen, dat zij hun plicht verzaakten door zich niet met Engeland en Frankrijk te
gen agressie en onrecht te verzetten. In Nederland leidde dit tot geïrriteerde reac
ties. Minister Van Kleffens ontkende met klem dat er voor Nederland een 'rechts
plicht' of een morele plicht bestond om aan de oorlog deel te nemen.322 

Ook buiten de regering wekte Churchills verwijt irritatie. Het was een erger
nis, die ook een zekere gevoeligheid verried voor de logica van de gedachtengang 
van de Engelse bewindsman. De reacties waren doortrokken van een gekwetste 
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moraal: uitgerekend Engeland en Frankrijk hadden geen recht de kleine landen 
de les te lezen. De sociaal-democraat Vorrink betoogde dat Engeland en Frankrijk 
de hoofdschuldigen waren aan het verval van de Volkenbond. Anderen wezen op 
de schuld van het Verdrag van Versailles, waar Nederland part noch deel aan 
had.323 Bij de houding tegenover Engeland speelde bij sommigen een pessimisme 
mee over de standvastigheid van dit land en Frankrijk.324 

Kort na het uitbreken van de oorlog sprak de voorzitter van de Liberale Staats
partij, Telders, zich als staatsrechtgeleerde uit over 'Nederlands recht tot onzij
digheid'. Ook hij ontkende, dat Engeland en Frankrijk het recht zouden hebben 
de neutrale staten tot 'kleur bekennen' te dwingen.32S Op onofficiële Franse ver
wij ten, dat de neutraliteit Hitler in de kaart speelde, antwoordde Telders dat juist 
de Engels-Franse politiek de Duitse dreiging in het leven had geroepen. Neder
land had aan die politiek geen deel gehad. Bovendien waren intussen kleine lan
den als Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Albanië overweldigd, zonder dat daarop 
door Engeland en Frankrijk was gereageerd.326 Belangrijker vond Telders nog, 
dat de Nederlandse onzijdigheid in Europese conflicten niet alleen een recht, 
maar ook 'hoogste plicht" was. De Nederlandse zelfstandigheid was al eeuwen een 
voorwaarde voor evenwicht in Europa. Onder verwijzing naar Struycken en Van 
Karnebeek betoogde ook Telders dat de neutraliteit niet alleen op Nederlands ei
genbelang berustte, maar ook op dat van Europa.327 

Hoewel bij een Duitse schending van de Nederlandse grenzen algemeen gere
kend werd op buitenlandse steun schaarde men zich alom achter de regeringspo-
litiek van neutraliteit in alle richtingen. Telders riep zijn achterban op niet uit het 
oog te verliezen, 'dat onze politieke tegenstanders, die thans aan het bewind zijn, 
evenals wij de handhaving van ons zelfstandig volksbestaan als hoogste doel voor 
ogen hebben, en dat elke onderlinge twist, waardoor de verwezenlijking van dat 
doel zou worden bemoeilijkt, uit den boze is'.328 

Was de loyaliteit van de liberale oppositie misschien niet verrassend, de opstel
ling van de SDAP bevestigde opvallend de nieuwe koers die de kersverse rege
ringspartij sinds een aantal jaren was ingeslagen. Albarda en Vorrink bijvoor
beeld legden herhaaldelijk de nadruk op het belang van de natie.329 Als 
oppositieleider had Albarda eerder kritiek geuit op de in zij n ogen te passieve bui
tenlandse politiek. Een dag na het uitbreken van de oorlog besloot de Tweede Ka
merfractie van de SDAP de extra militaire uitgaven te steunen. Sociaal-democrati
sche leiders als Wiardi Beekman werden gemobiliseerd als reserve-officier.330 

Zelfs riep Het Volk hoofdstedelijke partijgenoten op dienst te nemen bij de Vrij
willige Burgerwacht Amsterdam. Vorrink werd benoemd tot reserve-majoor bij 
deze organisatie, die niet bepaald een linkse faam had.331 De socialistische minis
ters in de regering De Geer, Albarda en Van den Tempel, rekenden als het zover 
zou komen net als hun collega's met een lang beleg van de Vesting Holland. Ook 
zij meenden dat internationale afspraken vóór het eventueel uitbreken van vijan
delijkheden, in strijd waren met de neutraliteit.332 

Het was opmerkelijk, dat de politicus die de leider van vier kabinetten was ge-
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weest, uitgerekend in deze periode van internationale spanning niet zijn stempel 
drukte op het politieke leven in Nederland.333 Zowel door zijn persoonlijke capa
citeiten, als door de partijpolitieke constellatie, was H. Colijn de enige staatsman 
in het decennium die wel als 'sterke man' werd aangeduid.334 Gezien zijn achter
grond was het begrijpelijk, dat Colijn meer affiniteit met de Angelsaksische dan 
met de Duitse wereld had.335 Tij dens de München-crisis behoorde Colijn als zove-
len tot de bewonderaars van Chamberlain.336 Hij kon zich moeilijk voorstellen, 
dat Nederland in oorlog zou raken zonder gesteund te worden door bondgeno
ten. Aanvankelijk achtte hij oorlog in Europa onwaarschijnlijk en vermoedde dat 
Duitsland tegenover Polen weinig kans zou maken. Bovendien zou het naar zijn 
overtuiging de Nederlandse neutraliteit wel respecteren.337 

Toen de oorlog toch uitbrak gaf Colijn niet toe aan de druk opnieuw regerings
verantwoordelijkheid op zich te nemen.338 Wel nam hij enkele diplomatieke mis
sies op zich.339 Eind 1939 was hij nog steeds van mening dat een Duitse aanval op 
Nederland onwaarschijnlijk was en voor de aanvaller zelfmoord zou beteke
nen.340 In maart 1940 verkondigde hij in een gesprek met Engelse zakenlieden 
nog steeds dezelfde mening: het zou Hitler heel wat moeite kosten door de Wa
terlinieheen te komen.341 

Een maand later pleitte Colijn ervoor, dat Nederland de kant van Engeland en 
Frankrijk zou kiezen. Na de Duitse aanval op Denemarken en Noorwegen vond 
hij het kennelijk verstandig de neutraliteitspolitiek te relativeren. Dit knagen aan 
het fundament van het buitenlands beleid werd de voormalige minister-presi-

-C X- dent niet in dank afgenomen. De Geer wees hem zonder zijn naam te noemen - £ ^~ 
voor de radio terecht: er bestond geen direkt gevaar. Een Frans-Engels aanbod van 
militaire steun was door Nederland en België afgewezen. Ook Van Kleffens ver
klaarde, dat de Nederlandse regering aan de neutraliteitspolitiek wilde vasthou
den.342 

Wel met vermelding van naam en toenaam reageerde Telders op Colij ns onder
mijning van de zelfstandigheidspolitiek. In Het Liberale Weekblad noemde hij het 
'een onbezonnen advies'. Onderhandelingen met de ene partij zouden immers 
het wantrouwen van de andere partij prikkelen en hem haast dwingen 'dan maar 
vast zijn slag te slaan'. Colij ns advies verhoogde het oorlogsgevaar en Telders vond 
het onbegrijpelijk dat iemand wiens woord groot gezag had tot zulke oppervlak
kige en de zelfstandigheidspolitiek ondermijnende uitspraken had kunnen be
sluiten.343 Nederlands neutrale positie na het uitbreken van de oorlog, had ook 
gevolgen voor uitspraken over het nationaal-socialisme. Ondanks allerlei grada
ties in de bestaande opvattingen, werden het Duitse nationaal-socialisme en zijn 
Nederlandse varianten door een grote meerderheid van de hand gewezen. 

Soms lieten zich personen zonder regeringsverantwoordelijkheid minder aan 
banden leggen. In het najaar van 1939 betoogde Colijn op niet mis te verstane wij
ze, dat moraal en recht met voeten werden getreden.344 De liberale voorman Tel
ders sprak herhaaldelijk in het openbaar over de gevaren van het Duitse natio
naal-socialisme.345 De principieel anti-fascistische houding van de 
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sociaal-democraten bleef ook na het uitbreken van de oorlog onverbloemd tot ui
ting komen. Vorrink noemde nog op 30 april 1940 de totalitaire systemen een 'pe
stilentie', die de beschaving met de ondergang bedreigde.346 De sociaal-demo
craat W. A. Bonger hield een pleidooi om ondanks de neutraliteit uiting te geven 
aan een niet-neutrale gezindheid.347 De Nederlandse rooms-katholieke bisschop
pen - om ons hier te beperken tot de in omvang belangrijkste bevolkingsgroepen 
- hadden de nationaal-socialistische ideologie afgewezen en het NSB-lidmaat-
schap bleef voor katholieken verboden.348 

De oorlogssituatie versterkte wel de in diverse kringen bestaande neiging zich 
ook ten opzichte van het nationaal-socialisme neutraal op te stellen, althans bij 
uitspraken in het openbaar een grote terughoudendheid in acht te nemen.349 Dit 
gold vooral voor personen in officiële functies. Ook bij incidenten rond Duitse na
tionaal-socialisten in Nederland was de Nederlandse reactie bijzonder voorzich
tig. Nog steeds gold wat minister Patijn in maart 1938 opgemerkt had over een te
genover Duitsland vijandige houding: ' uit politiek en economisch opzicht 
allerbedenkelijkst'.350 

Het angstvallig vasthouden aan de neutraliteit leidde ertoe dat velen in open
bare uitspraken de verschillende oorlog voerende partijen op één lijn stelden.351 

In protestants-christelijke kring en in de oecumenische beweging vroegen som
migen zich af of het op de weg van de kerken lag zich over politiek uit te spreken 
en de Duitse agressie te veroordelen. De Wereldraad van Kerken vertegenwoor
digde immers kerken uit landen aan beide kanten in de oorlog: ook identificatie 
met een Frans-Engelse 'kruistochtmentaliteit' moest vermeden worden.352 

In andere zeer uiteenlopende kringen bestond de mening dat het in de oorlog 
om een strijd tussen twee verschillende soorten imperialisme ging. De met rechts -
autoritaire groeperingen verwante historicus en dichter Gerretson was geneigd 
de Duitse rechtvaardiging voor de aanval op Polen serieus te nemen. De links-so
cialist J. Engels betoogde op de viering van de eerste mei 1940, dat Engeland alleen 
vocht voor zijn eigen kapitalistische belangen.3" Anderen waren juist bang, dat 
de uiteindelijke overwinnaars van het conflict wel eens Stalin en het internatio
nale communisme zouden kunnen zijn.3S4 Leidende persoonlijkheden uit poli
tiek en bedrijfsleven waren het erover eens dat de economische banden met Duits
land een heroriëntering van de Nederlandse buitenlandse politiek onmogelijk 
maakten.355 Ook na 1933 was Nederland prioriteit aan de handel met Duitsland 
blijven geven, al hadden sommigen daar wel bedenkingen bij.356 

Een afkeer van partij kiezen leefde ook sterk bij de beweging voor Morele Her
bewapening, nadat de voorman Buchman korte tijd met het nazisme had geflirt. 
Het tekortschieten van de menselijke samenleving en het belang van bemidde
ling en verzoening waren thema's die er hoog in het vaandel stonden. Dit kon lei
den tot een afstand nemen van het nationaal-socialisme als ideologie, terwijl te
gelijk een neutrale, tot verzoening neigende houding tegenover het 
nationaal-socialistische Duitsland werd ingenomen. Zoals Van Walré de Bordes, 
prominent aanhanger van Morele Herbewapening, het uitdrukte: men moest van 
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beide partijen in de oorlog vooral het goede zien en voor beide evenveel liefde 
hebben.357 

Neutralelanden als Nederland moesten dit keer niet passief blijven, maar door 
een 'positieve, constructieve, stimulerende, dynamische neutraliteit/ bijdragen 
aan een vrede door verzoening.3S8 Voor de oorlog had de beweging met oproepen 
tot innerlijke vernieuwing en nationale en internationale verzoening ook aan
hang gekregen in invloedrijke kringen binnen het zakenleven.359 

Sinds het uitbreken van de oorlog waren er vanuit neutrale landen verschillen
de vredespogingen ondernomen.360 Bij sommige internationale initiatieven, bij
voorbeeld die van de Noorse Lutherse bisschop E. Berggrav, was sprake van in
vloed van Morele Herbewapening. De oud-minister van buitenlandse zaken J. 
Patijn en de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel K.P. van der 
Mandele waren erbij betrokken. Bij een bezoek aan Nederland begin januari 1940 
was Berggrav te gast bij het uitvoerend comité van de Wereldraad van Kerken.361 

Aan nogal wat protestants-christenen, die Eenheid door Democratie een te po
litieke beweging vonden, bood Morele Herbewapening een mogelijkheid om een 
voorkeur tot uiting te brengen voor vernieuwing, verzoening en onderlinge toe
nadering op christelijke basis. Het waren morele categorieën en geen politieke 
doelstellingen, die in deze kring opgeld deden. Juist dat was voor een aantal pië
tistisch ethisch ingestelde protestants-christenen aantrekkelijk. Zij konden zich 
zo afkeren van de in hun ogen wereldse 'oude' politiek zonder het eerder haatdra
gende dan verzoenende alternatief van de NSB te versterken. 

De oorlogssituatie betekende meer dan alleen militaire voorbereiding en al 
dan niet partij kiezen. Bijvoorbeeld bij Colijn was sprake van een crisisbesef van 
meer algemene aard: leefde men niet in een tijd, 'waarin alles schij nt te wankelen, 
waarin waarheden die eeuwenlang onbetwist hebben gegolden, bestreden wor
den'? Voor Colijn onderstreepte dit vooral de waarde van de anti-revolutionaire 
uitgangspunten.362 'Geestelijke vernieuwing* was nu volgens velen onontkoom
baar, of ze nu opriepen tot een 'morele herbewapening1 of niet.363 Zo werd ook in 
deze kring het draagvlak voor de Vernieuwers vergroot.364 

2 . 2 VERNIEUWING 

De opvattingen van de Vernieuwers over de positie Nederland tijdens de oorlog in 
Europa onderscheidden zich niet van de algemene opinie. Er waren vernieu
wingsgezinden, die ook in de nieuwe situatie hun mening over het nationaal-so-
cialisme niet verborgen hielden. H. Brugmans, directeur van het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling, bleef actief betrokken bij de anti-fascistische propagan
da. Zo verscheen er eind 1939 een lezingencyclus met lichtbeelden en syllabus on
der de titel 'Het fascisme, hoe het groeide en waarheen het gaat".365 

Onder katholieke Vernieuwers waren er, die dicht in de buurt van ondemocra
tische opvattingen waren terecht gekomen. Toch kwam ook bij hen een openlijke 
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afkeer van het nationaal-socialisme tot uiting. Een voorbeeld was het tijdschrift 
De Gemeenschap, dat voor jonge katholieke intellectuelen tevens een podium voor 
kritiek op de bestaande democratie vormde. De anti-nationaal-socialistische in
stelling van het blad had al eerder bekendheid gekregen door Van Duinkerkens 
tegen NSB-leider Mussert gerichte 'Ballade van een katholiek'. In verschillende ar
tikelen verzette het blad zich tegen fascistische invloed.366 Deze opvattingen slo
ten een voortgezette kritiek op de bestaande democratie niet uit. Van Duinker
ken, oud-lid van het Comité van Waakzaamheid, vond niet dat de democratie 'de 
enige zedelijk-goede-regeringsvorm voor alle tijden en volkeren zou zijn en dat 
iedere staatsvorm, die ook maar in het minst naar de dictatuur zweemt op ethi
sche gronden veroordeeld moet worden'.367 

De kritiek op de Nederlandse democratie was voor de redactie niet strijdig met 
een verzet tegen 'een orde die geen vrijheid verdraagt'. Nationalistische theorieën 
die in 'volkse' richting dreven dienden 'als de pest gemeden te worden'.368 Het 
strijdbare katholicisme bleef in De Gemeenschap voorop staan. Een katholiek zette 
zijn anti-fascisme nu eenmaal met andere argumenten uiteen dan een socialist. 
Van Duinkerken vatte zijn standpunt als volgt samen: 'Vroom blijven en de tiran
nie verdrijven zijn twee begrippen die in ons volkslied op elkander rijmen.'369 De 
Gemeenschap bleef op één lijn met wat het blad voor het uitbreken van de oorlog 
had verkondigd: 'totalitaire staatsideeën' wees het af, maar het pleitte wel voor 
een 'degelijker en ideëler oplossing dan het individueel-materialistisch mannen-
en vrouwenkiesrecht*.370 

Ook andere katholieke vernieuwingsgezinden spraken zich uit tegen de Duit
se oorlogspolitiek. Dit gold bijvoorbeeld voor studentenverenigingen en acade
mici.371 Prof. dr. J. A. Veraart verklaarde, dat Engeland 'volkomen, objectief gelijk' 
had en tornde aan de grenzen van de neutraliteit door te pleiten voor een veroor
deling van Duitsland. Het kwam hem op een schrobbering van de minister-presi
dent te staan. HetTilburgse studentenblad Viking publiceerde een satirisch arti
kel over Hitler en riep op tot kleur bekennen.372 

De protestants-christelijke Vernieuwers hadden het nationaal-socialisme 
steeds verworpen en bleven ook na het uitbreken van de oorlog bij dat standpunt. 
Mede door aansporingen van Karl Barth waren velen van mening, dat men ook 
openlijk van deze opvatting moest blijven getuigen. De NCSV belegde bijvoor
beeld in het begin van het jaar 1940 een conferentie over dit onderwerp. De redac
tie van het CHU-dagblad De Nederlander veroordeelde de Duitse agressie in de late 
jaren dertig.373 Eind januari 1940 formuleerde een werkgroep Nederlands Her
vormden de Amersfoortse Stellingen, waarin verbondenheid met de Bekennende 
Kirche en een veroordeling van tirannie en antisemitisme werd uitgesproken.374 

Eykman, die deel uitmaakte van deze werkgroep, was ook betrokken bij de dis
cussies in de oecumenische beweging over deze kwestie.375 In mei 1939 had de We
reldraad van Kerken nog een verklaring uitgegeven, waarin duidelijk tegen na
tionaal-socialisme en antisemitisme werd stelling genomen. De Duitse 
Evangelische Kerk verzette zich tegen wat als een inmenging in binnenlandse 
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aangelegenheden werd beschouwd. Was het niet beter de contacten in stand te 
houden ten behoeve van het streven naar bemiddeling en verzoening? Tot deze 
kring behoorde W. A. Visser 't Hooft. De discussie werd ook in Nederland in de oe
cumenische beweging gevoerd.376 

Onder de protestants-christelijke Vernieuwers was Banning een spreekbuis 
van het idee, dat de oorlogen van de twintigste eeuw vooral als een oordeel over de 
geest van een periode van de westerse cultuur beschouwd moesten worden. Hij 
zag de oorlog als een 'Dies irae' en verwees naar het gelijknamige gedicht van 
Marsman: 'Neergedwongen in de lage zeden, van een sombren godvergeten 
tijd '377 Andere protestants-christenen, maar ook Vernieuwers met een andere 
achtergrond, waren het roerend met hem eens.378 De situatie toonde voor hen aan, 
dat er vergeleken met de technische vooruitgang op zedelijk terrein een enorme 
achterstand bestond. Vandaar ook dat het er niet uitsluitend om mocht gaan 
Duitsland op de knieën te krijgen: het ging om Europa. Noodzakelijk was daarom 
een Europese vernieuwing in een Europese gemeenschap van vrije volkeren, 
waaronder ook een Duitsland dat het nationaal-socialisme van binnenuit had 
overwonnen.379 

Banning erkende dat er zonder een nederlaag van het Derde Rijk geen plaats 
zou zijn voor democratie, vrijheid, socialisme en een Europese beschaving. Maar 
ook de tegenpartij vertegenwoordigde de Christenheid niet: de oorlog was de dui
delijkste illustratie van een crisis van de beschaving als geheel.380 Oorlog
somstandigheden en nationaal-socialistische dreiging brachten Banning ertoe 

-C ̂ - zijn verzet tegen bewapening althans voorlopig op te geven. Hij maakte hiermee - £ ^-
een andere keuze dan Kerk en Vrede, maar beschouwde zijn standpunt wel als 
'zonde' en als symptoom van de fase van de Europese cultuur die thans ten onder
ging. Vandaar dat volgens Banning een sociale, politieke en geestelijke vernieu
wing nodig was.381 In Nederland zou dit betekenen, dat de hindernis van de oude 
partij-indeling zou moeten worden opgeruimd. 'In sommige ogenblikken ver
wens ik deze erfenis van de bestaande partijen.' Dat was niet om die partijen zelf, 
maar omdat de wezenlijke scheidslijnen dwars door de oude formaties heen lie
pen: ' men denke bij voorbeeld aan het streven naar ordening, de werkloosheids
bestrijding, de verdediging der vrijheid, de verwachtingen die men koestert van 
het geweld'. Omdat voor het vervangen van de oude partijen de geesten nog niet 
rijp waren, moest het komen tot een 'samenbinding van de aanwezige positieve 
krachten' voor de oplossing van diep ingrijpende problemen en voor de sociale 
politieke en geestelijke vernieuwing. 

Het economisch leven moest zich door ordening en leiding met behulp van ge
meenschapsorganen voortbewegen in socialistische richting. Bij het begrip 'so
cialisme' ging het Banning niet om etiketten en dogma's, maar om 'een samen
werking van allen die de gemeenschapsgedachte bewust stellen tegenover bezit 
en winstmotief'. De arbeid moest in het teken staan van de verantwoordelijkheid 
voor welvaart en vrijheid van allen. Daarbij moesten eeuwige normen gelden: an
ders werden de mensen meegesleept door vloedgolven van nationalisme en mili-
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tarisme. 'Een oud Europa stort ineen. In de storm breekt niet alleen het oude, 
dode hout, er wordt niet alleen onrecht opgeruimd, er wordt dagelijks nieuw on
recht gepleegd en veel waardevols vergaat mee in de storm.' Een Nieuw Europa 
moest gevormd worden op de grondslag van sociale en internationale gerechtig
heid, vrijheid en vrede en zonder rassenhaat, klassenstrijd, geweld en tirannie.382 

Regionale bewegingen als Brabantia Nostra, de Groninger Gemeenschap en de 
Friese beweging rekenden het niet in de eerste plaats tot hun taak commentaar te 
leveren op politieke ontwikkelingen: het ging ze om emancipatie en vernieu
wing.383 Voorzitter Linthorst Homan van de Groninger Gemeenschap distan
tieerde zich wel van de NSB door er op te wijzen, dat de problemen niet aangepakt 
konden worden door oplossingen uit'andere landen'. Het leed geen twijfel hoe hij 
dit bedoelde; dat bleek nog eens toen hij zich, tevergeefs, verzette tegen de nei
ging in de boerenbeweging Landbouw en Maatschappij toenadering te zoeken 
tot de NSB.384 Met openlijke kritiek op de Duitse situatie liet Homan zich niet in. 
Zijn aandacht was vooral gericht op binnenlandse problemen en hun oplossin
gen: 'Daarom ook vind ik kritiek op andere oplossingen in het algemeen niet 
juist: gij leeft niet in hunne moeilijkheden en niet in hun sfeer.'385 

Ook in de Friese beweging overheerste de mening, dat men prioriteit moest ge
ven aan de eigen activiteiten. Ondanks de hier en daar bestaande nationaal-socia
listische sympathieën betekende dat een neutrale opstelling tegenover de strij
dende partijen en een stilzwijgen over het nationaal-socialisme. 'Net pro-Ingelsk, 
likemin pro-Dütsk, mar pro-Frysk, en den scille wy us striid winne!'386 Midden in -f \-
deze oorlogstijd laaide een discussie op over het invoeren van een herdenking van 
de Slag bij Warns (1345) als Friese nationale gedenkdag.387 

Toch waren er ook Friese activisten, zoals E. B. Folkertsma, die vanuit een chris
telijke opvatting in ieder geval niet de kant wilden kiezen van hen, die 'van de 
macht hun godsdienst5 hadden gemaakt.388 De contacten met Friese geestver
wanten in Duitsland bleven bestaan. Over en weer werden ook na het uitbreken 
van de oorlog bezoeken afgelegd. Toen er sprake was van een 'Grootfries' congres 
in het Oost-Friese Aurich kwam daar onder meer van Ds. Jaap Kalma wel verzet te
gen vanwege het risico van nationaal-socialistische propaganda.389 

Ook de boerenbeweging Landbouw en Maatschappij plaatste na het uitbreken 
van de oorlog haar politieke activiteiten op de achtergrond. In plaats van door een 
nationale concentratie met andere groepen te streven naar wijziging van de 
staatsvorm, werd de aandacht vooral gericht op de regeringsmaatregelen in ver
band met de internationale crisis.390 

De Nederlandse tak van de Groot-Nederlandse beweging was aan het eind van 
de jaren dertig in een slapende toestand geraakt. Voor een deel was dit veroor
zaakt door de in Vlaams-activistische kring toenemende fascistische en nationaal-
socialistische tendensen. Daarentegen nam een Nederlandse voorstander van 
nauwere banden met Vlaanderen als de historicus Geyl een geheel andere positie 
in. Hij ondersteunde de neutraliteitspolitiek, maar hoopte dat Nederland niet zó 
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lang neutraal zou blij ven dat redding uitsluitend te danken zou zijn aan het bloed 
van Engelsen en Fransen. Van samenwerking van de Oslo-staten verwachtte hij 
niets, dat was een 'vrij zielig schouwspel'. Hij was van mening, dat Hitlers politiek 
al jaren op oorlog aanstuurde. Een Duitse inval in Nederland (en een snelle neder
laag) verwachtte hij niet, vooral ook omdat hij op Engelse steun vertrouwde.391 

Met Telders rechtvaardiging van de neutraliteitspolitiek was Geyl het echter 
geheel oneens. Hij reageerde daarop in vier artikelen in het Utrechts Nieuwsblad. 
Openlijk bepleitte hij dat men in Nederland de toestand realistisch onder ogen 
moest zien. Er was geen sprake van een Nederlandse rol in het Europese even
wicht: 'Niets geldt dan de Duitse begeerte van het ogenblik en de dromen van 
macht voor de toekomst'.392 Voorzichtig gaf Geyl aan, dat ook de gevaren voor Ne-
derland onder ogen moesten worden gezien. Er zou veel morele kracht nodig zijn 
om een langdurige mobilisatie te dragen en om in geval van oorlog, net als De 
Witt in 1672, in plaats van te capituleren, van achter de waterlinie 'als uit het hart, 
de leden terug te winnen'.393 

Grote 'morele betekenis' had volgens Geyl de paraatheid van leger en overheid. 
Ook trouwens de samenwerking met België, dat belangstelling voor samenwer
king getoond had, óók als een dreiging alléén Nederland zou gelden.394 Deze 
Groot-Nederlandse vreugde kreeg een domper toen Geyl zich in maart '40 dis
creet bemoeide met de vraag wat de Nederlandse en Belgische reacties zouden 
zij n, als de neutraliteit van een van beide geschonden zou worden: geen van beide 
regeringen wilde zich wat dit betreft vastleggen.395 

-Q- In ieder geval moesten volgens Geyl de 'anti-morele en anti-humane tenden- -Q-
ties van het Duitse regime' openlijk besproken worden.396 In Duitsland zelf ver
nam het volk de waarheid immers slechts van Goebbels! Daar gold als hoogste 
recht datgene wat voor het belang van de Duitse gemeenschap doorging.397 Van
uit deze instelling was Geyl ook betrokken bij Eenheid door Democratie. 

Deze boven de partijen staande beweging stak het principiële anti-nationaal-
socialisme ook na het uitbreken van de oorlog niet onder stoelen of banken. Het 
propaganda-orgaan had er al jaren op gewezen dat ook internationaal gezien het 
gevaar van de kant van het extremisme kwam. Dat was nu met het Duits-Russi-
sche niet-aanvalsverdrag overduidelijk gebleken. Het binnenlands gevaar werd 
sinds de verkiezingen van april 1939 kleiner geacht.398 In het propaganda-orgaan 
werd steeds meer aandacht besteed aan de buitenlandse politiek. In een speciale 
rubriek 'Toen en nu' werd wekelijks de situatie vergeleken met die van de oorlog 
van 1914-1918.399 

De NSB bleef in Eenheid door Democratie een van zijn belangrijke bestrijders 
zien. Dat bleek bijvoorbeeld toen Goudriaan, president-directeur van de Neder
landse Spoorwegen en ex-voorzitter van Eenheid door Democratie, in het open
baar pleitte voor het belang van een democratische gezindheid. Volk en Vaderland 
reageerde prompt door Goudriaan te verwijten met 'reclame-democratie' zijn 
functie te misbruiken.400 

In de Beweging voor Eenheid door Democratie zelf bleef het streven naar een-
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heid gericht op het oorspronkelijke doel. Op de najaarsconferentie in november 
1939 was de aandacht vooral gericht op een 'democratisch program' voor na de 
oorlog.401 Contacten kwamen tot stand met de Groninger Gemeenschap. H. Mo
lendijk, hoofdbestuurslid van Eenheid door Democratie en SDAP-wethouder in 
Groningen, was secretaris van de Gemeenschap. Ook met Het Gemenebest voelde 
men verwantschap. Deze groep Vernieuwers vond Eenheid door Democratie ech
ter te weinig politiek daadkrachtig in het streven naar vernieuwing en eenheid.402 

De Europese oorlogstoestand en de daaruit voortvloeiende gevaren voor Neder
land vormden voor de verschillende Vernieuwers een aanleiding zich althans voor 
de vorm nog eens te beraden op eigen idealen en activiteiten. In meerderheid kwa
men zij tot de conclusie dat de nieuwe situatie geen aanleiding gaf de oude stand
punten te wijzigen. Ook daarin verschilden zij niet van andersdenkenden. Meest
al ontleende men aan de nieuwe situatie argumenten om de eigen overtuiging 
'juist nu' uitdrukkelijk te bepleiten.403 Sommigen wezen er zelfs op, dat de oorlog 
met al zijn ellende misschien de vernieuwing van de samenleving dichterbij 
bracht. Meermalen werd geopperd, dat hierin de wil van God tot uiting kwam.404 

W. Verkade, spreekbuis van verontruste Vernieuwers, poogde het publiek ervan te 
overtuigen niet uit wanhoop over de gruwelen van de oorlog bij de pakken te gaan 
neerzitten. Het ging er nu om zich bewust te worden van de specifieke taak voor 
Nederland bij het streven naar 'een nieuwe orde'.405 

Ordening van het sociaal-economisch leven bleef bij vele Vernieuwers een hoge 
prioriteit houden. De rector-magnificus van de Tilburgse Hogeschool stelde al- - £ \-
vast aan de orde wat er in dit opzicht na het herstel van de vrede zou moeten ge
beuren: een sterke regering moest leiding geven aan de 'heromschakeling' van het 
bedrijfsleven.406 Ook de roep om eenheid en samenwerking klonk tenminste zo 
zelfbewust als vóór het uitbreken van de oorlog het geval was. 

De vrijzinnig-democraat A.C. Josephus Jitta onderstreepte nog eens dat het 
Nederlandse volk ondanks grote onderlinge verschillen toch een eenheid vorm
de. Het was nu de tijd om op basis van de gemeenschappelijke traditie te werken 
aan het bestrijden van misstanden op sociaal en politiek gebied. Bij de oplossing 
van het sociale vraagstuk beperkte Josephus Jitta zich tot het aangeven van de 
taak voor de rijksbemiddelaars in het kader van de Arbeidsgeschillen wet. Op po
litiek gebied stelde hij de te grote tegenstellingen aan de kaak. Deze waren naar 
zijn mening voor een deel het gevolg van de anti-these, de verzuiling dus. Maar 
ook bij het parlementaire stelsel als zodanig lag voor een deel de oorzaak: daarin 
hoorde nu eenmaal het onbelemmerde recht van kritiek thuis. Nu ging het erom 
een eenheid tot stand te brengen, niet op kunstmatige wijze, maar door reële ver
schillen op te sporen en te begrijpen. 'Uit de nood der tijden kan iets goeds voor
komen.'407 

Sinds het uitbreken van de oorlog in Europa klonk ook buiten de kring van de Ver
nieuwers de roep om eenheid en samenwerking luider dan tevoren. Zo werden de 
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Academiedagen van de Leidse Universiteit ditmaal georganiseerd, omdat men 
vooral na het uitbreken van de oorlog in brede kring de behoefte voelde zich te be
zinnen op 'de waarden van het Nederlandse volk'.408 De rector-magnificus onder
streepte de noodzaak van een nieuwe gemeenschapszin. Ook Linthorst Homan 
was uitgenodigd om over dit thema te spreken.409 Zelfs individuele anti-revolu
tionairen vroegen zich overigens in deze dagen af'of we in naam van het principe 
niet te veel toegeven aan de splitsingszucht die ons volk eeuwenlang in haar ban 
heeft".410 

Ook de voorzitter van de liberale oppositiepartij, Telders, stemde in de nieuwe 
situatie van harte in met de roep om nationale eenheid. Wel tekende hij hierbij 
aan, dat het eigenlijk overbodig was een dergelijke oproep aan liberalen te rich
ten: die waren immers altijd tegenstanders van de anti-these geweest? Bovendien 
had de roep om eenheid grenzen. Een voortdurende herhaling van leuzen bracht 
nog geen werkelijke eenheid en samenwerking. Daarvoor was nodig het 'zuiver 
stellen van werkelijke principiële verschillen', gevolgd door een poging de poli
tiek zo vast te stellen, dat de beginselen van het Nederlandse volk erin tot uiting 
kwamen.411 

In sociaal-democratische kring werd steeds meer over nationale eenheid en sa
menwerking gesproken. Enkele personen uit vakbondskring zochten contact 
met 'nadenkende' werkgevers in verband met de problemen die zich zouden 
voordoen, als de bevolking als gevolg van de oorlog zou verarmen.412 Albarda 
sprak nadrukkelijk uit, dat ook arbeiders erkenden dat de natie 'een volksge
meenschap is waartoe ook zij behoren'.413 Vorrink hekelde de opvatting, dat de ar
beiders geen vaderland zouden hebben.414 In januari 1940 trad hij op als spreker 
bij een bijeenkomst in het Jaarbeursgebouw van het Comité 'Geestelijke Weer
stand in deze tijd'. Andere sprekers waren pater Henri de Greeve en L. Eintho
ven.415 

Vanuit een heel andere positie wekte de beweging Zwart Front de indruk het 
streven naar eenheid en vernieuwing te willen versterken. Arnold Meyer probeer
de de van oorsprong extreme opstelling te verbreden door contacten te leggen 
met andere 'nationaal-voelenden', die bezorgd waren over Nederlands kracht en 
onafhankelijkheid in oorlogstijd. Door een minder radikale koers probeerde 
Meyer vooral ook partijloze intellectuelen aan zich te binden.416 De toon werd ge
matigder en het standpunt tegenover de joden, tevoren onmiskenbaar antisemi
tisch, werd minder scherp. Toen op 30 april 1940 de lang voorbereide verandering 
van de naam van de beweging officieel zijn beslag kreeg, betoogde Meyer dat het 
nieuwe Nationaal Front géén fascistische beweging was, los stond van andere par
tijen of bewegingen en loyaal was aan regering en koningin. AI eerder had hij ver
kondigd, dat vergeleken met de bedreiging van Nederlands zelfstandigheid alle 
meningsverschillen onbeduidend waren. Hij ondersteunde de neutraliteitspoli
tiek en de mobilisatie. Zo kreeg Nationaal Front met zij n pleidooien voor een cor
poratieve orde raakvlakken met het streven van de Vernieuwers. Tegenover zijn 
oorspronkelijke volgelingen verklaarde Meyer echter, dat de tijd voor het Front 
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nog wel zou komen Behalve de toon bleef veel in zijn programma's hetzelfde als 
tevoren: het bevorderen van een autoritaire regering, afschaffen van parlement, 
politieke partijen en algemeen kiesrecht.417 

Andere anti-democraten uit katholieke hoek pasten onder invloed van de oor
log hun houding aan. De redacteuren van het tijdschrift Roeping, G. Knuvelder en 
Victor Leemans, hadden in hun behoefte aan een 'katholieke orde' tevoren sym
pathie voor het fascisme en zelfs voor Hitlers 'Machtübernahme' gehad. Al vóór 
september 1939 begon Knuvelder een strikt Nederlandse oplossing voor de mis
standen van de bestaande orde te bepleiten. Hij keerde zich sinds 1936 tegen de 
NSB en zijn Duitse en Italiaanse voorbeelden vanwege de aanvaarding van 'de ab
solute staat/. Na het uitbreken van de oorlog koos Roeping de kant van de geal
lieerden. Knuvelder noemde het Derde Rijk 'een razend terrorisme' en beschouw
de het verzet van Engeland en Frankrijk als een houding van een 'geestelijke 
orde': het ging immers om de verdediging van de vrijheid tegen terrorisme en ge
weld.418 Knuvelder sloot zich aan bij de beweging van Arnold Meyer om daar de 
'Dietse' activiteiten te coördineren.419 

Het werk van de stichting Nederlandse Volkskracht was eindjaren dertig een 
verzamelpunt van Vernieuwers geworden: doel was het bestrijden van de gevol
gen van de jeugdwerkloosheid. De nadruk werd gelegd op vorming en op het te
gengaan van 'moreel verval'. In het vernieuwingsstreven paste vooral, dat de Ne
derlandse Volkskracht alk jeugdige werklozen wilde bereiken, 'ongeacht de 
kringen waaruit zij voortspruiten'. Uitdrukkelijk wilde men werken buiten de 
zuilen om: ook al hanteerde men zelf protestants-christelijke uitgangspunten, - £ ^ -
voor zuilvorming voelde men niets.420 Nu was het overheidsbeleid ten aanzien 
van de jeugdwerkloosheid aan de vooravond van het uitbreken van de oorlog juist 
van karakter veranderd. Met het aftreden van minister Romme en het verdwij nen 
van een van de ambtelijke protagonisten van het sociaal-pedagogisch denken op 
het departement, verminderde de officiële belangstelling voor doelstellingen als 
opvoeding en eenheid. De jeugdwerklozenkampen werden nu allereerst op ar
beid en voor zover mogelijk ook op scholing gericht.421 

De mobilisatie drong het werklozenwerk van Nederlandse Volkskracht op de 
achtet grond. Daarvoor in de plaats kwam het werk onder de gemobiliseerde mili
tairen: ook door een tekort aan geld moesten er prioriteiten gesteld worden. Al 
eerder had de stichting in verband met de militaire tehuizen met het departe
ment van oorlog samengewerkt. Voorzitter Eykman gaf aan dit departement de 
voorkeur boven Sociale Zaken, omdat het 'nog niet met de "zuilen" werkt/.422 

Sommige medewerkers van Nederlandse Volkskracht werden zelf onder de wape
nen geroepen. Dat overkwam bijvoorbeeld het bestuurslid H. de Vries Reilingh: 
na verloop van tijd kreeg deze een taak in het zogenaamde Ontspannings- en Ont
wikkelingswerk ('O. en O.'), waarmee Nederlandse Volkskracht samenwerkte.423 

In september 1939 was ten behoeve van de zorg voor gemobiliseerden bij het 
Algemeen Hoofdkwartier de sectie V opgericht, beter bekend als 'O. en O.'. Prins 
Bernhard nam het initiatief tot een Centrale Raad van Advies voor de coördinatie 
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van dit werk. In die Raad waren de verschillende 'levensbeschouwingen', de zui
len dus, wel vertegenwoordigd.424 Behalve prins Bernhard als erevoorzitter, had
den ook Brugmans, J. Donner, Eykman en de gemobiliseerde reserve-officier J.E. 
de Quay zitting in de raad. Einthoven werd verzocht om als gedelegeerde van de 
opperbevelhebber het 'O. en O.'-werk te leiden. Bij Koninklijk Besluit kreeg hij 
voor zes maanden verlof als hoofdcommissaris van politie te Rotterdam. Het ging 
daarbij om meer dan om 'ontwikkeling en ontspanning': van hem werd verwacht, 
dat hij zou proberen de 'geestelijke weerstand' in het leger te versterken. De Cen
trale Raad voor 'O. en O.' stemde ermee in, dat Einthoven zich zou concentreren 
op drie punten: 1. het kweken van meer saamhorigheid, vooral ook tussen officie
ren en manschappen; 2. het scheppen van de mogelijkheid tot scholing, zodat de 
periode van de mobilisatie nuttig gebruikt kon worden en 3. het verenigen van de 
honderdduizenden militairen rond een voor ieder aanvaardbare 'centrale ge
dachte', zodat een ieder wist, waarom hij in het leger was en offers moest bren
gen.423 

Het werk onder de gemobiliseerde militairen kende veel problemen. Bij vele 
onderdelen ontbraken ontspanningsfaciliteiten. De militairen bezochten graag 
de reizende filmvoorstellingen, maar voor de verderreikende doelstellingen van 
bijvoorbeeld Nederlandse Volkskracht toonden ze weinig belangstelling. De 
officieren waren weinig betrokken bij het werk onder de soldaten. Einthoven 
keurde die houding af.426 Hij had er wel begrip voor, dat deze instelling bevorderd 
was door de anti-militaire sfeer, die in Nederland nu eenmaal heerste. Maar in het 
kader van zijn 'O. en O.'-werk probeerde hij verbetering te brengen. ~C X 

Het ging Einthoven erom een antwoord te verschaffen op de vraag wat de mili
tairen nu eigenlijk moesten verdedigen. Hij wilde dat ze een besef van de waarden 
van het Nederlanderschap, boven elke partijpolitiek, werd bijgebracht.427 Daar
toe nam hij het initiatief tot de samenstelling van een boekje, waarin voorlichting 
gegeven werd 'omtrent ons nationaal erfdeel en onze nationale taak'.428 Het was 
in eerste instantie bestemd voor officieren, maar met behulp van H. Brugmans 
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling zou het gepopulariseerd worden 
en begeleid door geoefende sprekers en lichtbeelden. Het lukte Einthoven au
teurs uit de verschillende bevolkingsgroepen voor het project te winnen.429 In de 
inleiding van het boekje vermeldden de schrijvers uitdrukkelijk, dat ieder van 
hen 'op een ander geestelijk of staatkundig standpunt" stond. Toch wilden zij de 
eensgezindheid onderstrepen.430 Het boek kwam, onder de titel Erfdeel en Taak, 
gereed op 10 mei 1940 en zou pas na de oorlog worden verspreid.431 

De samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwingen in het 'O. en 
O.'-werk verliep nietzonderstrubbelingen. Toen H. van der Wielen voorsteldeom 
Einthoven ook in het bestuur van Nederlandse Volkskracht op te nemen, bracht 
een van de bestuursleden als bezwaar naar voren, dat Einthoven een tieiden' zou 
zijn. Voorzitter Eykman, die onder meer in Nederlands-Indië met Einthoven had 
samengewerkt, overtuigde het bestuur van het grote belang van een goede ver
houding met de Centrale Raad. In februari 1940 werd Einthoven inderdaad be-
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stuurslid.432 Op zijn beurt ondervond Nederlandse Volkskracht vergelijkbare kri
tiek van de Centrale Raad: De Quay bracht als bezwaar naar voren, dat Eykman 
anti-katholiek zou zijn. Weliswaar trok De Quay na enige tijd zijn bezwaren in, 
maar Nederlandse Volkskracht zag er weer een bewijs in hoe moeilijk het was sa
men te werken met de georganiseerde Nederlandse bevolkingsgroepen. Op Eyk-
mans voorstel werd besloten dat 'de zuilen' niet bij het werk van Nederlandse 
Volkskracht zelf betrokken zouden worden. Wel zou er in het kader van het 'O. en 
O.'-werk met ze samengewerkt worden.433 

Vanuit de zuilen wilde men met dit soort werk juist de jongeren uit de eigen 
groep bereiken. De sociaal-democraten organiseerden hun eigen mobilisatie-
clubs.434 Rooms-Katholieken maakten zich zorgen over de voortdurende invloed 
van andersdenkenden, waaraan de gemobiliseerden uit eigen kring blootston
den. De leiding van de rooms-katholieke opwekkingsbeweging Actie voor God 
riep een organisatie voor het katholieke volksdeel in leven: Voor Onze Gemobili
seerden genaamd. Ook plaatselijke comités van de RKWV-actie 'Naar de Nieuwe 
Gemeenschap' deden er aan mee.435 Fricties tussen deze groepen onderling en 
met de Nederlandse Volkskracht bleven niet uit. Vaak ging het over de verdeling 
van taken, steeds over de financiering. Vooral aan protestantse en katholieke zijde 
bleven bezwaren bestaan tegen de aanpak van Nederlandse Volkskracht, die de 
gemobiliseerden juist als eenheid benaderde.436 

De stichting was echter door de opperbevelhebber erkend en Einthoven meen
de dat er daarom ook recht op overheidssubsidie bestond. Wel waarschuwde hij 
een organisatie als Brabantia Nostra niet te negeren, ook al waren de militaire ( j ) 
posten in Brabant moeilijk bereikbaar. De indruk zou anders kunnen ontstaan 
dat men niet met katholieken wilde samenwerken.437 De SDAP-er Vorrink toonde 
belangstelling voor het werk van Nederlandse Volkskracht onder de militairen en 
liet weten graag eens rondgeleid te willen worden.438 Om het werk in de provincie 
Limburg te bevorderen probeerde de stichting contact te leggen met een katho
liek comité aldaar.439 Met hetzelfde doel probeerde men in Gelderland invloed uit 
te oefenen tot het opzetten van iets als een 'Gelderland Opbouw'. Daartoe werd 
gesproken met commissaris van de koningin Hornstra.440 Men dacht hierbij aan 
iets dergelijks als het provinciale opbouwwerk in Drente en Groningen. 

Met de Groninger Gemeenschap was sinds het najaar van 1939 contact geweest. 
Samen met het Opbouworgaan Drente had deze de taak op zich genomen op al
lerlei wijzen het welzijn van de grenstroepen 'van Rottum tot Klazinaveen', dat 
wil zeggen in een van de grenssectoren van het 'O. en O.'-werk, te bevorderen. H. 
Roelfsema, directeur van het meer praktisch gerichte Groninger Opbouworgaan, 
vond nu in het 'O. en O.'-werk een ondersteunende taak. Studiefaciliteiten, amu
sement en materiële ondersteuning zoals het verspreiden van door Groningse da
mes gebreide sjaals en sokken, behoorden tot de activiteiten die hij coördineerde. 
Op de Groninger Dag van 1940 konden, tegen de jonge traditie in, de burgemees
ters vanwege het dreigende oorlogsgevaar niet meer aanwezig zijn.441 Voor een 
coördinatie met het werk van Nederlandse Volkskracht werden diverse contacten 
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gelegd.442 In maart 1940 kwam het bestuur van Nederlandse Volkskracht in ver
gadering bijeen in de stad Groningen. Het was Roelfsema die daar verslag uit
bracht over de situatie in de provincie. Daarna toog men naar het Provinciehuis 
om kennis te maken met het bestuur van de Groninger Gemeenschap.443 Voorzit
ter van dat bestuur was de Commissaris van de Koningin, J. Linthorst Homan. 

Ook Homan maakte zich zorgen over de mentaliteit tijdens de mobilisatie: hij 
was van mening dat de bevolking voorbereid moest worden op komende beproe
vingen. Een positief punt was, vond hij, dat de sociaal-democraten in de regering 
waren opgenomen, want ondanks het nieuwe partijprogramma van 1937 wan
trouwde hij de houding van de socialisten tegenover het nationale nog enigszins. 
Juist in deze tijd zouden nationaal gezien de verhoudingen verbeterd moeten 
worden. In het algemeen vond Linthorst Homan dat tijdens mobilisatie en oorlog 
niet alleen ergens tegen maar vooral voor iets gestreden moest worden. Het doel 
moest in overeenstemming zijn met het karakter van het Nederlandse volk. Voor
al de j eugd zou moeten streven naar sociale rechtvaardigheid en politieke samen
werking.444 

Linthors t Homan sprak als Commissaris van de Koningin in Groningen tegen
over de minister van binnenlandse zaken zijn bezorgdheid uit over het onbe
waakte noordelijke kustgebied.445 Met anderen was hij van mening, dat de sa
menwerking tussen militaire en civiele autoriteiten veel te wensen overliet. In 
zijn eigen provincie probeerde Linthorst Homan hier verbetering in te brengen. 
Hij ondervond, dat er verrast op een dergelijk initiatief werd gereageerd. De mi
nister van binnenlandse zaken benoemde hem vervolgens tot voorzitter van een —Ç ̂ -
commissie, die de mogelijkheid van 'burgerdienst' moest nagaan.446 Homan 
werd in dit soort initiatieven gestimuleerd, toen hij met de territoriale bevelheb
ber een inspectietocht langs de Duitse grens maakte en een deplorabele indruk 
van de staat van de troepen kreeg.447 Naar zijn mening werden zijn activiteiten op 
dit gebied door velen niet toegejuicht. Dat bleek bijvoorbeeld, toen Homan op 
zijn nieuwjaarsreceptie in januari 1940 speciaal het woord richtte tot de aanwezi
ge officieren: vele burgerautoriteiten vonden dit een te pessimistische indruk 
wekken. Linthorst Homan zelf hield zich intussen ook bezig met de vraag hoe de 
situatie zou zijn als Groningen en andere buitengewesten bezet waren, terwijl de 
rest van Nederland nog in eigen handen was. Contacten met het departement 
hierover gaven de indruk, dat men niet de schijn wilde wekken met een eventuele 
bezetting rekening te houden.448 

Samen met enkele andere Commissarissen van de Koningin ondersteunde 
Linthorst Homan al jaren als bestuurslid de activiteiten van de Vereniging voor 
Nationale Veiligheid. Sinds 1934 was J. de Quay voorzitter van de VNV, die als doel 
had brede steun te krijgen voor de nationale defensie. Hiertoe gaf de vereniging 
brochures uit en organiseerde openbare vergaderingen, waarvan niet zozeer de 
opkomst van het publiek als wel de aandacht van de pers als belangrijk werd be
schouwd.449 Bij de toenemende oorlogsdreiging werden de inspanningen ver
groot om 'het Nederlandse volk wakker te schudden met het oog op een dreigen-
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de oorlog5.450 Het VNV nam in dit verband het initiatief tot het zogenaamde Lucht
verdedigingsfonds: de bedoeling was dat uit dit fonds luchtafweergeschut 
gefinancierd werd, dat particuliere, vitale bedrijven tegen luchtaanvallen zou 
kunnen beschermen.4S1 De Quay betrok onder meer ook Einthoven en J. Goudri-
aan, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, bij dit initiatief.452 

Einthoven was eind jaren dertig geïnteresseerd geraakt in de luchtverdedi
ging, toen hij waarnam, dat er in Rotterdam niets van terecht kwam. Oorzaak was 
zijns inziens de laksheid van de burgerlijke autoriteiten, terwijl Einthoven toch 
voor de organisatie van de luchtbescherming verantwoordelijk was. Velen leken 
van mening te zijn, datje met dit soort activiteiten het onheil maar naar je toe 
trok. Het was in dit kader dat De Quay de gepensioneerde overste A.J.E. Mathon 
bij Einthoven introduceerde om te spreken over de activiteiten van het Luchtver
dedigingsfonds.453 

Nog tijdens de regeringsperiode van Colijn had De Quay samen met Goudri-
aan de minister-president bezocht om te bepleiten dat het Nederlandse volk zich 
bewust moest worden, dat meer fondsen moesten worden opgebracht. Waar
schijnlijk was ook dr. J.H. van Royen, ambtenaar op het ministerie van buiten
landse zaken, bij dit of een soortgelijk onderhoud aanwezig. Minister-President 
Colijn maakte de indruk aangenaam verrast te zijn door het enthousiasme van 
zijn relatief jeugdige bezoekers. Hij had begrip voor hun argumenten, maar wees 
op begrotingsproblemen en liet niet na met enige wrevel te verwijzen naar de ver
werping van de vlootwet in 1923. Voor de vele inspanningen in dit verband had De 
Quay op 31 augustus 1939 het Ridderkruis Oranje Nassau met de Zwaarden ont- —(- \-
vangen.454 

Voor 10 mei 1940 had de VNV in overleg met de regering en enkele belangstel
lende politici van verschillende partijen een demonstratieve bijeenkomst in het 
Kurhaus georganiseerd. Sprekers waren onder meer de antirevolutionair Van 
Dijk, De Savornin Lohman van de CHU, de vrijzinnig-democraat Oud, Verschuur 
van de RKSP en de sociaal-democraat Wiardi Beekman. De bijeenkomst zou een 
demonstratie moeten zijn van de bereidheid van de Nederlandse jeugd de neutra
liteit te verdedigen, 'naar alle zijden' werd er aan toegevoegd. Ook Goudriaan was 
hierbij betrokken. Hij had kritiek op het feit, dat het in Nederland aan een gezag
hebbende stem ontbrak om 'de massa' tijdig tot de juiste daden te inspireren. Or
ganisator De Quay herinnerde de sprekers eraan, dat de redevoeringen geen insi
nuaties aan het adres van een vreemde mogendheid of van een politieke partij 
mochten bevatten. LinthorstHoman zou spreken over'Onze jeugd en Oranje'. De 
bijeenkomst op 10 mei ging echter niet door.455 

Wel had Homan eerder, op uitnodiging van de Leidse universiteit, zijn denk
beelden nog eens uiteengezet. Tot zijn tevredenheid was hem gevraagd te spre
ken over 'gemeenschapszin'. Bleek daaruit niet dat er onder studenten meer be
langstelling bestond voor maatschappelijke vraagstukken dan in zijn eigen 
studietijd? Dat betekende een versterking van de al voor de oorlog hier en daar be
staande behoefte aan onderlinge toenadering en aan méér saamhorigheid. Vol-
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gens Homan waren daar verschillende oorzaken voor. 
Een al te grote politieke 'vinnigheid' in de vertegenwoordigende lichamen had 

ertoe geleid dat sommigen ieder vertrouwen in de bestaande politiek verloren 
hadden en dat niet onder stoelen of banken staken. Gelukkig waren er tekenen 
van verandering. Daarnaast, betoogde Homan, groeide het gevoel, dat er wat ge
daan moest worden aan de wonden die de werkloosheid had geslagen. Tenslotte 
bestond er onvrede over een te groot 'internationalisme', dat het eigene, het na
tionale smalend behandelde. Anti-democratische opvattingen, een liberale lais-
sez-faire-houding waren evenmin als het communisme voor Homan alternatie
ven voor het bestaande. Er was hoop: de recente, gelukkige gebeurtenissen in het 
vorstenhuis - Homan doelde op het prinselijk huwelijk en de geboorte van prin
ses Beatrix - hadden voor een nieuwe binding gezorgd.456 

Hoe moest nu een nieuwe toenadering tot stand gebracht worden? Het volk en 
vooral de jongeren begonnen erom te roepen, aldus Homan. Confectie-oplossin-
gen uit andere landen waren niet geschikt. Geen fascisme of nationaal-socialisme 
dus, dat wilde zeggen géén NSB: er moest rekening worden gehouden met de ge
schiedenis. Er bestonden in Nederland grote, beginselvaste groepen, waar gods
dienst of wereldbeschouwing een zo sterk saamhorigheidsgevoel had doen ont
staan, dat ze niet zo sterk de behoefte hadden aan 'een diep Nederlanderschap 
tezamen met de andere Nederlanders'. Toch moest er verandering komen. Hoe? 
'Het is alles een kwestie van de juiste sfeer in het land.'457 Hoe kon deze sfeer be
vorderd worden? Door allereerst dóór en dóór land en volk te leren kennen. 

Als voorbeeld van hoe een en ander tot stand gebracht kon worden noemde Ho
man het werk van de Volkshogeschool, dat juist in deze oorlogstijd een grote bloei 
doormaakte. Linthorst Homan riep de studenten op zich in te zetten voor het ont
wikkelingswerk onder gemobiliseerden. En dat niet als mode, want vervreem
ding tussen het volk en de 'intellectuelen' was levensgevaarlijk voor beide: de 'tijd 
van voorrechtjes' was voorbij.458 

Homans woorden bevatten de kern van de opvattingen van de Vernieuwers. 
Ook al was het oorlog in Europa, die opvattingen stonden centraal in het vernieu
wingsblad bij uitstek: Het Gemenebest. A.M. Brouwer betoogde in een hoofdarti
kel, dat er temidden van de strijdende partijen in de oorlog slechts één remedie 
bestond: eendracht. 'Wij zijn ervan overtuigd geraakt, dat zonder een dwangma
tige gelijkschakeling doeltreffende samenwerking mogelijk is. Wij leven nu bij 
uitstek in een tijd om het geleerde en ervarene toe te passen.'459 Samenwerking 
zonder dwang: bedoeld werd, dat het nationaal-socialisme niet als de remedie 
werd gezien. 

Er moes t samenwerking aangemoedigd worden tussen de verschillende religi
euze en politieke overtuigingen. De mogelijkheden waren er: in het blad was bij
voorbeeld al eerder verheugd vastgesteld, dat de rooms-katholieke studenten 
smachtten naar contact met andersdenkenden.460 Wel was een voorwaarde dat 
men de problemen van de Volkseenheid principieel benaderde en zich verdiepte 
in de oorzaken van de verschillen. Dat laatste gebeurde te weinig.461 
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'Ordening' behoorde tot de belangrijkste programmapunten van de Vernieu
wers, ook na het uitbreken van de oorlog. Tegenover kritiek van ondernemers be
riep P. J. Bouman zich in Het Gemenebest op de mening van Walther Rathenau en 
ontkende dat de ondernemer nog vrij kon zijn in de zin van de 'oud-liberale vrije-
concurrentie-gedachte'. Het ging om samenwerking bij de ordening van het 
maatschappelijk leven.462 Brouwer was van mening dat hiervoor ook in deze oor
logstijd voorbereidend werk verricht moest worden. Zowel de maatschappij vorm 
als 'het staatsgebouw' verdienden daarbij belangstelling. Nodig was niet alleen 
een juist inzicht, maar ook de bereidheid er naar te handelen.463 De eendracht 
moest berusten op de overtuiging 'dat wij zelfstandig en onzijdig behoren te blij
ven terwille van onze aloude vrijheden'. Om deze overtuiging te voeden en te 
prikkelen zou er een nationale instantie in het leven geroepen moeten worden die 
zijn taak via 'radio, pers, film, vlugschriften en het gesproken woord' zou uitvoe
ren. Besprekingen hierover waren al gaande.464 

OokHer Gemenebest rechtvaardigde de neutraliteitspolitiek als basis van Neder
landse bijdragen aan een rechtvaardiger vrede. Vóór de oorlog was die afstande
lijkheid misschien moeilijk, omdat Nederland ideëel gezien dichterbij de Angel
saksische wereld stond.465 Een oriëntatie op Engeland zou echter oorlogsgevaar 
kunnen opleveren.466 Na hetuitbreken van de oorlogschreef Brouwer over de ver
schillende oorlogvoerende partijen niet meer dan dat de 'grootmachten' vochten 
om hun naakte bestaan en om hun eigen opvattingen van 'levensruimte'. Het Ne
derlandse volk zou zich door geen van beide partijen moeten laten inpalmen.467 

Integendeel, de oorlogstijd moest benut worden om zuivere grondslagen voor - £ ^ -
een waarachtige vrede te leggen, zo schreef redactielid mevrouw B. J. A. de Kanter-
van Hettinga Tromp. Het scheen immers dat de geschiedenis Nederland een taak 
had opgelegd bij de opbouw van een internationale rechtsorde voor een vreed
zaam samenleven van de volkeren.468 

In de periode tot de tiende mei 1940 was de neutraliteitspolitiek in Nederland 
vrijwel onomstreden. De neutraliteit bracht met zich mee, dat door overheids
functionarissen, maar ook door vele anderen een zekere terughoudendheid te
genover de Duitse politiek en het nationaal-socialisme in acht werd genomen. 

Een anti-Duitse of anti-nationaal-socialistische opstelling zou immers een 
preventieve aanval kunnen uitlokken? Ook zou de behoefte een zelfstandige, be
middelende rol te spelen in het gedrang komen.469 

Een zwaarwegend argument tegen politieke confrontatie was bovendien het 
onmiskenbare belang van goede economische betrekkingen met Duitsland.470 

Het was een reden te meer de onmacht om actief te reageren op de daden van het 
Derde Rijk te compenseren door een hoopvolle steun aan vredes- en bemidde
lingspogingen. Dat betekende niet, dat men van Duitsland geen gevaar duchtte, 
al waren er verschillen van mening over het realistisch gehalte van het Neder
landse politieke en militaire beleid. Maar juist omdat men de dreiging van de 
kant van Duitsland wilde bezweren, werd aan het bestaan ervan, althans in het 
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openbaar, niet te veel aandacht geschonken. Het was de paradox van de Neder
landse versie van 'appeasement\ 

De heterogene stroming van de Vernieuwers onderscheidde zich in dit alles 
niet van de rest van Nederland. De nationale zelfstandigheid was voor allen het 
hoogste gemeenschappelijk doel. Daarnaast handhaafden de Vernieuwers met 
des te meer nadruk hun wensen tot veranderingen in het politiek-maatschappe-
lijk stelsel. In hun ogen maakten de oorlog en de bijzondere Nederlandse positie 
daarin deze wensen niet minder, maar méér actueel. De dreigende omstandighe
den maakten van trefwoorden als 'gemeenschapszin' en 'eenheid' ook voor ande
ren aantrekkelijke leuzen. Voor velen vormden de ontwikkelingen het bewijs van 
de crisis waarin 'het oude Europa' verkeerde: de noodzaak tot vernieuwing leek 
vanzelfsprekend. Men moest wel vrijwel machteloos ('rustig') toezien temidden 
van de internationale woelingen, maar op binnenlands terrein kon men zelf actief 
het bestaande bestel aan kritiek onderwerpen en ijveren voor verbetering ervan. 
De indruk van machteloosheid kon verhuld worden door de vernieuwingsleuzen 
uitdrukkelijk ook van toepassing te verklaren op de situatie na het einde van de 
heersende crisis. Ook bij andere groeperingen kon men een vastklampen aan de 
eigen opvattingen waarnemen: bij sommigen leidde dat tot het strikt verdedigen 
van de bestaande positie van de eigen groep of zuil. Gemeenschappelijk hadden 
allen de neiging, waar het maar kon, het nationale, het samenbindende te onder
strepen. Zo gebruikten zelfs de voorstanders van de bestaande verhoudingen 
nogal eens de terminologie van de Vernieuwers. 

"X j D e nieuwe situatie bevorderde een meer direkte en actieve betrokkenheid. Zo -C X 
gaf het werkonder de gemobiliseerde militairen de gelegenheid de idealen van de 
volksopvoeding in de praktijk te brengen. Bovendien leek het in de heersende 
omstandigheden vanzelfsprekend dat de nadruk werd gelegd op wat boven de 
verschillen uit wees naar nationale 'gemeenschapszin'. Dat de praktijk, vergele
ken met de verheven idealen, weerbarstig bleek, deed aan de inzet niets af. De ont
moeting van gelijkgestemden tijdens gemeenschappelijke activiteiten versterkte 
de overtuiging, dat verwezenlijking van de vernieuwingsidealen wenselijk en 
haalbaar was. 

In de maanden voorafgaand aan de Duitse inval werd de voedingsbodem voor 
vernieuwingsideeën vruchtbaarder dan ooit. Ten opzichte van het belangrijkste 
probleem, de oorlog en de nationale zelfstandigheid, werd passiviteit geboden 
geacht. De leuzen van het vernieuwingsstreven konden, juist omdat ze niet pre
cies waren uitgewerkt, de weg wijzen naar zinvolle activiteit. Dit gold voor een 
veel breder kring dan voor de stroming van de Vernieuwers alleen. De laatsten 
gingen een stap verder. Behalve aan hun nieuwe, gemeenschappelijke taken 
wetkten zij ook door aan de organisatie van een toekomstige 'nationale instan
tie'.471 
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