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EEN VERSLAGEN NATIE 

Hebt daarom, ik herhaal het nogmaals, vertrouwen op de toekomst. Doch vooral: toont dit 
vertrouwen door de rust en orde te bewaren 

GENERAAL H.G. WINKELMAN 

(Radiotoespraak 14 mei 1940,18.40 uur) 

Op 10 mei 1940, 's ochtends vroeg, begon de Duitse overrompeling van Nederland. 
Symbolisch voor het verloop van de strijd én voor de consequenties ervan was een 
voorval op de eerste oorlogsdag. Om één uur 's middags zou een normale verga
dering van de Tweede Kamer plaats vinden. Toen tegen die tijd de voorzitter, mr. 
J. R. H. van Schaik, het Binnenhof wilde betreden, vloog dreigend een Duitse bom
menwerper over. Samen met de sociaal-democratische fractievoorzitter W. Drees 
schuilde hij in de poort.472 Voor het eerst wierp de Duitse overmacht zij n schaduw —£ ̂ ~ 
over de Nederlandse parlementaire democratie. Voor het laatst in de oorlog kwam 
de volksvertegenwoordiging bijeen. 

Na de capitulatie op 15 mei 1940 was de toekomst onzeker en het vertrouwen 
geschokt. De Duitse inval in Nederland betekende niet alleen een schending van 
de territoriale integriteit. Ook maakte deze een hardhandig einde aan de illusie, 
dat het land door middel van een zelfs tandigheidspolitiek in staat was een geheel 
eigen rol te spelen en buiten een Europese oorlog te blijven. De koninklijke pro
clamatie van de tiende mei getuigde van verontwaardiging over de breuk met de 
bestaande toestand en sprak van een 'voorbeeldenloze schending van de trouw*. 
De woordkeus ging voorbij aan de agressie, die Duitsland eerder tegenover ande
re landen had gepleegd, en weerspiegelde nog iets van de opvatting, dat Neder-
land een bijzondere positie tussen de naties innam.473 Voor de inval had minister
president De Geer immers over Nederland (en andere, kleine, neutrale landen) als 
lichttoren' in Europa gesproken.474 Het schijnsel ervan, dat volgens De Geer de 
omringende wereld met Nederlandse waarden verlichtte, was dan nu met geweld 
gedoofd. Na verloop van tijd zou blijken in hoeverre ook de bij de neutraliteit be
horende wijze van denken was aangetast. 

Het vertrek van koningin en regering en kort daarop de capitulatie brachten 
vanzelfsprekend een schok teweeg. Deze was niet alleen gevolg van de militaire 
nederlaag, maar vooral van het besef van een capitulatie in veel bredere zin. Het 
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eigen hoogste gezag was verdwenen, Nederland was verslagen en bezet. In de tijd 
van een paar dagen was het land wakker geschud uit een situatie van betrekkelijk 
isolement, met bruut geweld snel verslagen en afhankelijk van de onzekerheden 
van de oorlog. Het leek daar zelf nauwelijks invloed op te kunnen uitoefenen. De 
vraag was welke houding de Duitse bezetter tegenover de verslagen natie zou in
nemen. Onduidelijk was ook welke opties de achtergebleven Nederlandse ge
zagsdragers en ambtenaren nog hadden. Wat stond de bevolking onder de bezet
ting te wachten? Traditionele posities en bindingen leken wankel geworden. 

De houding en reacties van de bevolking waren voor een deel afhankelijk van de 
omstandigheden. De Nederlandse overheid was gedwongen onmiddellijk en 
voortdurend de positie te bepalen; de politici daarentegen stonden met één klap 
buitenspel en koesterden overwegingen over de politiek en hun eigen rol daarin 
op langere termijn; maatschappelijke organisaties, zoals die van ondernemers en 
vakbonden, moesten hun activiteiten op een of andere manier aan de omstandig
heden aanpassen; de pers berichtte over de nieuwe situatie en tastte af, wat onder 
het bezettingsregime aan vrije meningsuiting nog mogelijk was. 

De waarnemingen binnen deze sectoren van de samenleving dragen bij aan een 
beeld van de stemming, die onder de bevolking als geheel leefde. 

3 . 1 DE OVERHEID 

Na de schok van de capitulatie werden de Nederlandse gezagsdragers en hoge 
ambtenaren geconfronteerd met een nieuwe situatie. De belangrijkste verande
ring voor hun positie was het niet meer functioneren van regering en volksverte
genwoordiging.475 In plaats daarvan was er de aanwezigheid van een nieuw ge
zag: de bezettende overheid. Diens machtspositie kwam voort uit illegitiem 
geweld, maar berustte sinds de capitulatie volgens het oorlogsrecht ook op een ze
kere juridische basis. Zowel voor de bezetter als voor het bezette volk bracht de 
nieuwe situatie rechten en plichten met zich mee.476 

Sinds de krijgsgevangenschap van generaal Winkelman waren de secretaris
sen-generaal de hoogste representanten van de Nederlandse overheid in bezet ge
bied. Het was een betrekkelijk novum, dat zij als college gingen functioneren. Wel 
bestond al voor de oorlog een werkoverleg voor min of meer praktische zaken: het 
'wasvrouwencollege' zou A. M. Snouck Hurgronje het later noemen.477 De toege
nomen verantwoordelijkheden en de wil de zaken zoveel mogelijk in eigen hand 
te houden werden symbolisch duidelijk toen de secretarissen-generaal de werk
kamers van hun ministers in gebruik namen. Met het accepteren van Seyss-In-
quarts verordening van 21 juni gingen zij er bovendien mee akkoord, dat zij gro
tere bevoegdheden kregen dan voor de oorlog. De Rijkscommissaris stelde als 
voorwaarde, dat een secretaris-generaal zou aftreden, wanneer hij in een bepaalde 
kwestie niet loyaal zou kunnen meewerken.478 
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Hun verantwoordelijkheid voor - wat zij zagen als - het belang van het Neder
landse volk bracht hen tot de overtuiging dat zolang als het ging een goede sa
menwerking met de bezetter geboden was. Tegelij kertij d had hetzelfde belang als 
vanzelfsprekend hun uitgangspunt bepaald: het zoveel mogelijk vermijden van 
Duits ingrijpen in de Nederlandse omstandigheden. In de loop van de eerste 
maanden na de capitulatie was gebleken, dat zij de verhoudingen met de bezetter 
niet zodanig op de spits wilden drijven, dat een ernstig conflict zou kunnen ont
staan. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor het in stand houden van het maat
schappelijk leven dachten zij op die manier een negatiever ontwikkeling te kun
nen voorkomen. 

Een voorbeeld: toen de Duitse bezetter de wenselijkheid van een verbod op ri
tueel slachten onderstreepte, concludeerden de secretarissen-generaal dat elke 
verwijzing naar een anti-joods karakter van deze maatregel ontbrak. Het was in 
hun ogen daarom gewenst'te vermijden dat hierdoor de jodenkwestie naar voren 
wordt gebracht'. Geprobeerd werd in overleg met joodse kringen een onopvallen
de regeling te treffen.479 Het ging hier niet alleen om het verhullen van het anti
semitische karakter van de maatregel, maar ook om het vermijden van de intro
ductie van een expliciet anti-joodse politiek in het bezette Nederland. 

De afkeer van Duits ingrijpen in de Nederlandse omstandigheden ging dus ge
paard aan een aanpassing aan de aard en de wensen van het bezettingsregime. De 
secretarissen-generaal hoopten het Nederlandse bestuursapparaat en de Neder
landse, niet nationaal-socialistische zeggenschap erover zoveel mogelijk te be-
schetmen. Deze houding hing samen met de verwachtingen over duur en verloop —(- ^ 
van oorlog en bezetting. De bezetting van Nederland zou nog een onbekende tijd 
voortduren: over deze tijdsduur bestonden zeer uiteenlopende opvattingen, 
maar in ieder geval kende men het voorbeeld van de vierjarige bezetting van Bel
gië in de vorige oorlog. Voor de duur van de bezettingstijd zou het Duitse bestuur 
oppetmachtig zijn. De schok van de overweldigende Duitse overwinningen liet 
daarover geen ruimte voor twijfel. Deze vet wachting had tot gevolg dat de energie 
zich niet richtte op eventuele mogelijkheden voor verzet tegen het oppermachtig 
geachte bezettingsregime als zodanig. 

Als belangtijkste taak zagen de secretarissen-generaal het tijdens de bezetting 
in stand houden van de Nederlandse samenleving, zowel letterlijk- in materiële 
zin - als ook wat betreft het karakter van die samenleving. Vergaande Duitse 
maatregelen konden - soms na enig tegenspartelen - vanuit deze instelling ge
duld worden, zolang het vermoeden bestond dat een volledige nazificatie of 'ver-
Duitsing' voorkomen kon worden. Een provocerende houding tegenover het 
Duitse bestuur leek vanuit dit standpunt averechts te zullen werken, terwijl een 
onverzoenlijke opstelling tegenover de NSB bij uitstek wel bij deze houding paste. 

Tot elke prijs moest voorkomen worden, dat het Nederlandse volk aan het eind 
van de oorlog fysiek niet meer voor het eigen belang zou kunnen opkomen of in 
grote mate het eigen nationale karakter verloren zou hebben. De ervaring leek 
immers te leren, dat na afloop van de oorlog overleg tussen de grote mogendhe-
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den het lot van de kleine landen zou bepalen. Dan vooral zou het noodzakelijk 
zij n een krachtige nationale wil tot uiting te brengen om op die beslissing invloed 
te kunnen uitoefenen. De tijd tot dat moment werd bepaald door de noodzaak te 
overleven. Wat de bezetting betreft was men enerzijds somber gestemd over de 
grote Duitse overmacht en over de eerste tekenen van Duits ingrijpen in de Ne
derlandse omstandigheden. Aan de andere kant was de eerste periode in vergelij
king met angstige vermoedens toch meegevallen. Er leken aanwijzingen te zijn 
voor een terughoudende Duitse opstelling tegenover het bezette Nederland. 

Allereerst waren er de woorden van Seyss-Inquart zelf tijdens zijn rede in de 
Ridderzaal. Ook andere tekenen gaven reden tothoop. In het algemeen wekte het 
optreden van de Duitsers na de capitulatie de indruk, dat Nederland niet uitslui
tend als vijand werd behandeld. Vele activiteiten konden gewoon doorgaan. Er 
was verklaard, dat - afgezien van voor de bezetting noodzakelijke maatregelen -
de Nederlandse wet van kracht zou blijven. Het zo hoog in het nationaal-socialis
tisch vaandel staand 'jodenvraagstuk' leek de bezetter in Nederland te willen la
ten rusten. De secretarissen-generaal probeerden dit te bevorderen door verwan
te problemen niet op de spits te drijven. Bedrijven en vakbeweging konden 
aanvankelijk gewoon doorwerken, maar hierop werd een ernstige inbreuk ge
maakt, toen in juli zogenaamde marxistische organisaties als het NVV uitsluitend 
nog in 'gelijkgeschakelde' vorm konden voortbestaan. 

Naar men dacht zou de partijpolitiek tijdens de bezetting wel aan banden ge
legd blijven. Vandaar de belangstelling van de secretarissen-generaal voor een 

-£ ^ - eventueel nieuw politiek initiatief, dat het eigen Nederlandse karakter van de sa- - £ \-
menleving wilde bewaren en tevens, al was het misschien tijdelijk, voor de Duit
sers acceptabel zou zijn. Hoe dan ook zou er op het Europese vasteland door toe
doen van de Duitsers een internationaal geordende economie ontstaan. Na het 
weer zelfstandig worden van Nederland zou de opbouw kunnen beginnen. On
duidelijk was of Nederland dan weer een volledig vrij en onafhankelijk land zou 
kunnen worden. Voorlopig beheersten de Duitsers het vasteland van Europa, 
maar dat wilde nog niet zeggen, dat een zekere mate van zelfstandigheid voor Ne
derland onmogelijk was.480 

Op deze basis hoopten de secretarissen-generaal (en de Nederlandse overheden 
in het algemeen) de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, zoveel als in 
bezettingstijd mogelijk was, in eigen hand te houden. Dat daarbij tegelijkertijd 
een zekere aanpassing nodig was, leek hun alleen al een economische noodzaak. 
De economie was immers in vele opzichten, bijvoorbeeld voor grondstoffen, van 
de Duitsers afhankelijk. Diezelfde aanpassing was ook een middel om van de be
zetter de gewenste speelruimte te krijgen. Maatregelen als de 'gelijkschakeling' 
waren daartoe alleen maar een aansporing. Zo was het beleid van de secretarissen-
generaal in de praktijk tweesporig. In de eerste plaats werd gepoogd de bezetter 
zo weinig mogelijk te prikkelen of uit te dagen: alleen zo leek vermeden te kun
nen worden dat deze te zeer in Nederlandse zaken zou ingrijpen. 

Ten tweede probeerde men bij een dreigend Duits ingrijpen de maatregelen 
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van de bezetter voor te zijn door zelf actie te ondernemen op het terrein dat men 
bedreigd achtte. Zo werden om deze reden allerlei Nederlandse eenheidspogin-
gen in verschillende maatschappelijke organisaties actief ondersteund. Kennelijk 
was deze houding gebaseerd op een zeker vertrouwen of tenminste hoop, dat het 
gedrag van de bezetter beïnvloedbaar zou zijn. 

In de praktijk namen de secretarissen-generaal het standpunt in, dat de door 
de bezetter gewens te veranderingen gezien de Duitse suprematie in het algemeen 
onvermijdelijk waren. Als in deze veranderingen maar enigszins ook mogelijkhe
den voor een eigen Nederlandse ontwikkeling werden gezien, dan werd het 't bes
te geacht de maatregelen zelf maar uit te voeren. Het was voor de secretarissen-ge
neraal belangrijk, dat de Nederlandse overheden het beleid zelf en onder eigen 
verantwoordelijkheid uitvoerden. 

Bovendien waren zij in de loop van juni gaandeweg tot de conclusie gekomen 
dat een strikte toepassing van de Aanwijzingen in de bestaande situatie niet meer 
mogelijk en zelfs niet wenselijk was. Deze Aanwijzingen bevatten door de regering 
in 1937 vastgestelde voorschriften voor de gedragswijze van bestuurders en amb
tenaren. De voorschriften waren gebaseerd op het Haagse Landoorlogregle
ment.481 In de tweede helft van die maand meende men - in beginsel in strijd met 
de Aanwijzingen - dat de Nederlandse Spoorwegen militair vervoer voor de Duit
sers op zich konden nemen. De redenering was, dat er van een front in de norma
le zin geen sprake meer was. Belangrijker was waarschijnlijk, dat samenwerking 
met de bezettende overheid in het Nederlandse belang nu eenmaal als noodzake
lijk werd beschouwd. Toch sloot dat een verzet tegen bepaalde praktijken niet uit: -C X 
zo keerde men zich ertegen dat Arbeidsbureaus werkzoekenden tot ongeoorloofd 
militair werk aanzetten.482 

Vaker kozen de secretarissen-generaal voor een vorm van voorwaardelijke in
stemming. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het uitzenden van arbeiders naar 
Duitsland. Na ampele overweging besloot men daartegen geen bezwaar te ma
ken. Wel werd als voorwaarde gesteld, dat er geen dwang zou worden uitgeoefend 
en dat geen tewerkstelling in de Duitse oorlogsindustrie zou plaatsvinden. In de 
praktijk werd het wet ken in Duitsland door Nederlandse autoriteiten bevorderd. 
Al in de maand mei was van Nederlandse zijde (door secretaris-generaal Verwey 
en de regeringscommissarissen Ringers en De Quay) overleg met de Duitsers ge
voerd over de plaatsing van Nederlandse arbeiders in Duitsland.483 

Voor de wederopbouw van het land en voor de economie in het algemeen werd 
samenwerking met de bezetter als onvermijdelijk gezien. Dit werd niet als onver
enigbaar beschouwd met het nationaal-socialistische karakter van hetbezettings-
regime: dat versterkte alleen maar het streven het bestuur zoveel mogelijk in ei
gen hand te houden. Ook werd hierdoor de toch al bestaande neiging versterkt bij 
alle onzekerheid zoveel mogelijk voort te werken langs vertrouwde wegen en tas
tend af te wachten hoe de situatie zich verder zou ontwikkelen. Voor het overgro
te deel van de ambtenaren verschilden de werkzaamheden overigens nauwelijks 
van die van voor de oorlog: slechts weinigen hadden direkt contact met de Duit
sers.484 
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Deze mogelijkheid tot overleg en samenwerking kwam sommigen van de se
cretarissen-generaal en vele hogere ambtenaren niet ongelegen. Zij snakten er
naar hun werkzaamheden voor de oplossing van maatschappelijke problemen te 
hervatten, zo mogelijk met meer energie dan tevoren. Zo legde bijvoorbeeld het 
departement van Sociale Zaken een grote voortvarendheid aan de dag. Het uit
gangspunt was niet dat men zich aan het nationaal-socialistische bezettingsregi
me wilde conformeren, maar wel dat men zich gretig liet aanmoedigen door wat 
een 'geest van vernieuwing' leek te zijn. 

Onder de opbouwende arbeid, die op gemeentelijk en nationaal niveau ver
richt moest worden, nam de bestrijding van de werkloosheid een belangrijke 
plaats in. Bij de 271.000 ingeschreven werklozen voegden zich na 10 juni 1940 de 
vele krijgsgevangenen zonder werk. Beleidsambtenaren gingen door met het 
zoeken naar nieuwe oplossingen. Onvrede met het beleid van voor 1940 speelde 
daarbij een rol. Steeds meer was in deze kring de overtuiging gegroeid, dat voor 
een doelmatige werkloosheidsbestrijding een krachtig overheidsingrijpen nood
zakelijk was. Met belangstelling was al in de jaren dertig kennisgenomen van de 
werkverschaffingspolitiek in de Verenigde Staten en in Duitsland. Na 15 mei le
ken nieuwe mogelijkheden voor ambtelijk optreden te zijn ontstaan. Politieke 
besluitvorming en controle konden geen vertragende invloed meer hebben. Zo 
besloothet Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken in juni voortvarend werklozen 
op te roepen om zich te laten registreren voor werk in Duitsland. In de propagan
da voor deze maatregel werd uitdrukkelijk beloofd, dat de lonen onbureaucra-

-^ y- tisch snel zouden worden uitbetaald. De omstandigheid dat werklozen eventueel -Ç ^\-
ook in het land van de overwinnaar moesten werken, legde geen gewicht in de 
schaal. Een in 1939 genomen besluit om juist géén werklozen in Duitsland meer 
te werk te stellen werd kennelijk als achterhaald beschouwd.483 

Voor de Duitse situatie, waar meer staatsingrijpen op economisch en politiek 
gebied bestond en waar een grotere centralisatie van het maatschappelijk leven 
had plaatsgevonden, bestond in vergelijking met de eigen ervaringen veel waar
dering. Men voelde zich aangetrokken door een nieuwe tijd waarin 'niet veel ge
praat, maar veel gedaan werd' werd. Daarbij merkte Th. van Lier, een van de be
doelde hoge ambtenaren op, dat het niet ging om het gelijkschakelen aan 
opvattingen van 'een vreemde macht'. Integendeel, de ambtenaren meenden 
voort te bouwen op wat velen al voor de oorlog hadden nagestreefd. Zij be
schouwden zich als tegenstanders van het nationaal-socialisme, hoopten op de 
bevrijding van Nederland, maar zagen wel belangrijke mogelijkheden in deze 'in 
bloed en tranen geboren Nieuwe tijd'.486 

Kern van die nieuwe opvattingen was de voorkeur voor een meer voortvarend 
staatsingrijpen. Het streven daarnaar leek in de nieuwe omstandigheden met 
meer succes dan tevoren beloond te worden. Deze algemene instelling betekende 
niet dat er in concrete gevallen geen meningsverschillen konden bestaan over de 
juiste handelwijze. Dat bleek bijvoorbeeld bij overleg over een centralisatie van de 
arbeidsbemiddeling. Aanwezig waren Scholtens, De Quay, Verwey, M. de Vries, 
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mr. J.H.J. Schouten. Sommigen, onder wie secretaris-generaal Scholtens, vonden 
deze centralisatie aanvankelijk 'onwenselijk en on-Nederlands'. Maar toen van 
Duitse zijde gedreigd werd een veel verdergaande regeling buiten de Nederland
se organen om te zullen uitvoeren, ging men langzamerhand overstag. Voor 
Scholtens gold daarbij als argument dat een reorganisatie van de arbeidsbemid
deling ook onder de vooroorlogse verhoudingen wel aan de orde zou zijn geko
men.487 

Iets dergelijks gebeurde met de plannen om een arbeidsboekje in te voeren (in 
de hoop op een doelmatiger arbeidsbemiddeling). Ambtenaren van de departe
menten van Sociale Zaken en Handel, Nijverheid en Scheepvaart waren er in be
ginsel voorstander van. Ook al was men zich bewust van bezwaren die vroeger te
gen dit idee waren ingebracht. Verwey vond het 'zeer raadzaam' de plannen uit te 
werken, alweer, om te voorkomen dat anders door de Duitsers onvervulbare eisen 
zouden worden gesteld.488 

Een zelfde houding bleek in het economisch beleid. De verzorging van de be
volking mocht niet door een chaotische situatie in gevaar komen. Om de econo
mische structuur in stand te kunnen houden was secretaris-generaal Hirschfeld 
bereid met de bezettingsautoriteiten samen te werken. Een grote rol speelde hier
bij de overtuiging dat Nederland na het verlies van de partners Engeland en het 
Verre Oosten nog meer dan tevoren economisch afhankelijk van Duitsland was 
gewotden. Dergelijke overwegingen leidden ertoe dat de Nederlandse autoritei
ten een overeenkomst ondertekenden, waarbij aan de Reichsbank een verregaande 
controle over het deviezenverkeer werd verschaft. Ook ging Hirschfeld er bijvoor
beeld mee akkoord, dat de wolindustrie een opdracht van de Duitse Wehrmacht 
voor uniformstof uitvoerde. Door een dergelijke stellingname hoopte de secreta
ris-generaal zijn ambtenarenapparaat in stand te kunnen houden.489 

Enkelen ging het aanpassingsbeleid van het college van secretarissen-generaal 
te ver om nog verder medewerking te kunnen vetlenen. In eigen kring stelden 
Scholtens en Ringeling in de zomer hun functie ter beschikking.490 

Vanuit hun eigen perspectief hadden de secretarissen-generaal in de eerste be
zettingsmaanden een tweesporenbeleid ontwikkeld. Samenwerking met de be
zetter zagen zij als een door de feitelijke situatie voorgeschreven gedragslijn. Dit 
gold ook voor het uitvoeren van bepaalde door de Duitsers gewenste maatrege
len. Daar stond tegenover, dat men naging of enig Nederlands belang met die 
maatregelen gediend was. Als groot Nederlands belang beschouwde men in ieder 
geval, dat de uitvoering van het beleid in eigen handen werd gehouden. Dat zou 
niet meer mogelijk zijn, als de overheid onder controle van de NSB zou komen te 
staan. Vandaar dat men nogal eens met gretigheid in Duitse wensen een ook voor 
de Nederlandse samenleving positief effect ontwaarde. In die zin - en niet omdat 
men partij wilde kiezen voor bezetter of nationaal-socialisme - zag men ook voor
delen in 'de Nieuwe Tijd'. In het verleden tegengewerkte of gefnuikte overheids-
maattegelen bleken nu in korte tijd uitgevoerd te kunnen worden. 

Lagere overheden hadden in de eerste maanden vaak meer te maken met de da-
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gelijkse gang van zaken dan met de direkte maatregelen van de bezetter. Op ge
meentelijk niveau waren bestuurders er na de capitulatie van doordrongen, dat 
allerlei maatregelen genomen moesten worden om alles voor de bevolking zoveel 
mogelijk in goede banen te leiden. Daarom was alleen al in praktische zin samen
werking met de bezetter noodzakelijk. 'In grote saamhorigheid, ook met de Duit
se autoriteiten zijn de maatregelen doorgevoerd/ zo noteerde burgemeester 
Boot.491 Deze samenwerking was des te gemakkelijker, omdat men in tegenstel
ling tot wat sommigen gevreesd hadden, de indruk kreeg, dat de Duitsers zich 'ge
schikt* toonden, zich niet vijandig opstelden en integendeel juist belangstelling 
uitten voor gemeentelijke problemen. In Zaandam kwamen zij bijvoorbeeld 
overleggen over de bestrijding van de werkloosheid.492 Ondanks deze gevoelens 
van opluchting, ging het goede zakelijke contact niet in vriendschap over.493 Dit 
was in vereenstemming met de richtlijn, die generaal Winkelman aan het begin 
van de bezetting had gegeven: contact met de bezetter was uitsluitend ambtelijk 
en diende op sociaal niveau beperkt te blijven.494 

De indruk bestond, dat het streven naar een redelijke verhouding tot de bezet
ter door velen in de bevolking op zijn minst werd gesteund.495 De Duitsers lieten 
hier en daar ook weten de positie van de NSB als een interne Nederlandse aangele
genheid te beschouwen.496 Dit was van groot belang, want na de eerste opluchting 
over de houding van de bezetter was men aan Nederlandse kant het machtsstre
ven van de NSB als de grootste dreiging gaan beschouwen. Verscheidene burge
meesters riepen op tot eenheid en tot het bewaren van de 'nationale waarden en 
tradities'. Burgemeester In 't Veld van Zaandam voegde daaraan toe, dat de Duit- -C X 
sers hadden verklaard 'de geestelijke goederen' van het Nederlandse volk niet te 
willen aantasten: zij hechtten immers zelf waarde aan het nationaal zelfbewust
zijn.497 De implicatie was duidelijk: men moest op zijn hoede zijn voor de NSB. Bij 
dit soort openlijke uitspraken van burgemeesters, van De Monchy in Den Haag 
tot Van Rappard in Gorinchem, klonk de al dan niet versluierde wens mee, dat de 
nationale zelfstandigheid in de toekomst hersteld zou worden.498 

Het eerste nummer van het blad Het Gemeentebestuur dat na de capitulatie ver
scheen was gewijd aan de 'opbouwende arbeid die thans alom in den lande te 
wachten staat*. Onder de door de redaktie aangezochte auteurs bevonden zich 
Lieftinck, Linthorst Homan, de pas door generaal Winkelman benoemde 'com
missarissen-generaal' Ringers en De Quay en de Rotterdamse burgemeester Oud. 
De laatste eindigde zijn bijdrage met de woorden: 'Het gemeentelijk bestuur in 
Nederland zal, zich aanpassend aan de gewijzigde omstandigheden, doen wat 
verlangd mag worden. Daarvoor zal het verleden, de traditie die wij hebben hoog 
te houden, borg zijn.'499 

Oud was geen uitzondering toen hij schreef: 'Er zijn knopen die wij tevoren 
geen kans zagen te ontwarren, radicaal doorgehakt en waarvan wij thans mogen 
zeggen, dat dit doorhakken op zichzelf genomen geen ongeluk is.' Sinds tijden 
stonden de gemeenten niet voor zo'n grote taak, maar 'wij mogen eraan toevoe
gen, ook niet voor een zo grootse taak'. De taak van de wederopbouw zou ook naar 
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de mening van Oud worden vergemakkelijkt'door de houding der bezettende au
toriteit'.500 

Zowel op gemeentelijk als op nationaal niveau bleef men soms tegen beter we
ten in geloof hechten aan de mogelijkheid de bezetter te beïnvloeden en te mati
gen. Bleek een bepaalde maatregel toch door een Duitse verordening te worden 
ingevoerd, dan berustte men hierin in de hoop dit in volgende gevallen te kunnen 
vermijden. Zo luidde het commentaar van de secretarissen-generaal in een derge
lijk geval: 'Hoewel het wellicht wenselijk ware geweest zulks van Nederlandse zij
de te bepalen, schijnt hierin geen verandering gebracht te kunnen worden.'501 Het 
vertrek van twee secretarissen-generaal werd niet als een principiële gebeurtenis 
beschouwd. De algemene, niet met zoveel woorden vastgestelde, beleidslijn bleef 
immers dezelfde: Duits ingrijpen in het overheidsapparaat diende zoveel moge
lijk vermeden te worden, juist door een houding van bereidwillige samenwer
king. Men concludeerde niet dat deze paradox al snel uitliep op een hellend vlak 
van toegeven aan Duits ingrijpen. Integendeel, de paradox werd als een lastig, on
aangenaam maar onontkoombaar gevolg van het machtsoverwicht van de bezet
ter gezien. Vooralsnog was de balans, zo meende men, ruimschoots positief. 

3 . 2 DE POLITICI 

De positie van de politieke leiders van de grote partijen was tenminste in één op
zicht anders dan die van de bestuurders in het overheidsapparaat. Zij hadden -f^-
geen direkte verantwoordelijkheid voor dagelijkse beslissingen over het wel en 
wee van de bevolking. Zij waren niet belast met de direkte noodzaak maattegelen 
te nemen voor de maatschappelijke toekomst op korte termijn, omdat de Eerste 
en Tweede Kamer niet meer functioneerden. Op langere termijn evenmin, omdat 
tijdens de bezetting voor politieke partijen geen openbare rol meer leek te zijn. 
Dat wilde niet zeggen dat partijleiders en bestuurders van verwante organisaties 
geen eigen verantwoordelijkheden meer zagen. In het algemeen zagen zij na en
kele weken de noodzaak een gedragslijn voor de eigen groepering uit te zetten. 

Een van de kenmerken van de Nederlandse samenleving was immers de hoge 
graad van verzuildheid. Binnen de verschillende bevolkingsgroepen waren poli
tieke en maatschappelijke organisaties door vele banden verbonden. Tussen de 
bevolkingsgroepen bestonden vaak minder contacten. Ook bij de reacties op capi
tulatie en bezetting was deze situatie van invloed. Vaak waren bij de verschillende 
organisaties binnen één zuil dezelfde tendenzen aanwezig. Leidende figuren wa
ren gewend de toon aan te geven, waarop anderen meestal hun standpunt afstem
den. In de bijzondere situatie na de capitulatie kwam het ook voor, dat binnen één 
zuil verschillend gereageerd werd.502 

Ook de partijpolitici ontkwamen er niet aan conclusies te trekken uit de ingrij
pende gebeurtenissen sinds de Duitse inval. De niet-ambtelijke positie van de po
litici betekende niet, dat de situatie voor hen helder was. Evenmin, dat zij meer 
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zekerheid hadden over de keuzes die gemaakt moesten worden. Er bestonden on
der hen dan ook grote verschillen in de beoordeling van de situatie. 

De onderlinge meningsverschillen betekenden niet, dat de politici geen ge
meenschappelijke gespreksbasis hadden. Ieder voelde de treurnis over de Duitse 
inval en de afkeer van nationaal-socialistische invloed in Nederland. Ieder had na 
de capitulatie die merkwaardige, maar typerend dubbelzinnige stemming onder 
de bevolking waargenomen: enerzijds geschoktheid en angst, anderzijds de wil 
door te gaan met de dagelijkse gang van zaken. Zo constateerden sociaal-demo
cratische leiders, dat na de capitulatie een abnormaal groot aantal leden van de 
SDAP het lidmaatschap opzegde. 'Helden!' noemde de sociaal-democraat J. in 't 
Veld deze partijgenoten cynisch. Zijn zorg over de stemming onder de bevolking 
had hem ertoe gebracht de heersende onvrede over het vertrek van koningin en 
ministers te bestrijden door als burgemeester van Zaandam een vurig pleidooi te 
houden voor het koningshuis. In 't Velds optreden was in brede kring gewaar
deerd: het was tekenend dat Drees hem in juli voorstelde als zijn opvolger in een 
beoogd Nationaal Comité.503 

Anders dan bij de secretarissen-generaal bestond bij de politici de mogelijk
heid de gebeurtenissen eerst eens aan te zien. Angstige voorgevoelens streden met 
de hoop dat de bezetter zich zou blijven opstellen zoals hij dat in de eerste weken 
na de capitulatie leek te doen. De indruk bestond immers dat de overwinnaars 
zich gematigd gedroegen en zich in het contact met de Nederlanders in het alge
meen voorkomend opstelden. Hoopvol spelden velen de woorden van Seyss-In-
quart na zijn benoeming tot Rijkscommissaris. Bij hem berustte immers het ge
zag van het bezettingsregime. Zijn woorden maakten ook indruk op hen die op 
grond van de ontwikkelingen in Duitsland eigenlijk alleen maar ongunstige ont
wikkelingen onder de bezetter verwachtten.504 Seyss-Inquarts verzekering er niet 
op uit te zijn de Nederlanders een politieke overtuiging op te dringen wekte zo
veel hoop, dat andere, minder gunstige, uitspraken uit zijn toespraak wat in de 
schaduw bleven. Aan de weinige positieve aanknopingspunten voor de toekomst 
werd veel waarde gehecht.505 

In de eerste weken van de bezetting bleken tot veler verbazing de politieke par
tijen en aanverwante organisaties gewoon te kunnen blijven voortbestaan. Behal
ve informeel overleg in eigen kring ontplooiden de partijen aanvankelijk geen ac
tiviteiten. Eind juni 1940 werden initiatieven genomen tot een geregeld contact 
tussen kopstukken van de verschillende politieke partijen. Het resultaat ervan 
waren bijeenkomsten in kleine kring, die later de naam Politiek Convent zouden 
krijgen.506 Op 1 juli vond het eerste overleg plaats. De politici overwogen, hoe zij 
uit de politieke windstilte konden komen, die was veroorzaakt door de onzeker
heid over de gedragslijn van de bezetter en door de angst verboden te worden ten 
gevolge van een politiek alleenrecht voor fascisten en nationaal-socialisten.S07 

De sociaal-democratische leiders tastten af wat de mogelijkheden in de toe
komst voor hun beweging nog waren. Door hun vroegere actieve deelname aan 
anti-nationaal-socialistische propaganda was hun neiging tot 'ingroeien' in de 
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Nederlandse democratie nog versterkt.sos Intussen was Nederland een bezet land. 
Betekende de bezetting voor hen het eind van de sociaal-democratische activitei
ten? Rond half juli zag Drees tegen zijn verwachtingen in nog positieve perspec
tieven onder de bezetting. Wel waarschuwde hij dat de toekomst in nevelen ge
huld was en dat Duitsland voorlopig de hegemonie op het vasteland zou bezitten. 
Dat betekende dat Nederland deel zou uitmaken van de internationaal georden
de economie van de 'Germaanse lotsgemeenschap'.S09 Ook in sociaal-democrati
sche kring was het meegevallen dat de Duitsers de Nederlandse bevolking na de 
capitulatie niet meer als vijand behandelden en blijkbaar 'een goede verstand
houding' op prijs stelden.510 Nw-bestuurders hadden in juni van Duitse kant ver
nomen, dat de bezetting als een tijdelijke fase werd beschouwd, waarin de Neder
landse wet van kracht zou blijven en het'joden vraagstuk' zou blijven rusten. Na 
de oorlog zou Nederland dan weer vrij worden.511 Drees drukte zich voorzichti
ger uit: 'Wij weten niet of Nederland als zelfstandig land kan blijven bestaan.'512 

In de SDAP Tweede Kamerfractie vond men de berichten over de contacten van 
burgemeester S.J.R. de Monchy van Den Haag met de bezetter geruststellend. 
Duitse autoriteiten hadden De Monchy verzekerd, dat de bevolking niet bang 
hoefde te zijn voor vijandige maatregelen, zelfs de sociaal-democraten en de jo
den niet. De sociaal-democraten zouden juist betrokken worden bij het werk van 
de wederopbouw. In Amsterdam hadden de sociaal-democraten vanuit een derge
lijke hoop 'zonder bezwaar' zitting genomen in een door burgemeester W. de 
Vlugt gevormd nationaal hulpcomité. Ook volgens Drees konden allerlei activi
teiten gewoon doorgaan: hijzelf zette bijvoorbeeld zijn werkzaamheden in ver- -C X 
band met de arbitrage van lonen in de tuinbouw normaal voort.513 Het partijbe
stuur van de SDAP adviseerde de leden in gemeentelijke en provinciale besturen 
medewerking te verlenen aan alle maatregelen 'tot instandhouding van de Ne
derlandse volkskracht in economisch en sociaal opzicht'. Dit in afwachting van 
duidelijkheid over de mogelijkheden van doorwerken in de nieuwe omstandig
heden. Begin juli schreef Woudenberg een circulaire aan de afdelingen van de 
SDAP dat de partij kon voortbestaan binnen 'de zeer enge grenzen' van de bezetter. 
Het was van belang invloed te kunnen uitoefenen 'als aan de opbouw van een 
nieuwe ordening in een zelfstandigNederland kon worden begonnen'.514 

Toch had partijvoorzitter Vorrink er eind juni zijn twijfels over of de sociaal
democratische organisaties nog te redden waren. Daar stond tegenover dat vele 
bestuurders een andere mening hadden. De gelijkschakeling van het N W op 16 
juli bevestigde natuurlijk in sterke mate Vorrinks oordeel. Aan de andere kant 
had Vorrink er begrip voor, dat de vakbeweging ook onder de nieuwe omstandig
heden de materiële belangen van de arbeiders moest beschermen. Vorrink wei
gerde het aanbod om, ondanks de maatregel van de bezetter, de SDAP te laten 
voortbestaan onder toezicht van de NSB'er Rost van Tonningen. In een gesprek 
hierover liet Vorrink zich over de mogelijkheden van de vakbeweging genuan
ceerder uit. 'Wij hadden een toezicht van de vakbeweging van Duitse zijde, wij 
hadden een gedwongen arbeidsfront onder Nederlandse leiding als consequentie 
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van onze nederlaag kunnen aanvaarden.' Op een vraag van Rost van Tonningen 
voegde Vorrink hieraan toe, dat men kon proberen ook onder de huidige omstan
digheden het culturele werk van de vakbeweging te behouden. Maar de smaad die 
de sociaal-democratische beweging werd aangedaan door de partij onder toezicht 
van Rost van Tonningen te stellen zou zijns inziens nooit vergeten worden.515 

De opvattingen van de sociaal-democratische leiders pasten in het scala aan 
overtuigingen, die ook de politici van andere partijen in de eerste bezettings
maanden ontwikkelden. Bij allen bestond er een samenhang met de verwachtin
gen over de toekomst, die na oorlog en bezetting wachtte. Colijn bijvoorbeeld was 
van mening dat Duitsland ook na de oorlog de machtigste positie in Europa zou 
blijven innemen.516 CHu-fractievoorzitter Tilanus daarentegen, wilde er nog ab
soluut niet van uitgaan, dat de oorlog al door Duitsland gewonnen zou zijn.517 

Toekomstverwachtingen wierpen hun schaduw op de mogelijkheden die men op 
korte termijn dacht te zien. 

Verwante ideeën leidden soms tot uiteenlopende praktische keuzes. Zo was 
Drees van mening (althans voorde gelijkschakeling van de zogenaamde marxisti
sche organisaties), dat de eigen politieke beweging door moest gaan met het ont
plooien van activiteiten en waar het kon deel moest nemen aan het bestuur.518 De 
CHu-fractievoorzitter Tilanus en RKSP-voorzitter Verschuur vonden daarentegen, 
dat de normale politieke activiteiten dienden te worden stilgezet. Wel wilden zij 
activiteiten steunen, die expliciet 'Nederlandse' opvattingen en tradities hand
haafden.519 Onder die voorwaarde en onder het al dan niet uitgesproken perspec-

-£ 3~ t i e f v a n e e n herwonnen vrijheid en onafhankelij kheid was vrij algemeen het mot
to: doorgaan met activiteiten. De aard van deze activiteiten kon verschillen: voor de 
een dienden de activiteiten in eigen vertrouwde kring, voor de ander juist in nieu
we formaties plaats te vinden. Enerzijds had deze koers zijn grenzen, zoals bij 
Vorrink, die principieel weigerde de SDAP door te laten werken onder Rost van 
Tonningen. Anderzijds leidde het doorgaan onvermijdelijk tot een zekere aanpas
sing aan de situatie. Een aanpassing die al snel na de capitulatie in het land zicht
baar was geworden.520 

Zo tekende zich af welke optie voor het eigen handelen men nog zag: doorgaan 
met de activiteiten op basis van de eigen beginselen en van wat men zag als het 
landsbelang. De protestantse en liberale partijen hielden tot in het najaar van 
1940 vergaderingen, waar men het karakter van het Nederlandse volk en van de ei
gen groepering beklemtoonde. Deze opties en de veelbelovende woorden van de 
Rijkscommissaris maakten bij een openbaar optreden een zekere afstemming op 
het beleid van de bezetter onvermijdelijk en niet onwenselijk. Ook Tilanus, te
rughoudend in zijn opstelling, pleitte er in juni voor 'met begrip en beheersing" 
de leiding van de Duitse Rijkscommissaris te volgen.521 Een rondzendbrief voor 
geestverwanten van de hand van Tilanus toonde al begin juni een preoccupatie 
met de vraag wat nu de gedragslijn moest zijn. De artikelen van de liberale politi
cus Telders in de NRC waren er een ander voorbeeld van. Hetzelfde blijkt uit het in 
ruime kring circuleren van het verslag, dat Vorrink van zijn gesprek met Rost van 
Tonningen had gemaakt. 
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Het was ook de politici duidelijk, dat voor alle openlijke activiteiten tijdens de 
bezetting een 'modus vivendi' met de Duitse overheid moest worden gevonden. 
Volkenrechtelijk en politiek gold voor alle opties een zekere samenwerking met 
de Duitse bezetter - hoe dan ook de nieuwe overheid - als geboden. Dit was ook 
bij de sociaal-democraten voor de gelijkschakeling het geval. Het bestuur van het 
Nw had bijvoorbeeld geen bezwaar tegen zakelijk overleg met de nieuwe macht
hebbers, ookniet als het ging om het (vrij willig) zenden van arbeiders naar Duits
land.522 Het was de politieke leiders bekend, dat er vanaf de capitulatie contacten 
tussen Nederlandse bestuurders en de Duitsers hadden bestaan. Zo waren er be
richten, dat de bezetter vanaf het begin geïnteresseerd was in de bestrijding van 
de werkloosheid.523 

Vanaf het begin bestond er bezorgheid over de houding van een groot deel van de 
bevolking. In 't Veld sprak openlijk over 'een geestelijke moeheid onder de burge
rij', die de waakzaamheid voor het 'nationaal geestelijk bezit* deed verslappen. 
Wel constateerde hij al een door de bezetting toegenomen saamhorigheid. Het 
prominente CHU-lid De Geer van Oudenrijn - wel te onderscheiden van minister
president De Geer - liet aan Tilanus weten: 'Het wil mij voorkomen, dat het thans 
voor alles om actie gaat.' De mogelijkheden ervoor achtte hij aanwezig: de bezet
ter zou geneigd zijn vrijheid te laten aan hem die actief is, mits hij 'niet in strijd 
komt met zijn belangen'. Liever risico lopen dan het initiatief overlaten aan ele
menten, die het land via een burgeroorlog naar inlijving zouden voeren, de NSB 
dus. Het Nederlandse volk moest merken, 'dat er nog goede vaderlanders zij n, die 
fut genoeg hebben om onder de huidige omstandigheden aan de toekomst van 
land en volk te werken'. Voor De Geer zou het beter zijn, als de leiders van zo'n ac
tie geen verleden in de praktische politiek zouden hebben: dat zou onderlinge 
scherpe tegenstellingen helpen voorkomen.524 

Tilanus zelf was he t - evenals Telders - met dat laatste niet eens. Voorzover Ne
derlandse activiteiten al kans van slagen hadden, dan waren deze bij uitstek een 
zaak voor de politieke partijen. Ook Colijn was er eind juni voorstander van ge
weest, dat de grote politieke partijen - net als in Denemarken - een 'blok' vorm
den en met een manifest in de openbaarheid traden f25 Het kon geen van de poli
tieke leiders ontgaan zijn, dathetsoms inderdaad in provincialeen gemeentelijke 
bestuurscolleges tot een dergelijke samenwerking was gekomen.526 

Het bevorderen van nationale eenheid was in de ogen van de politici van groot 
belang. De meesten deelden de overtuiging dat men na de capitulatie de zaak niet 
eenvoudig op zijn beloop kon laten. Was het gevaar van een nationaal-socialisti
sche machtsovername, van een volledige nazificatie en uiteindelijke inlijving bij 
Duitsland niet groot? Het ging er voor alles om iets te doen: 'Liever iets teveel ge
riskeerd dan niets gedaan.'527 Het meest openhartig sprak men daarbij van het ge
vaar dat van NSB-kant dreigde. 

Duidelijk is, dat in de politiek nergens tot daadwerkelijk verzet tegen het be
zettingsregime werd opgeroepen. De politici volgden daarin het voorbeeld van de 
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autoriteiten waar dit nog sterker leefde: 'Pleegt geen verzet!', zo riep de burge
meester van Geldrop zijn bevolking op en hij was geen uitzondering.528 De na
drukkelijk gedemonstreerde eenheid diende chaos te voorkomen en van de be
zetter respect af te dwingen. Een respect dat misschien ongewenste invloeden op 
de Nederlandse samenleving zou kunnen tegengaan. Sommigen formuleerden 
dat krachtdadiger: 'Wij zullen schouder aan schouder moeten staan, om onze 
geestelijke goederen eigen te doen zijn en te bewaren.'S29 Tot daden van actief ver
zet tegen het bewind van de bezetter riepen deze vastberaden woorden niet op, 
ook niet impliciet. 

Het eenheidsstreven had voor de politici een belangrijke functie.530 Het nam in 
de omstandigheden van de bezetting een deel van de functie van de politieke par
tijen over. Vele politici beseften dat er voor de partijen als zodanig een sterk ver
minderde belangstelling was. De onafhankelijke SDAP'er Scheps was een paar 
maanden later nog van mening, dat het eenheidsstreven een uitlaat voor gefrus
treerd nationaal en maatschappelijk engagement bood. Dat gold ook voor het Na
tionaal Front, dat met zij n openhartige nationalisme in de bezettingssituatie een 
moedige indruk maakte. Ook Vorrink en Drees hadden er ondanks alle bezwaren 
een zekere waardering voor.531 

Hoe dan ook, het streven naar eenheid beantwoordde aan de behoefte de na de 
capitulatie ontstane leemte op te vullen. De een kon er daarbij de nadruk op leg
gen dat een 'samengaan van alle Nederlanders' ook een herwaardering van de ei
gen geestelijke bagage met zich meebracht Een ander wees juist op het belang dat 
'de Nederlandse methode' werd gevolgd en dat elke groep als groep zoveel moge- - £ ^-
lijk meewerkte aan het nationaal belang.532 Dit laatste betekende een voorkeur 
voor activiteiten in eigen kring en een duidelijke wens de verzuilde situatie niet 
geheel af te schrijven. 

Behalve overeenkomsten in de reacties op de bezettingssituatie bestonden er 
vanzelfsprekend ook verschillen. De eigen achtergrond en het karakter van elke 
zuil kwamen zo ook in het begin van de bezettingstijd tot uiting. Behalve de ver
schillen tussen de zuilen waren er ook verschillende opvattingen binnen dezelfde 
partij of zuil. 

Bij de sociaal-democraten was - zoals reeds aangestipt - sprake van uiteenlo
pende standpunten. Vorrink nam het VARA-bestuursleden kwalijk, dat ze met de 
omroep door wilden gaan, nadat hijzelf een voortbestaan van de SDAP onder Rost 
van Tonningen had afgewezen. Het democratisch gehalte woog voor Drees en 
hem zwaar. Toch zag hij - zo bleek al eerder - eventueel voor andere sociaal-de
mocratische organisaties nog wel een taak. De VARA-bestuursleden hadden na 
ampele overweging besloten ondanks NSB-toezicht door te gaan met het werk. 
Daarbij gingen ze verder dan sommige andere sociaal-democraten: nationaal-so
cialistische controle werd aanvaard. 

De VARA-bestuurders kampten met het gegeven, dat de omroepen van de ande
re zuilen ook bleven doorwerken. Moest nu alles wat in jarenlange 'strijd' tot 
stand was gebracht opgeofferd worden terwijl de concurrerende organisaties ble-
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ven bestaan? Bovendien: Rost van Tonningen was immers niet door Mussert, 
maar door de bezetter benoemd. De VARA-bestuurders riepen bij het aannemelijk 
maken van hun standpunt de sociaal-democratische beginselen te hulp: 'Het vrije 
spel der maatschappelijke krachten is weggevaagd; het perspectief is daardoor 
vrijer geworden. De idee dat het gemeenschapsbelang gaat voor het eigen en het 
groepsbelang, heeft tot dusver slechts praktische toepassing op kleine schaal ge
vonden; thans krijgt zij de kans van toepassing op veel groter schaal.' 

Een verwijzing naar de loop der geschiedenis was een orthodoxe rechtvaar
diging voor de gekozen lijn: 'De grootste fout in een tijd van maatschappelijke 
veranderingen is de doelloze afzijdigheid. Het heeft geen nut oude vormen te be
treuren die zijn heengegaan en die niet terugkomen.'533 Bij de beslissing voorlo
pig de sociaal-democratische organisaties door te laten werken had één argument 
een grote overtuigingskracht: op deze manier zou invloed uitgeoefend kunnen 
worden op de opbouw van een 'nieuwe ordening' in een toekomstig, weer zelf
standig, Nederland.S34 

Orthodoxe opvattingen speelden ook een rol bij de stellingname in prote-
stants-christelijke kring. Pregnant was dat het geval in een zeer rechtzinnige 
groep als de SGP. Deze zag capitulatie en bezetting als de sprinkhanenplaag uit 
het Oude Testament, als straf en als 'tijd van bezoeking\ Een visie die een houding 
vooral van passiviteit, maar ook van onderwerping aan het bezettingsregime met 
zich mee kon brengen.535 Ook in bredere kring binnen calvinistisch Nederland 
trof men dit soort argumenten aan. In de eerste bezettingsmaanden werd vooral 
veel gewicht gehecht aan het argument, dat de Duitsers nu eenmaal de plaats van -É JV 
de Overheid innamen en dat volgens Romeinen xin gehoorzaamheid aan die 
Overheid een bijbelse plicht was. 

Een andere gedachtengang had elders in protestantse kring invloed: het treu
ren over de aanwezigheid van de bezetter vond een tegenwicht in het zoeken van 
het euvel in eigen boezem. Op een gemeenschappelijke vergadering van de Am
sterdamse CHU en ARP in de Watergraafsmeer werd van CH-zijde betoogd, dat er 
een herwaardering van de eigen geestelijke bagage moest plaatsvinden. Het Ne
derlandse volk moest in de toekomst meer samenwerken. Dat was ook noodzake
lijk, omdat er wijzigingen in de economische structuur op handen waren. Ook de 
AR-spreker wees op tekortkomingen in eigen kring: het uitblijven van een effec
tieve bestrijding van de werkloosheid was er het teken van. Maar van défaitisme 
mocht geen sprake zijn. 'Weest Uzelf en blijft Uzelf' en ̂ blijft bovenal Nederlan
ders'. Beide sprekers hoopten, dat de terughoudendheid van de bezetter zou blij
ven voortduren. De CH-spreker sprak uitdrukkelijk zijn waardering uit voor de 
houding van de bezetter.536 

Ook in rooms-katholieke kring was er het dilemma tussen de wens de eigen or
ganisaties hoe dan ook in stand te houden en de overtuiging dat de rooms-katho
lieke leer niet met het nationaal-socialisme was te verzoenen. Het RK Werklieden
verbond was na de gelijkschakeling van het NW voorbereid op een gedwongen 
samenwerking met andere organisaties. In de omstandigheden achtte het een 
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compromis bespreekbaar. Voorwaarde was wel, dat de standsorganisaties niet op
geheven werden en dat het kerkelijk gezag de nieuwe ontwikkeling toelaatbaar 
achtte.S37 Voor de oorlog had het episcopaat activiteiten buiten het traditionele 
katholieke organisatieleven in het algemeen niet toegestaan. Dit zelfs als de nieu
we organisaties een rooms-katholiek karakter wilden dragen."8 Na de capitulatie 
achtten ontevreden katholieken de situatie rijp voor het zoeken van een eigen 
weg. Door de lang bestaande polarisatie tegenover politiek 'links' kwamen zij 
daardoor nogal eens terecht in het vaarwater van 'rechtse', maar als 'echt" Neder
lands beschouwde organisaties als Nationaal Front.539 

RKSP-voorzitter Verschuur had voor de katholieke positie tijdens de bezetting 
een 'op de plaats rusf juist geacht. Daardoor bood hij anders dan vroeger deze kri
tische jongeren een vrije keuze. Ook is zo de katholieke steun aan het streven naar 
een nationale eenheidsbeweging verklaarbaar. De opstelling van de RKSP hield 
overigens niet in, dat men op alle organisatieniveaus tot opheffing van de partij 
wilde overgaan. Bovendien waren er bestuurders, die de eigen organisatie voorop 
wilden blijven stellen.540 

In kringen van de liberale Vrijheidsbond had de mening van Telders een groot 
gezag. Deze waarschuwde voor het trekken van vergaande consequenties uit de 
gebeurtenissen sinds de Duitse inval. Zo had een economische oriëntatie op 
Duitsland, waarbij rekening werd gehouden met het bestaan van een groot Duits 
rijk, altijd al in zijn lijn gelegen. Maar Telders vond het vreemd, dat sommigen 
een dergelijke oriëntatie juist nu zo bepleitten. Hij constateerde, dat er schrijvers 
en sprekers waren die meenden te moeten concluderen dat het ook in Nederland - £ ^-
noodzakelijk was 'alle oude rommel over boord te gooien' en mee te doen aan wat 
de 'revolutie in Nederland' werd genoemd. Telders vond dit verre van realistisch, 
omdat het Nederlandse volk herhaaldelijk had laten blijken de Nederlandse vrij
heden en tradities op hoge prijs te stellen en niet te verlangen naar een wijziging 
in regeringsvorm.541 Hij reageerde hiermee onder meer, zonder dat met zoveel 
woorden te zeggen, op de geschriften van Linthorst Homan.542 

Telders verklaarde zich openlijk tegenstander van de opvatting dat de oude 
partijen zouden hebben afgedaan.543 Hervormingen in een situatie waarin geen 
vrije discussie mogelijk was, wees hij af.544 Hij zinspeelde hiermee op de ontwik
kelingen in de richting van een nationale actie. Het was hem duidelijk geworden, 
dat velen in liberale kring ontevreden waren over wat zij zagen als het 'werkloos' 
blijven van hun partij en actieve deelname aan een nationale actie wensten.545 

Het Liberale Weekblad was voor het eerst na de capitulatie op 21 juni weer ver
schenen. Het hoofdartikel droeg de titel: 'Wij gaan door!' Ook hier dus - na enke
le weken - de wil om ondanks de bezetting door te gaan met activiteiten. Tegelijk 
sprak er de overtuiging uit, dat men uitdrukkelijk als liberalen door wilde gaan. 
Omdat de partij niet meer vergaderde, zou het blad als bindmiddel moeten die
nen. 'De inzet is de handhaving van ons nationale culturele leven, waarop de libe
rale geest zijn stempel heeft gedrukt.'S46 

Dit alles betekende niet, dat liberalen als Telders tegenstanders van het stteven 
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naar nationale eenheid waren, maar het moest dan wel een 'eenheid van onder
schei denheden' zijn.547Telders had in vele artikelen, onder meer in de NRC, de be
zettingssituatie op basis van het volkenrecht geanalyseerd. Daarbij kwamen de 
grenzen van samenwerking met de bezetter aan de orde. Wel kon de bezetter vol
gens dat zelfde recht allerlei beperkingen opleggen. 'In bezet gebied is men geen 
baas in eigen huis, doch heeft men te gehoorzamen aan hetgeen de bezetter in het 
belang van zijn oorlogvoering nodig of wenselijk acht.'548 

Ondanks een pluriformiteit aan meningen was er ook een gemeenschappelijke 
noemer waaronder de opvattingen van de verschillende politici samen te vatten 
zijn. Centraal daarin stond het perspectief van een na de oorlog weer zelfstandig 
geworden Nederland. Tot die tijd moest het karakter van de Nederlandse samen
leving - volgens ieders ideeën daarover - zoveel mogelijk behouden blijven. Over 
de wijze waarop dat moest gebeuren konden de opinies weer uiteenlopen, als ze 
in deze maanden al een vaste vorm hadden gevonden. Aan de haalbaarheid van 
het einddoel, de nationale zelfstandigheid, klampte iedereen zich vast. 

Ook voor de niet direkt voor het bestuur verantwoordelijke politici was duide
lijk, dat soms contacten en vaak ook samenwerking met de Duitsers onvermijde
lijk waren. Van het bepleiten van een actieve opstandigheid tegenover de bezetter 
was in deze maanden geen sprake. Des te sterker was de afwijzing van een machts
positie voor de NSB. Net als bij de secretarissen-generaal lag daar ook voor de poli
tici een duidelijke grens. Het was deze grens die de bezetter overschreed door de 
SDAP onder het bewind van een NSB'er te plaatsen. Vorrink had het, toen hij wei
gerde onder Rost van Tonningen door te gaan, niet voor niets over de 'smaad', die 
de partij hiermee was aangedaan. Het is opmerkelijk dat Rost van Tonningen in 
zijn reactie goed bleek in te spelen op het toekomstperspectief van de politici. Hij 
zei de beslissing van Vorrink vooral te betreuren omdat 

bij de komende vredesonderhandelingen het zou ontbreken aan een socialistisch 
georiënteerde volksbeweging, die Adolf Hitler het nodige vertrouwen zou inboe
zemen om Nederland zijn zelfstandigheid te schenken. De bezetting zou nu bij
na onvermijdelijk een permanente moeten worden.S49 

3-3 DE MAATSCHAPPIJ 

Iedereen in Nederland stond voor de vraag hoe de situatie na de capitulatie beoor
deeld moest worden. Dat probleem was niet tot overheden en politici beperkt. Dat 
bleek alleen al uit het feit, dat een Duitse Rijkscommissaris in de Ridderzaal over 
de gevolgen voor de Nederlandse bevolking sprak, dat NSB'ers zich prominent op 
straat vertoonden en dat in de pers de besluiten van de bezetter verschenen. Maar 
het maakte toch een groot verschil uit of de eigen levensomstandigheden voorlo
pig grotendeels onveranderd bleven of dat veranderingen erin het onontkoom-
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baar maakten een standpunt ten opzichte van het bezettingsregime in te nemen. 
Overal in de Nederlandse samenleving was er de herinnering aan de vooroor

logse berichten over het nationaal-socialistische regime in Duitsland. Een moge
lijke 'gelijkschakeling' onder nationaal-socialistische vlag of vervolging van door 
de Duitsers als vijandig beschouwde groepen werden bij velen buiten de kring 
van nationaal-socialistische sympathisanten gevreesd. Maar ook was er de gerust
stellende indruk, die het Duitse optreden na de capitulatie had gemaakt. 

De positie van werkgevers en werknemers maakte het onmogelijk de nieuwe 
werkelijkheid onder de bezetting te negeren. Het bedrijfsleven, afhankelijk van 
de speelruimte die door overheid en politiek werd geboden, probeerde de zaken 
zo normaal als in de omstandigheden mogelijk was voort te zetten. De Duitse en 
de Nederlandse overheid speelden daarbij een rol, zowel door hun invloed op de 
sociaal-economische randvoorwaarden, als door de mogelijkheid orders te plaat
sen. 

De werknemersorganisaties waren er natuurlijk van op de hoogte, dat in 
Duitsland sinds 1933 aan het afzonderlijk bestaan van de verschillende arbeiders
organisaties een einde was gemaakt: die waren immers alle in het Arbeitsfront op
gegaan. Toch bestond de hoop dat de bezetter hier wellicht niet - of niet in die 
mate - zou ingrijpen. Daar kwam bij dat bij sommigen dit optimisme een haast 
gretig karakter had. Zij zagen de mogelijkheid van wat ze een 'nieuwe orde' 
noemden niet met afkeer tegemoet. In de vakbeweging gingen hier en daar stem
men op contact met de Duitsers op te nemen. Voorlieden met een 'politiek verle-

~X_7~ den' moesten daar dan buiten blijven.sso De voorzitter van de Neutrale Vak Cen- -C X 

trale kreeg in zijn bestuur overigens geen steun voor deze opvatting. 
De leden van het bestuur van het N W accepteerden half juni de voorwaarden, 

die een voortbestaan van de vakbeweging zouden mogelijk maken. Dr. Hellwig 
van het Duitse Arbeitsfront vatte ze samen als: geen inmenging in politieke kwes
ties, geen stakingen en niets ondernemen tegen de veiligheid van de Duitse Wehr
macht.551 

Er waren pogingen oude ideologische overtuigingen op één lijn met de nieuwe 
situatie te brengen. Het weekblad voor het spoorwegpersoneel bijvoorbeeld be
naderde begin juli 1940 de bezetting positief en begroette de vervanging van de 
'liberaal-kapitalistische productie- en distributiemethoden' door een geleide eco
nomie. Was dat niet het doel waarvoor de moderne vakbeweging gestreden had? 
Er was sprake van een 'elementaire tijdsverandering', waarin een nieuwe sociale 
orde gevestigd zou worden. 'De komende wereld vindt onze vakbeweging met 
open oog voor de nieuwe verhoudingen.'552 

Velen waren tevreden over de groeiende neiging tot eenheid. Sommigen voeg
den daaraan toe verheugd te zijn, dat nu 'door ingrijpen van andere zijde ons die 
eenheid wordt gebracht*.553 Niet allen waren zo positief, maar deze uitspraken 
waren geen uitzondering. Ze waren symptoom van de in brede kring bestaande 
neiging in de ontwikkelingen onder de bezetting ook positieve mogelijkheden te 
zien. Een zekere invloed van de Duitsers, een zekere mate van aanpassing werden 
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voor een bezettingssituatie als normaal beschouwd. Bij erkenning daarvan bleef 
de hoop bestaan dat het Nederlandse maatschappelijk leven zijn eigen weg kon 
blijven bepalen. Deze kans diende dan niet verspeeld te worden door een te pas
sieve houding. 

Velen in de vakbeweging verwachtten, dat er op sociaal-economisch gebied van 
een zekere Duitse bemoeienis sprake zou zijn. De besturen van de grote vakcen
trales namen het standpunt in, dat men krachtiger zou staan naarmate men zich 
hechter aaneensloot. Het parool was dus: actief onderling samenwerken en naar 
buiten toe als eenheid optreden. Zo zou men ook sterker staan tegenover Mussert 
en de zijnen. Dat leidde er in juli toe, dat men de eigen organisaties liet voortbe
staan en naar een eenheid streefde, die door sommigen op zichzelf al als wenselijk 
werd beschouwd, in een land 'waar ieder op zijn eigen polletje bleef'.S54 

Zo werden angst en onzekerheid aangevuld door een optimistischer instel
ling. Er was nog geen reden het lidmaatschap van de moderne organisaties op te 
zeggen, zoals sommigen meenden. Want: ' we hebben nog genoeg van ons volks
karakter over, om fier te blijven en rechtop te blijven lopen'.SS5 Pas na de 'gelijk
schakeling' van de socialistische beweging op 16 en 20 juli kwamen er grote ver
schillen in reactie tot uiting: voor sommigen waren de mogelijkheden tot 
samenwerking met de bezetter uitgeput. Het karakter van de beweging werd nu 
immers aangetast. Bovendien was de grens naar een actieve machtsuitoefening 
door NSB'ers nu overschreden! De SDAP weigerde onder Rost van Tonningen door 
te gaan. Het NW en andere sociaal-democratische organisaties besloten in grote 
meerderheid om voorlopig door te gaan. Zoals elders was ook hier het belangrijk- -C X-
ste argument, dat het van belang was later te kunnen deelnemen aan de wederop
bouw en de invoering van een effectieve sociale politiek.556 Hoewel de confessio
nele vakorganisaties voorlopig aan 'gelijkschakeling' ontkwamen, accepteerden 
zij zonder veel problemen Duitse controle via een Kontaktkommissar.557 

Van de kant van de werkgevers bepleitte Fentener van Vlissingen om dezelfde 
redenen, dat in het bedrijfsleven één lijn zou worden getrokken. Van economi
sche samenwerking met de bezetter was al direkt sprake. Begin juni sloot de Me
taalbond een overeenkomst met de Duitsers. Wel werd aanvankelijk een zekere 
terughoudendheid in acht genomen - wapens en munitie van groot kaliber wer
den niet geleverd - maar de metaalindustrie had in de praktijk direkt met de 
Duitse krijgsmachtonderdelen als opdrachtgevers te maken.558 Volgens Fentener 
van Vlissingen hield eenheid in het bedrijfsleven ook in, dat het contact met de 
Duitse en Nederlandse autoriteiten verbeterd kon worden: er kon praktisch lei
ding gegeven worden aan de op economisch gebied noodzakelijk geworden aan
passing. Hiertoe werd het Nationaal Comité voor Economische samenwerking 
ingesteld. Het bedrijfsleven was er breed in vertegenwoordigd.559 Ook hier speel
de de wens mee de nieuwe organisatie in eigen, Nederlandse hand te houden. 

Volgens Fentener van Vlissingen moest er ook bij politieke activiteiten sprake 
zijn van eensgezindheid. Naar zijn mening was er in het land algemeen de con
clusie getrokken, dat deze eenheid er moest zijn om weerstand te kunnen bieden 
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tegen invloed van zowel de bezettende mogendheid als van 'volksontbindende 
krachten'.560 Bedoeld werd de NSB. Van Vlissingens comité voor economische sa
menwerking werd mede wegens dit soort opvattingen al in juli van Duitse kant 
gedesavoueerd.36 ' 

Ook een organisatie als de Nederlandse Spoorwegen, met zowel trekken van 
het bedrijfsleven als van de overheid, probeerde de zeggenschap in eigen hand te 
houden. Staatsraad Kan, tevens commissaris bij de NS, betoogde naar aanleiding 
van de Aanwijzingen letterlijk: 'Sterk spreekt het belang der bevolking, dat de Ne
derlandse bedrijven zo lang mogelijk in Nederlandse handen blijven.'S62 In deze 
zin hadden directieleden van de NS al op 15 mei hun Duitse gesprekspartners ver
zocht de directie van de NS te handhaven, omdat deze de door de Duitse autoritei
ten opgedragen werkzaamheden 'loyaal' zou uitvoeren.S63 

De samenwerking met de bezetter was daarbij geen doel op zichzelf. Iemand 
als Fentener van Vlissingen verklaarde te begrijpen, dat er een soort economische 
aansluiting bij Duitsland moest komen en dat Nederland geen eigen buitenland
se politiek meer kon voeren. Maar anderzijds pleitte hij er bij de bezetter voor het 
land 'zelfstandigheid binnen eigen huis' te laten.564 In die zin werd het streven 
naar eenheid door hem en anderen als weerstand tegen de bezetter gezien.56S 

Daarmee werd vooral gedoeld op de gevaren van een annexatie door Duitsland en 
van een machtusurpatie door de NSB. 

Het was steeds weer de angst voor de invloed van de NSB, die de motivering was. 
Zo was binnen de agrarische sector de beweging Landbouw en Maatschappij be
zig de mogelijkheden te onderzoeken voor een gemeenschappelijk plan tot eco- -C X 
nomische en sociale opbouw. In de loop van mei 1940 was er een commissie inge
steld, die moest proberen om hiertoe een breed front op te richten. Ook hier was 
weer het motief, dat op deze wijze voorkomen zou kunnen worden, dat de Duitse 
instanties zelf gingen ingrijpen in het sociaal-economisch leven. De poging mis
lukte in dit stadium, waarschijnlijk omdat velen in Landbouw en Maatschappij, 
NSB-invloeden vermoedden.S66 

In maatschappelijke organisaties werd in de eerste maanden van de bezetting 
de energie vooral aangewend om eenheid en samenwerking tot stand te brengen. 
De reacties in de diverse sectoren van het bedrijfsleven waren dezelfde als die in 
andere maatschappelijke organisaties. 

Opvattingen over de situatie onder de bezetting kwamen ook in individuele, 
persoonlijke, contacten, brieven en geschriften ter sprake. Zeldzaam waren voor
alsnog de directe, in het geheim uitgegeven oproepen tot daadwerkelijk verzet te
gen de Duitsers. Een voorbeeld ervan waren de berichten van de studentengroep 
De Geuzen.567 Vaker kwam het voor, dat heimelijk schriftelijke berichten of ge
ruchten werden doorgegeven.568 Studenten, scholieren en cafébezoekers gaven 
uiting aan hun anti-Duitse gezindheid. Zij weerspiegelden een paar weken na de 
capitulatie een langzaam groeiende sfeer van onzekerheid én onvrede over de be
zettingssituatie. In het openbaar was daarbij nog betrekkelijk zelden de bezetter 
het mikpunt, maar des te vaker de als diens Nederlandse handlanger beschouwde 
NSB. 
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Als de afkeer van de bezetter al in het openbaar tot uiting werd gebracht, dan 
gebeurde dat vrijwel alleen indirekt: overal werd gewezen op de waarde van het 
Nederlandse karakter van de samenleving, wat men daaronder ook verstond. 
Men roemde het gevoel van eenheid en saamhorigheid, dat onder het Nederland
se volk zou bestaan. Na het verwerken van de eerste schok van het vertrek van de 
koningin werd het Huis van Oranje bij uitstek het symbool van die eenheid: An
jerdag was er de uiting van. 

Dit alles vormde slechts een schijnbare tegenstelling tot de door alle waarne
mers geconstateerde neiging het gewone leven te hervatten. Men paste zich 'won
derlijk' en 'snel' aan de situatie aan.S59 Schijnbaar, omdat juist de gevoelde tegen
stelling tussen de bezettingssituatie en het bijna 'normale' dagelijks leven de 
behoefte aan een gemeenschappelijk doorleefde nationale eenheid deed ont
staan. 

Dit soort maatschappelijke signalen kregen ook de politici uit hun achterban. 
Daardoor voelden voorlieden als Tilanus en Telders, die zelf weinig mogelijkhe
den voor Nederlandse politieke activiteiten zagen, zich toch geroepen verant
woording af te leggen en te laten weten, dat zij niet hadden stilgezeten. Weliswaar 
kon het politieke werk niet op de gebruikelijke manier doorgaan, zo meldde Tila
nus zijn geestverwanten, maar kleine vergaderingen waren niet verboden.S70 Uit 
de achterban waren kritiek en vragen gekomen: er bestond een behoefte aan acti
viteiten op nationaal niveau. Bij velen, ook bij invloedrijke personen binnen de 
partijen, heerste de overtuiging, dat daarbij 'mensen zonder verleden in de prak
tische politiek' moesten worden betrokken. Daardoor zouden bij de nieuwe acti- -Ç \-
viteiten de oude, onderlinge tegenstellingen misschien kunnen worden voorko
men.571 Bij dit soort overwegingen speelde een rol dat er grote onduidelijkheid 
bestond over de verdere ontwikkeling van de bezetting. 'Niemand wist het.'572 

Om in die omstandigheden toch iets te kunnen doen, kwam de behoefte op -
bij afwezigheid van een normaal politiek leven - de aandacht te richten op be
langrijk geachte maatschappelijke vraagstukken.573 Anderen vonden door de gro
te overmacht van de Duitsers in Europa (' in die maand veranderde de ganse visie 
op de verhoudingen in de wereld') dat er een nieuw tijdperk was aangebroken. 
Het zou prettiger zijn geweest, als van het oude behouden had kunnen worden 
wat goed was geweest, maar het was waanzin de werkelijkheid niet onder ogen te 
zien. Samenwerking met de Duitsers moest nu mogelijk zijn, al was vriendschap 
uitgesloten.574 

Bij beroepsmilitairen, die moesten kiezen tussen 'Erewoord of krijgsgevan
genschap' speelde een dergelijke sombere kijk op de loop van de oorlog bij de be
slissing mee. Vooral na de snelle nederlaag van Frankrijk geloofden de meesten 
niet aan een Duitse nederlaag en achtten het daarom niet verstandig zich anti-
Duits op te stellen.575 In kringen van oud-kolonialen heerste de opvatting, dat het 
bij elk openbaar optreden de voorkeur verdiende rekening te houden met een lei
dinggevend Duitsland. Dat had meer zin dan het Nederlands belang na te streven 
tegen Duitsland in.576 Hierbij speelde een grote rol, dat in deze kring de verhou-

117 

-e-



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:30 pac 118 (Zwart film) 

ding tot Nederlands-Indië tot grote zorg aanleiding gaf. Oud-gouverneur-gene-
raal jhr. mr. B.C. de Jonge vond de houding van de Nederlandse regering in Lon
den ongunstig: deze zou zijns inziens Nederland de koloniën kunnen kosten. 
Frankrijk - daar was het Vichy-regime inmiddels gevestigd - stond er naar zijn 
mening beter voor, omdat vanuit het moederland officiële contacten met de kolo
niën mogelijk waren.577 

3.4 DE PERS 

Na de capitulatie konden de dagbladen blijven verschijnen en - soms na een kor
te onderbreking - deden ze dat ook. Wel was er sprake van beïnvloeding en 'stu
ring' door het bezettingsregime. Het voornaamste middel daartoe waren de dage
lijkse persconferenties van Pressereferent Janke. Daar kregen vertegenwoordigers 
van de landelijke pers toelichting op nieuwe ontwikkelingen en voorgenomen 
maatregelen. Verder werden er adviezen gegeven over door de bezetter als 'posi
tief' beschouwde artikelen en werden berispingen uitgedeeld naar aanleiding 
van de Duitsers onwelgevallige kolommen of 'koppen'. Soms werden bepaalde 
onderwerpen verboden en een enkele maal werd iets dringend aangeraden of 
voorgeschreven. Verboden werd bijvoorbeeld het aankondigen van een voorgeno
men bezoek van Duitse personen. Vanaf 3 juli 1940 was het niet meer toegestaan 
namen en functies van het Koninklijk Huis te noemen. Maar ook het vermelden 
van weerberichten en barometerstanden viel onder een verbod. Wat de aanbeve- ( t ) 

lingen betreft: op 18 juli werd de pers bijvoorbeeld 'verzocht' aandacht te beste
den aan het vertrek van een kindervakantietrein waarbij de Rijkscommissaris 
aanwezig zou zijn.S78 

Van Duitse kant was men eind juli 'redelijk tevreden' over de Nederlandse 
pers.579 De persconferenties hadden duidelijk invloed op de inhoud van de kran
ten gehad. Bovendien waren de meeste buitenlandse nieuwsbronnen ontoegan
kelijk geworden. De Nederlandse pers heeft zich in de praktijk meestal neerge
legd bij deze Duitse invloed.580 Daarnaast bleef het tijdens de eerste maanden van 
de bezetting mogelijk eigen opinies en reacties in de kolommen te laten verschij
nen. Het ontbreken van preventieve censuur en de deels bewust door de bezetter 
gehandhaafde vrijheid boden de redakties wel degelijk de mogelijkheid - binnen 
een algemene voorzichtige, niet openlijk anti-Duitse houding - een eigen geluid 
te laten horen. 

In bescheiden mate, maar reëel, bleef dan ook sprake van een zekere plurifor
miteit in de pers. Het buitenlandse nieuws was meestal gebaseerd op Duitse bron
nen, maar bij het weergeven van binnenlands nieuws had de redactie vaak wat 
meer de vrije hand. Zo besteedden verschillende kranten bij gelegenheden als de 
terugkeer van de krijgsgevangenen of de herdenking van de gevallenen opmerke
lijk grote aandacht aan 'het rood-wit-blauw', het Wilhelmus en de uitingen van 
Oranjegezindheid.581 Bovendien bleven er verschillen tussen de diverse kranten 
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in de wijze van berichtgeving en de inhoud van de commentaren. Zo schreef De 
Standaard, dat de krant een eigen geluid zou blijven laten horen. Er moest welis
waar rekening gehouden worden met de 'gewijzigde situatie', maar bestreden 
werd dat alle kranten voortaan hetzelfde zouden schrijven.582 Binnen de genoem
de beperkingen was dat voorlopig inderdaad het geval. Ook binnen een en dezelf
de krant konden verschillende opinies voorkomen. Zo waren de (ongesigneerde) 
bijdragen vanTelders in deNieuweRotterdamscheCourant(NRc) van een andere toon 
dan een aantal redactionele bijdragen in dezelfde krant.583 

De deels gemuilkorfde pers was geen weerspiegeling van de publieke opinie in 
het bezette Nederland. Wel kunnen de eigen verslaggeving en commentaren in de 
pers bouwstenen vormen voor een geschiedenis van destemming en de sfeer in de 
eerste maanden van de bezetting. Het onderzoek hiernaar is gebaseerd op een 
analyse van een zestal nationale dagbladen. In de weergave ervan worden na de 
beginperiode ('direkt na de inval') vier thema's onderscheiden: (1. de oorlogen de toe
komst, 2. de aard van het bezettingsregime; 3. de gedragslijn tegenover de bezetter en 4. het 

oude regime).5M 

Direct na de inval 

Tijdens de vijf oorlogsdagen bleef de berichtgeving in de kranten optimistisch 
van toon. Oproepen en berichten hadden de teneur van: houdt moed! De capitu
latie en de omstandigheden van de nederlaag werden door de pers vrijwel uitslui
tend als nieuws weergegeven. Opvallend was het artikel van Colijn in De Stan
daard, dat de weergave van Winkelmans proclamatie begeleidde. Colijn zag meer 
oorzaken van de nederlaag dan alleen de militaire overmacht van de vijand. Hij 
hekelde het uitblijven van hulp van de bondgenoten en de 'smadelijke vlucht" van 
de regering. Verbittering en desillusie heersten volgens Colijn overal, ook in het 
leget. Hoewel velen in en buiten antirevolutionaire kring Colijns teleurstelling 
deelden, tegen Colijns beoordeling in zijn geheel bestonden ook bezwaren. In de 
volgende dagen publiceerde De Standaard kritieken op Colijns stellingname, on
der meer van Rutgers en Algra.S8S 

Zeer prominent in alle kranten was de aandacht, die aan het gebombardeerde 
Rotterdam werd besteed. Toch deed de pers vrijwel direkt na de nederlaag al po
gingen de geschokte lezer een hart onder de riem te steken en gerust te stellen.586 

Grote nadruk werd gelegd op de kalmte die men onder de bevolking waarnam. In 
de berichten over het binnentrekken van de Duitse troepen na de capitulatie werd 
het gedrag van het publiek als rustig en waardig geschilderd. De (Nederlandse) 
politie regelde het verkeer, zo meldde Het Volk.SS7 Rust was ook geboden om het 
gevaar van chaos te vermijden.588 Want al na een paar dagen was de boodschap in 
de kolommen van dezelfde krant, dat de energie vooral besteed moes t worden aan 
de wederopbouw.589 Dat was ook de praktische conclusie, die uit de herdenking 
van de oorlogsdagen werd getrokken. 

Begin en vorderingen van de wederopbouw behielden de volgende weken de 
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volle aandacht. Alle kranten legden er de nadruk op, dat het maatschappelijk le
ven zich weer in de richting van 'het normale' bewoog. De Telegraaf maande de be
volking weer normaal aan de slag te gaan en publiceerde dagelijks berichten over 
die 'normalisering5.590 In de NRC bleek hetzelfde uit de berichtgeving over het 
weer op gang komen van bijvoorbeeld de spoorwegen en de posterijen. Ook 
nieuws over de regeling van de brandstof- en voedselvoorziening wees op het 
weer op gang komen van een 'normaal' dagelijks leven. Hetzelfde gold voor het 
weer open gaan van de scholen.591 De beschrijving van de 'normalisering5 ging in 
de pers hand in hand met dringende oproepen aan de lezers het gewone leven 
weer op te nemen. Een bijkomend voordeel daarvan was volgens De Volkskrant, dat 
dit van de bestaande zorgen zou afleiden.592 Ook Het Volk riep op om aan het werk 
te gaan en zich 'tot het uiterste' in te spannen. De krant toonde, dat dit op vele ter
reinen al gebeurde: universiteiten hervatten hun colleges, scholen openden hun 
deuren en de Nederlandse atleten begonnen weer aan hun training.593 

Hoe 'normaal' men de situatie ook wilde zien, de aanwezigheid van de bezetter 
kon in de pers niet genegeerd worden. Alle kranten berichtten na de capitulatie, 
dat ze in hun uitgave voortaan de vereiste loyale houding jegens de bezetter zou
den aannemen. Er moest rekening gehouden worden met de 'gewijzigde situ
atie'.594 De Militärbefehlshaber had op 17 mei de publikatie van deze loyaliteitsver
klaring geeist.595 De bezetting was nu eenmaal een feit: op basis daarvan moest 
iedereen zijn toekomstige gedragslijn bepalen, zo vond Het Volk.595 Alle kranten 
stelden het gedrag van de Duitse militairen in een geruststellend licht. Al snel 

~K ) ~ leidde de verslaggeving over de Duitse Wehrmacht tot koppen als: 'Hulde aan de -C\-
Duitse soldaten van de Führer.'597 Over de begrafenis van gesneuvelde Duitse sol
daten werd op droeve toon bericht. Van vijandige gevoelens liet men niets blijken. 
Integendeel, het gedrag van de soldaten toonde volgens de kranten het goede ka
rakter en de vriendelijke gezindheid van de bezetter.598 

Deze waardering voor de Duitse militairen was algemeen in de pers.599 Niet 
vreemd aan deze houding zal zijn geweest, dat de kranten grote waarde hechtten 
aan de indruk die de Duitsers van het Nederlandse volk zouden krijgen. Zo 
schreef De Volkskrant, dat het de Duitsers duidelijk zou moeten worden dat de Ne
derlanders niet ten onrechte bekend stonden als een nijver volk. Die eigenschap 
kon bijvoorbeeld blijken bij de uitvoering van de herstelwerkzaamheden: de Ne
derlanders zouden dan stijgen in de achting van de Duitsers. Dat doel zou niet 
worden bereikt door zich chauvinistisch en uitdagend op te stellen, zo werd de le
zers bezworen. Beter was het een gulden middenweg te bewandelen.600 

Uit de berichtgeving in de dagbladen blijkt duidelijk hoe groot de invloed was 
van het nieuws over de resultaten van de Duitse oorlogsinspanningen. Na de ca
pitulatie werden ook de Duitse successen elders in Europa breed uitgemeten.601 

Meestal werd (met bronvermelding) de berichtgeving van Duitse kant weergege
ven. De kranten besteedden ook uitvoerig aandacht aan wat men de andere kant 
van de medaille zou kunnen noemen. De plechtigheden rond de herdenking van 
de gevallen Nederlandse militairen en van de slachtoffers in Rotterdam werden 
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als aangrijpende gebeurtenissen beschreven. Expliciet werd ook hier de aanwe
zigheid van de rood-wit-blauwe vlag vermeld, evenals het Wilhelmus dat staande 
door de aanwezigen werd gezongen.602 Direkt na de capitulatie kwam ook de ver
slagenheid tot uiting: 'Thans begrijpen wij ten volle wat wij hebben bezeten en 
niet ten volle hebben gewaardeerd. Thans heeft de vinger Gods ons aange
raakt.'603 

De ondertoon in de reacties van de pers na de capitulatie klonk door in het ad
vies het dagelijks leven zo normaal mogelijk te hervatten. Twee voorwaarden 
werden eraan verbonden: een 'strikte inachtneming van onze plichten tegenover 
de bezettende overheid', en een 'waardige nationale geest5.604 Een concrete uit
werking kreeg deze laatste nog niet. 

De oorlogen de toekomst 

Alle kranten toonden zich diep onder de indruk van het oorlogsverloop en neig
den ertoe daaraan meer betekenis te hechten dan alleen een ontwikkeling van de 
militaire krachtsverhoudingen.605 Bij de capitulatie van België werd nadrukke
lijk gewezen op de 'heldenrol' van koning Leopold ui. De Volkskrant\eék het Belgi
sche volk bijna te benij den: 'Een volk dat, nu alles ineenstortte, zij n koning in zijn 
midden weet.'606 De capitulatie van België' werd als een ramp voor de zaak van de 
geallieerden beschouwd. Bij de val van Calais in dezelfde tijd realiseerde De Stan
daard zich, dat deze plaats slechts 37 kilometer van Dover was verwijderd.607 

Over de toekomst was men in het onzekere. Het Volk verwachtte eind mei, dat (T) 
ook Frankrijk de strijd zou verliezen en citeerde de Times, die de Duitse militaire 
kracht als indrukwekkend had beschreven. De NRC berichtte, dat na de oorlog een 
schaderegeling van toepassing zou zijn: zeker in Rotterdam was dit een belang
rijke kwestie en de gedachte van na-oorlogse vergoedingen werd kennelijk niet 
als een op-lange-baan-schuiven beschouwd. Voor de toekomstverwachtingen was 
Seyss-Inquarts rede in de Ridderzaal voor de pers een belangrijk keerpunt. Vanaf 
dat moment dacht men aanwijzingen te hebben over de Duitse bedoelingen in de 
naaste toekomst. Ook later werd nog vaak naar de tekst verwezen. Kennelijk wa
ren velen vooral verheugd en gerustgesteld door de passage waarin de Rijkscom-
missaris verzekerde, dat hetDuitse volk het Nederlandse volk niet imperialistisch 
in het nauw wilde drijven. Ook was er geen sprake van, dat Duitsland zijn politie
ke overtuiging wilde opdringen. Toch was het diezelfde rede van Seyss-Inquart, 
die De Volkskrant deed verzuchten: 'Iedere Nederlander heeft de bittetheid ge
voeld en ondergaan, dat een vreemdeling in de Ridderzaal het hoogste regerings
gezag op zich heeft genomen.'608 

In de maand juni werd het effect van de successen van de Duitse oorlogvoering 
duidelijker zichtbaar in de pers. De Standaard achtte een geallieerde overwinning 
niet meer geloofwaardig.609 Het Algemeen Handelsblad berichtte uitvoerig over het 
verloop van de oorlogshandelingen en vertolkte het gevoel, dat de Duitse invloed 
wel eens van blijvende aard zou kunnen zijn. Dit stond overigens een nuchtere 
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analyse van de militair-strategische gebeurtenissen niet in de weg. Na de Franse 
nederlaag besprak de krant bijvoorbeeld de gevolgen voor de rol van de Franse 
vloot in de oorlog. Ook plaatste het blad het merkwaardige bericht, dat de Ver
enigde S taten zich in de oorlog aan de kant van Engeland hadden geschaard. Maar 
vooral na de wapenstilstand in Frankrijk brak algemeen de opvatting door dat de 
invloed van de 'as' langdurig zou zijn.610 Tenminste voorlopig zou Duitsland de 
dominante macht in Europa blijven.611 'Slechts Engeland zet effectief de strijd 
voort/ constateerde De Telegraaf.612 Verschillende kranten trokken een vergelij
king met de Duitse nederlaag van 1918 en het daarop volgende verdrag van Ver
sailles. De Volkskrant vond het zojuist met Frankrijk gesloten wapenstilstandsver
drag wel hard, maar vanuit het Duitse strategische standpunt noodzakelijk. 
Engeland was immers nog in de oorlog. In vergelijking met de geallieerde hou
ding in Versailles stelden de Duitsers zich naar de mening van de krant gematigd 
op.613 Ook De Telegraaf sloot aan bij de vooroorlogse kritiek op het verdrag van Ver
sailles en constateerde, dat Engeland en Frankrijk nu op het vasteland niets meer 
hadden te vertellen. Het Algemeen Handelsblad hoopte dat in de toekomst uit de 
fouten van Versailles lering getrokken zou worden door 'wie er dan ook de macht 
krijgt in Europa'.614 Wie die macht zou krijgen leek wel duidelijk. De Standaard 
vond dat Nederland moest leren leven met de Duitse suprematie. Ook al zou het 
weet onafhankelijk worden, de oude tijden keerden niet terug en aanpassing was 
dus nodig. Wel was te verwachten dat - als Nederland de door de Duitsers aange
boden samenwerking zou aanvaarden - voor de toekomst vrijheid verkregen kon 
worden. Die belofte had men immers uit de woorden van Seyss-Inquart kunnen —̂  ̂ -
opmaken! Ook De Telegraaf 'koesterde hoop in deze richting. Als er werkelijk 'een 
eerlijke samenwerking tussen de Europese staten' tot stand zou komen, dan zou 
de latere vrede 'ten volle de oorlog waard zijn die eraan vooraf ging1.615 Het Alge
meen Handelsblad schreef dat Nedeiland slechts een toekomst zou hebben in een 
Duits Europa: daarmee zou het 'in koel verstand' rekening moeten houden. 
Steeds weer beriepen de kranten zich op de belofte van Seyss-Inquart, dat Neder
land na oorlog en bezetting weer een vrij land zou kunnen zijn.616 Weliswaar een 
vrijheid in nieuwe vorm, met meer 'onderlinge Nederlandse eenheid', maar nog 
steeds in overeenstemming met het Nederlandse volkskarakter. Was dat laatste 
niet ook door Seyss-Inquart toegezegd?617 

Na al het treuren om het lot van Rotterdam, na alle aanmoedigingen tot 'vol
houden' en tot meewerken aan de wederopbouw, was eind juni voor 't eerst spra
ke van een oproep tot het organiseren van 'nationale eendracht*.618 Vanaf dat mo
ment zou het eenheidsstreven steeds weer in de kolommen terugkeren. Het werd 
tijd die eenheid tot uiting te brengen, zo luidde de boodschap, 'hoe zich de naaste 
toekomst ook moge ontwikkelen'.619 Bange vermoedens over die toekomst waren 
in de voorafgaande weken aan de orde gekomen. In de NRC en in De Telegraaf 'ver
schenen artikelen met een interpretatie van de situatie gebaseerd op het volken
recht. Behalve op de noodzakelijke 'loyale houding" tegenover de bezetter, wees 
de auteur, Telders, daarin ook op de grenzen, die het recht aan het optreden van 
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diezelfde bezetter stelde.620 De Telegraafwees een ingrijpende verandering tijdens 
de bezetting van de hand. De hoofdzaak was nu het handhaven van Nederlands 
positie in de wereld en daartoe moest, volgens het blad, een krachtig staatsbestel 
geschapen worden. Alleen zo kon Nederland aan de zware eisen van de toekomst 
beantwoorden en een eervolle plaats in het nieuwe Europa innemen.621 

De Standaard speculeerde al wat verder. De toekomst zou het einde van het ka
pitalisme brengen: een soort staatssocialisme was te verwachten. Ook Het Volk be
schouwde de oorlog als een crisis, waarin het kapitalisme zijn ondergang zou vin
den. Het zag daaraan ook positieve kanten: 'juist als socialisten' moest men niet 
ontredderd zijn door wat in vlammen opging.622 liet Algemeen Handelsblad zocht 
het ook steeds meer in positieve formuleringen. Treuren over de verloren onaf
hankelijkheid moest maar gebeuren in de schaarse vrije tijd. Het ging er om zich 
te concentreren op de gemeenschappelijke arbeid en mee te werken aan Neder
lands toekomst in een Nieuwe Wereld.623 In de woorden van DeTelegraafzou er een 
nieuwe orde op het continent ontstaan. Een van de artikelenschrijvers redeneerde 
nu verder: het was Hitler gegeven een nieuw Europa te construeren. 'De taak 
komt bijna onmenselijk voor.'624 Voor alle kranten was de capitulatie van Frank
rijk een teken aan de wand. De Volkskrant beschouwde Pétain als het symbool van 
het nieuwe Frankrijk. Positief beoordeelde het blad, dat er een streven naar een 
herstel van het oude katholicisme leek te zijn.625 De Telegraaf achtte Pétain Frank-
rijks laatste redmiddel. Frankrijk had te laat ingezien, dat een niet-partijpolitieke 
leider het land had kunnen ondersteunen. 

Begin juli waren de kranten nog vol van de capitulatie van Frankrijk. Gezien de (Î) 
loop van de oorlog en de dreiging van een aanval op Engeland bleef men Duits
land als dominante factor zien. Over de Engelse slagkracht, het materieel en het 
moreel, werd in negatieve termen bericht.626 Aan het eind van de maand werd de 
verwachting uitgesproken, dat Duitsland een sterk overheersende rol zou gaan 
spelen.627 Door het optreden van de 'as' heerste nu vrede op de Balkan. De Britse 
en de Franse belangen waren er nu uitgeschakeld. 'Het nieuwe verdringt het 
oude.'De Volkskrant verklaarde zich bereid dit toe te juichen als een duurzame vre
de het gevolg zou zijn.628 De pers beschouwde de strijd tussen Duitsland en Enge
land als de 'eindstrijd'.629 Door sommige kranten werd veel aandacht besteed aan 
de positie van de Verenigde Staten van Amerika. De Verenigde Staten bleven neu
traal en op gezag van Duitse bronnen werd gemeld, dat in Amerika de nederlaag 
van de Engelsen werd verwacht.630 Ook werd bericht over een rede van president 
Roosevelt, waarin een verhoging van het defensiebudget werd aangekondigd. 
Een krant als Het Volk oordeelde, dat in Frankrijk het parlement niet goed had ge
werkt, impliciet erkennend, dat daarmee de nederlaag van de democratie en de 
komst van Vichy-Frankrijk kon worden verklaard. Het blad gaf ook expliciet de 
mening van Roosevelt weer, dat de Verenigde Staten niet vanwege hun democra
tische instellingen voor zwak gehouden moesten worden.631 Het Algemeen Han
delsblad zag de Verenigde Staten nog als enige kans voor Engeland om de oorlog 
niet geheel te verliezen. Het hoopte nog steeds op vrede tussen Engeland en 
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Duitsland.632DeV"0fó5fera?ztbetreurde, datbij een eventueel komendedriedelingin 
Europa - er werd gespeculeerd over een Engelse, een Duitse en een 'Slavische' in
vloedssfeer-Duitsland een wel heel sterk overheersende rol zou gaan spelen.633 

Ook het Algemeen Handelsblad zag nieuwe invloedssferen ontstaan, zeker nu Enge
land - to t spijt van de krant - Hitlers vredesaanbod van 20 juni had afgewezen.634 

De Telegraaf liet de Berlijnse correspondent zijn licht schijnen op de toekomst 
van Europa. Deze leek sterk beïnvloed door zijn standplaats. Naar zijn mening 
zouden de nationale economische belangen voortaan ondergeschikt zijn aan het 
Europese belang. Europa had teveel grenzen gekend, maar was voorbestemd tot 
eenheid. Nederland zou in die nieuwe orde een positie kunnen innemen als 
'moestuin van het Groot Duits achterland' en als 'Koopliedenstaat' voor de toe
komstige volledig autarkische, Europese ruimte.635 Het Volk wees op de nieuwe 
orde, die Duitsland en Italië in Europa wilden scheppen: zij waren sterker geble
ken dan Engeland en Frankrijk.636 Wel legde het blad er de nadruk op, dat het au
toritaire stelsel dat nu in Frankrijk werd toegepast, moest wortelen in het Franse 
volksleven zelf, wilde van een levenskrachtige ontwikkeling sprake zijn. Dezelfde 
nationale ontwikkeling werd steeds voor Nederland bepleit.637 

OokDe Volkskrant zag in de toekomst een ordening van het economisch leven in 
internationaal verband ontstaan. Er zou geen mogelijkheid meer zijn voor de spe
culatiewinst van enkelen, maar wel voor arbeid en welzijn van allen. 'Wat de Duit
sers op dit gebied verklaren voor te staan, gaat in de goede richting.'638 De krant 
reageerde kritisch op berichten in de Neerlandia-Pers, dat er een ordening volgens 
het 'Volkse Beginsel' zou komen. Volgens die berichten zou in een Germaanse sta
tenbond voor kleine landen geen zelfstandig bestaan mogelijk zijn. De Volkskrant 
zelf hoopte nog steeds op het herstel van de onafhankelijkheid: hoe zou Neder
land anders Indië kunnen besturen?639 In ieder geval had Duitsland toch ook be
lang bij een welvarend Nederland? 'Indien toch na de oorlog de landen van Ger
maans Europa nauw met elkaar verbonden zullen zijn, dan zal Duitsland liever 
met staten te doen hebben welke hun oude welvaart kunnen herkrijgen, dan met 
uitgeputte en uitgemergelde landen wier heropbloei minstens een mensenge
slacht zou vorderen.'640 Wel moest Nederland zijn plaats in Europa 'begrijpen'. 
Het zou in de toekomst alleen maar de onafhankelijkheid kunnen verwerven, als 
het zich aan de gewijzigde omstandigheden zou aanpassen. Dat wilde onder meer 
zeggen, dat men alles moest nalaten 'wat ook maar in de verte' op een goede ver
standhouding met Engeland zou kunnen lijken.641 

Twee maanden na de tiende mei plaatste De Telegraaf een herdenkingsartikel. 
Daarin werd betoogd dat Nederland tijdens de oorlogsdagen alléén had gestaan: 
de hulp die andere landen hadden beloofd was niet gekomen. Nederland bevond 
zich nu in een overgangspositie.642 Op verontwaardigde toon berichtte het blad 
over luchtgevechten boven Nederland en over een Engels bombardement van 
Rotterdam! Enkele doden waren te betreuren. Foto's toonden de schade en de el
lende.643 Ook andere bladen berichtten over de verbittering die de Engelse bom
bardementen in Rotterdam hadden veroorzaakt.644 Het Algemeen Handelsblad bes-
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treed in zijn kolommen openlijk het Duitse Witboek ovet de inval in Nederland. 
In tegenstelling tot de Duitse visie hield de ktant vol, dat Nederland zich tot 10 
mei strikt neutraal had gedragen. 

In de maand juli bleek de indruk van de val van Frankrijk nog steeds groot. De 
opvatting, dat Duitsland nu oppermachtig was, leefde algemeen. Nederland 
moest proberen in de nieuwe situatie na de vrede zijn zelfstandigheid en geeste
lijke vrijheden te behouden.645 Aan de andere kant wekte een stroom berichten de 
indruk dat het werkelijke oorlogsgevaar voorbij was. De berichtgeving over tele
foon, post en verduistering nam af. Wel bleef voedsel een belangrijk onderwerp. 
Adviezen over eetbare planten, brandstof en brood vormden dagelijkse kost in de 
dagbladen.646 

De aard van het bezettingsregime 

Ook de opvattingen in de pers over het bezettingsregime werden beïnvloed door 
de eclatante Duitse successen in de oorlog. Deze successen waren volgens De Stan
daard mede te danken aan 'de geest van het Duitse volk'. De krant erkende, dat 
daardoor het besef groeide in een tijd van revolutie te leven, op een keerpunt van 
de geschiedenis. Alles wat eeuwen gegolden had, was nu aan het veranderen.647 

Dus konden de Nederlanders van het krachtdadige handelen van de Duitsers wel 
wat leren. De Standaard relativeerde deze opmerking door te stellen, dat bij dat 
leerproces wel bedachtzaamheid vereist was!648 Hoe dan ook, de ervaringen met 
het Duitse bezettingsregime waren geruststellend, kennelijk in tegenstelling tot - £ \-
wat eerder was gevreesd. Niet alleen het organisatievermogen van de Duitsers 
werd geprezen, maar ook de kennelijke bereidheid het Nederlandse bestuursap
paraat in functie te laten stemde positief. De NRC en de De Telegraaf toonden zich 
een paar weken na de capitulatie verheugd over het uitblijven van een nationaal-
socialistische gelijkschakeling.649 De hulp van de bezetter bij de wederopbouw 
werd gewaardeerd en De Telegraaf toonde zich optimistisch over de exportmoge
lijkheden richting Duitsland.650 

Seyss-Inquarts rede in de Ridderzaal had niet alleen voor de lange termijn, 
maar ook voor de periode van de bezetting positieve verwachtingen gewekt. De 
NRC noemde de Duitse houding welwillend.651 Ook Het Volk gaf een bijzonder po
sitief commentaar op Seyss-Inquarts rede: de Rijkscommissaris zou Duitse ingre
pen in het Nederlandse volksleven willen beperken.652 Toch had De Telegraaf eer
der al een anti-joodse uiting van een Duitse functionaris gepubliceerd, zonder 
commentaar.653 

De beloften van Seyss-Inquart bleven nog weken een bron van hoop in de pers. 
De Rijkscommissaris zou de voorkeur geven aan een Nederlandse oplossing voor 
bestaande problemen: Seyss-Inquart leek vast te houden aan zijn voornemen 'niet 
het volkskarakter te vernielen of het land de vrijheid te ontnemen'.654 De Volks
krant publiceerde foto's van lachende, behulpzame Duitse soldaten. In het alge
meen had de pers aandacht voor activiteiten van de Duitsers, die een gunstige in-
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druk konden maken. Zo werd bericht, dat de bezetter plannen maakte voor de so
ciaal-economische opbouw van Nederland.6SS Het Algemeen Handelsblad zag op so
ciaal-economisch gebied weinig meningsverschillen met de bezettende macht.6S6 

De Telegraaf toonde zich dankbaar voor het correcte optreden en de voorbeeldi
ge discipline van de Duitse militairen. Natuurlijk waren aan de Nederlandse 
'volkstrots' wonden toegebracht, maar erkend moest worden dat de Duitsers de 
grondslag wilden leggen voor een eerlijke samenwerking voor de tijd dat de oor
logshandelingen tot het verleden zouden behoren. De Telegraafkon er begrip voor 
opbrengen, dat een 'op leven en dood vechtend land' zich tot die tijd waarborgen 
in bezet gebied moest verschaffen.657 De krant hoopte, dat misschien een Neder
lander als een van de Commissarissen-Generaal van de Rijkscommissaris zou 
worden benoemd. In het algemeen kon hoop gekoesterd worden, omdat 'tot nu 
toe alles zoveel soepeler is verlopen dan wij ons dat na de capitulatie hadden voor
gesteld'.658 

De Standaard schreef, dat op basis van Bijbel en Volkenrecht vastgesteld kon 
worden, dat het bezettingsregime wettig het gezag uitoefende. Overigens kwam 
de krant in de maand juni herhaaldelijk op deze kwestie terug. Ook het onrecht, 
dat de Duitsers in Versailles zou zijn aangedaan, kwam in de kranten steeds weer 
aan de orde. Gebleken was, dat vernedering nu eenmaal strafen vergelding tot ge
volg had. De fouten van Versailles waren nu wel zwaar beboet.659 Het Volk zag de 
oorlog als gevolg van een andere crisis. Het kapitalisme zou er zijn ondergang in 
vinden en dat had voor socialisten ook positieve kanten.660 

In de maand juli werd de berichtgeving over de bezetter wat afstandelijker, - £ ^ -
maar de positief gekleurde aandacht bleef. Zo werd in De Telegraaf nadrukkelijk de 
Duitse hulp aan vluchtelingen vermeld.661 De Volkskrant sprak zich bewonderend 
uit over wat het blad als het Duitse beleid op sociaal-economisch gebied be
schouwde. Ordening, ook internationaal, zou de bandeloosheid in de economie 
kunnen terugdringen. 'Wat de Duitsers op dit gebied verklaren voor te staan, gaat 
in de goede richting.'662 Het Nederlandse volk kon van de welwillendheid van de 
bezetter profiteren, zo speculeerde De Telegraaf, omdat deze hier een grotere ver
antwoordelijkheid voelde dan tegenover de Latijnse Fransen.663 De kracht van de 
Duitse legers in Europa was ook de uiting van een nieuwe levensbeschouwing. 

In de loop van juli kreeg het streven naar eenheid in Nederland steeds meer 
aandacht in de pers.664 De Duitse houding in dat verband werd als geruststellend 
beschouwd: de bezetter was immers niet van plan zich in de Nederlandse ontwik
kelingen te mengen. De Telegraaf meldde, dat de bezetter hoogstens enkele advie
zen had, zoals de raad dat men niet kost wat het kost het oude moest proberen te 
behouden. Het belang van het volk moest als leidend beginsel dienen.665 Ook het 
Algemeen Handelsblad dacht dat het mogelijk was, dat de bezetter een Nederlands 
hervormingsstreven zijn gang zou laten gaan.666 De Volkskrant zag hier een moge
lijkheid de invloed van de NSB tegen te gaan. De Duitsers zelf hadden immers ge
zegd, dat ze van het nationaal-socialisme geen exportprodukt wilden maken. 

De langzaam toenemende strengheid van Duitse maatregelen werd voorzich-

126 

^ > 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:30 Pa« ,0-tnç 127 (Zwart film) 

tig bekritiseerd. Dat was bijvoorbeeld het geval met het commentaar van het Alge
meen Handelsblad op de kwestie van de zogenaamde Indische gijzelaars.667 De eer
ste maatregelen tegen de joden kregen in de pers weinig aandacht. Dat was vaak 
een kwestie van benadering. Zo berichtte Het Volk niet met nadruk over de positie 
van de joden in Nederland. Wel werd aandacht besteed aan anti-joods optreden in 
het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië. 

Ondanks al het beleden optimisme kregen de Duitse maatregelen en 'waar
schuwingen', bijvoorbeeld na de gebeurtenissen op Anjerdag, een steeds duidelij
ker plaats in de kranten.668 Heel opvallend werd over de gebeurtenissen op Anjer
dag zelf met geen woord gesproken. Dat was immers verboden! 

De gedragslijn tegenover de bezetter 

Regelmatig werden in de pers opmerkingen gemaakt over de gedragslijn die men 
tegenover de bezetter moest volgen. De Standaard bijvoorbeeld, behandelde dit 
onderwerp in de eerste weken na de capitulatie bijna dagelijks. De pers zelf deel
de mee - overigens zonder te vermelden dat dit een richtlijn van de bezetter was -
een loyale houding tegenover de bezettende overheid in te nemen en rekening te 
houden met de 'gewijzigde situatie'.669 De Standaard riep zijn lezers op de feiten te 
aanvaarden en te berusten in de beschikking van God.670DeT£kgraa/meldde na de 
capitulatie nadrukkelijk, dat de Commissaris van de Koningin in Utrecht opriep 
to t trouw aan het vaderland en de Koningin, maar ook de kalmte van de bevolking 
prees.671 Ook de toespraak van de voorzitter van de Tweede Kamer Van Schaik be
vatte de raad in de bezetting te berusten en door te gaan met het werk van de we
deropbouw.672 

Van openlijke voorkeur voor actief verzet tegen de Duitse aanwezigheid was na 
de capitulatie geen sprake. DeStandaard wees verzet expliciet af en noemde dit uit-
zichtsloos: het zou de situatie slechts verergeren.673 Eind mei riep het blad de Ne
derlanders op zich aan te passen. Daarbij moest men de bezetter echter niet om 
gunsten bedelen: de Duitsers hadden geen respect voor 'mensen met een haze-
hart*.674 Ook De Volkskrant raadde af te proberen bij de Duitsers in een goed blaad
je te komen door het Nederlanderschap op de achtergrond te schuiven. Zo zou 
men alleen de verachting van de bezetter opwekken: die was immers ook trots op 
zij n eigen nationaliteit.675 De bevolking werd opgeroepen tot 'werken, werken en 
nog eens werken. Zo alleen kan de samenleving voor ineenstorting worden be
hoed en kan ons volkskarakter gaaf en ongedeerd blijven, het enige wat ons een 
toekomst kan verzekeren.'676 Het nationale element kreeg in de loop van de 
maand steeds meer nadruk. Artikelen eindigden met uitroepen als 'Leve het Va
derland' en 'Nederland blijve Nederland'. Schilders en zeehelden uit de Gouden 
Eeuw kregen veel ruimte in de kolommen. 

Voor het overige stelden de kranten zich aanvankelijk afwachtend tegenover 
de bezetter op, maar aan het eind van de maand mei werd de toon positiever. Keer
punt was ook wat dit betreft de rede van Seyss-Inquart in de Ridderzaal. Positieve 
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commentaren concludeerden, dat de bezetter zijn ingrepen in het volksleven zou 
beperken. Het Volk was van mening dat'loyale samenwerking onzerzijds' meteen 
tegemoetkomende houding zou worden beloond.677 De kranten verwezen wel 
met enige droefheid naar de Ridderzaal als Nederlands ^historische zaal' uit de 
tijd van de Hollandse graven. Ook bleef er veel aandacht voor de schade die aan 
Rotterdam was toegebracht. Maar toch bevatten de nabeschouwingen over Seyss-
Inquarts rede voornamelijk positieve verwachtingen: de geruststellende woor
den van de Rijkscommissaris beloofden bijvoorbeeld een goede samenwerking 
van de Duitsers met het Nederlandse bestuursapparaat.678 

Er ontstond een tendens de Duitse bedoelingen zo positief mogelijk te inter
preteren, dat wil zeggen er een mogelijk herstel van 'de vrijheid' uit te lezen, ook 
al hoefde dat niet te betekenen dat alles in Nederland hetzelfde zou blijven. Voor 
de korte termijn betekende dat een zekere berusting in de situatie en, voor de 
kranten, een positieve berichtgeving over de bezetter. De Volkskrant publiceerde 
foto's met lachende, behulpzame Duitse soldaten. Bij het afscheid van het Duitse 
militaire bestuur citeerden de kranten de lofprijzingen over de Duits-Nederland-
se samenwerking uit de officiële toespraken over. Wanneer het lot van vluchtelin
gen en andere slachtoffers ter sprake kwam, werd vaak ook de hulp van de Duit
sers vermeld.679 

De NRC verzekerde, dat Nederland voor de oorlog al niet anti-Duits was ge
weest en trok de conclusie, dat het dat in de toekomst dus ook niet zou zijn. Toen 
De Volkskrant nog eens terug kwam op de les van Versailles, vermeldde de krant na-

-Q- drukkelijk dat Nederland niet tot de landen had behoord, die aanspraak op Duits - £ ^~ 
gebied hadden gemaakt. Daarom zouden de Duitsers nu ook geen uitbreiding 
van het Rijk op Nederlands grondgebied willen. Er konden nu grondslagen ge
legd worden voor een bestendige vrede, steunend op de normen van Gods wetten 
en de wetten van liefde en rechtvaardigheid.680 

Voor de houding tegenover het bezettingsregime was van belang, dat een krant 
als De Standaard dit regime wettig had genoemd. Nederland bevond zich plotse
ling in een nieuwe constellatie. Voor velen was de taak tot wederopbouw van Rot
terdam daarvan een teken: het ging er nu om vooruit te kijken.681 Ook de NRC zag 
aan de wederopbouw van het gekwelde Rotterdam goede kanten. Was Rotterdam 
er bij tegenslag in het verleden niet steeds weer bovenop gekomen? De stad vierde 
juist de zeshonderdste verjaardag van de verlening van het stadsrecht. De geest 
van de stad was niet veranderd, zo verzekerde de Rotterdamse krant.682 Het op
roepen van een sfeer van herstel en wederopbouw herinnerde de lezer overigens 
wel steeds aan wat er met Rotterdam gebeurd was. Foto's van de desolate aanblik 
van de stad werden ook in juni in de kranten afgedrukt.683 Aan de andere kant 
werd er in artikelen over de bestrijding van de werkloosheid uitdrukkelijk gewe
zen op de plannen die de bezetter maakte voor de sociaal-economische wederop
bouw van Nederland. De Telegraaf citeerde uitspraken van Generalkommissar Fi-
schböck, waaruit bleek dat werken in Duitsland gemakkelijker werd gemaakt. 
Ook Nederlandse autoriteiten, die deze mogelijkheden toejuichten, werden in de 
krant aangehaald.684 
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Kortom, samenwerking met de bezetter werd door de pers als een positieve 
zaak afgeschilderd; ook als realistisch. Voor het Algemeen Handebblad was deze sa
menwerking een uitvloeisel van de erkenning van de 'gewijzigde verhoudingen'. 
Steeds werd hierbij naar de woorden van Seyss-Inquart verwezen. De vele berich
ten over het dagelijks leven onder de bezetting suggereerden een accepteren van 
de nieuwe situatie. De 'zenuwen' waren tot rust gekomen schreef de NRC. De krant 
wees op de drukke caféterrassen en op het begin van de Hillegersberger zeilweek: 
een terugkeer naar het normale leven dus.685 Voortdurend gaven de kranten er 
voorbeelden van dat iedereen zich bewust was van de 'gewijzigde omstandighe
den' en van de daardoor noodzakelijke aanpassing. 'De bezetting hoeft de vrucht
bare activiteit onzer sociale organisatie en van de vakbeweging in het bijzonder 
niet in de weg te staan/ schreef De Volkskrant hoopvol.686 De 'veranderde omstan
digheden' moesten geaccepteerd worden, schreef ook Het Volk. De krant gaf op po
sitieve toon praktische tips over een zuinig huishouden, want met schaarste zou 
in de nabije toekomst rekening gehouden moeten worden.687 Als teken van het 
weer 'normaal' worden van het leven meldde De Telegraaf, dat de mijnen - door de 
tegemoetkomende houding van de Duitsers - weer normaal werkten.688 In tegen
stelling tot de eerste tijd na de capitulatie begon de krant weer - positief gestelde 
- commentaren te publiceren. 

Zelfs de beperkingen en verboden van Duitse kant kregen in de heersende sfeer 
een positief tintje. De nationale driekleur mocht weliswaar ook op feestdagen 
niet meer worden gehesen, maar zou dat ook niet ongepast zijn in een tijd van 
rouw?689 De NKC noemde als voordeel van de verplichte verduistering, dat er zo —£ \-
aanleiding was om vroeg naar bed te gaan.690 Het politieke vacuüm dat na de ca
pitulatie was ontstaan kon volgens De Volkskrant ook een 'heilzaam bad' beteke
nen. Het recht van vergadering was wel aan banden gelegd, maar grote vergade
ringen in een 'windstilte' hadden toch geen zin.691 

Toch verheelden deze positieve tonen niet, dat er onderhuids diepe twijfel be
stond. Wat zouden de beloften van de bezetter in de praktijk waard zijn? Was het 
wel juist, dat de ambtenaren een soort eed van trouw aan het bewind van de be
zetter moesten afleggen?692 De Telegraaf lichtte toe - zonder verder commentaar -
dat de loyaliteitsverklaring slechts moest worden opgevat als een 'praktische ar-
beidsbasis'.693 De commentator van de krant drukte de lezers op het hart te blijven 
'waar ge zij t en wat ge zij t [ ] Overlopers vinden nergens hoogachting of waar
dering Om de grote dingen die op het ogenblik in de wereld gebeuren te begrij
pen, hebben we een rustpunt nodig, en dat kan alleen zijn, hetgeen we waren in 
het verleden.'694 Het Algemeen Handelsblad waarschuwde tegen het overnemen van 
'uitheemse' programma's.69S Nederland moest zelf bouwen aan een 'nieuw huis', 
zo niet, 'dan zullen de Duitsers het voor ons doen'.696 In de NRC wees Telders erop 
- volgens het gebruik anoniem - dat het Nederlandse volk zijn eigen tradities op 
prijs stelde.697 De Volkskrant verwees weer naar de rede van Seyss-Inquart om het 
afwijzen van het nationaal-socialisme realistisch te laten schijnen. De Rijkscom-
missaris had immers gezegd het nationaal-socialisme niet te willen opleggen. De 
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Duitsers namen Nederland zoals het was. Dit in tegenstelling tot de NSB, die het 
land een andere volksaard wilde opleggen. Het Volk verklaarde zich bereid tijdens 
de bezetting veranderingen te accepteren, zolang dit gepaard ging met eerbied 
voor Nederlandse beginselen en instellingen.698 De pers sprak zich steeds openlij
ker tegen de NSB uit, waar dit aanvankelijk slechts indirekt gebeurde. 

In de loop van de maand juli werd de anti-NSB-gezindheid nog duidelijker ge
bonden aan de afkeer van het nationaal-socialistische stelsel waar deze partij voor 
stond.699 Tegenover de bezetter werd de toon in de pers minder positief. Er wer
den grenzen van de aanpassing aan de bezetting aangegegeven, zoals Telders dat 
eind juni al had gedaan. Een onafhankelijke opstelling bleek al uit de kritiek op 
de bezetter. Colijn bestreed het Duitse Witboek over de oorlogshandelingen in De 
Standaard: voor de bezetter was dit het motief de krant een tijdelijk verschijnings
verbod op te leggen. Dezelfde en andere kritiek kwam ook in het Algemeen Han
delsblad voor. Een voorbeeld was de twijfel van het blad aan de Duitse berichtge
ving over Indië in verband met de zogenaamde Indische gijzelaars.700 De Telegraaf 
stelde vast, dat Nederland door de bezetting een afgezonderde positie innam, af
gesloten van de wereldhandel. Tijdens dit 'proces van overgang' was er gelegen
heid voor bezinning. Daarna zou er weer tijd zijn voor activiteiten: dat lag nu een
maal in het karakter van de Nederlanders.701 

Ondanks de afkeer van het nationaal-socialisme waarschuwde het Algemeen 
Handelsblad ertegen zich negatief tegenover de bezetter op te stellen: dat zou de 
vrijheid om de eigen binnenlandse politiek te bepalen in gevaar kunnen brengen! 

-Q- Uit anti-Engelse opmerkingen - bijvoorbeeld naar aanleiding van het Engelse —£^-
bombardement van Rotterdam - bleek dat de pers ook in juli per se geen openlijk 
anti-Duitse indruk wilde maken. Dezelfde indruk werd gewekt door de bewon
derende artikelen en commentaren over de Duitse kwaliteiten op economisch ge
bied.702 De berichtgeving in Het Volk ondersteunde het handhaven van de orde. 
Uitgebreid kwamen de boodschappen van burgemeesters en politiecommissaris
sen aan de orde, waarin de bevolking opgeroepen werd zich 'waardig en correct" te 
gedragen. Een niet genoemde aanleiding hiervoor vormden bijvoorbeeld de ge
beurtenissen op Anjerdag. Een ander voorbeeld vormde het uitgebreide verslag 
van de rechtzaak tegen enkele arbeiders, die een gelande Engelse piloot hadden 
helpen vluchten.703 De Volkskrant waarschuwde tegen het drukken van anonieme 
pamfletten, die onbewezen verwijten zouden bevatten en landgenoten tegen el
kaar zouden opzetten: 'Herinner dat wij een overwonnen volk zijn en dat de 
macht bij de overwinnaars berust.'704 In een Duits stelsel zou nog geen sprake 
hoeven te zijn van een nationaal-socialistisch Nederland. Maar: 'Een Germaans 
Nederland aanvaarden wij niet alleen, wij zouden geen ander wensen,' voegde de 
krant eraan toe.705 Wat dit impliceerde, maakte de schrijver niet duidelijk. De NRC 
reageerde wel op opmerkingen over 'rassenvreemde invloed' in een verklaring 
van Seyss-Inquart. De krant stelde vast, dat het anti-semitisme in Nederland niet 
was aangeslagen. De suggestie werd gedaan om de Duitse opvattingen, gekant te
gen 'overrepresentatie', te laten aansluiten bij de verdraagzaamheid van het Ne-
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derlands volkskarakter. 'Het is onder de huidige omstandigheden vooral een 
kwestie van tact.'706 

Het oude bestel 

Opmerkelijk was, dat het vertrek van de regering naar Engeland, de 'smadelijke 
vlucht", juist aan de kaak werd gesteld door Colijn, die bij uitstek het symbool van 
het oude bestel was.707 Uit vele uitingen in de pers bleek het gevoel in de steek ge
laten te zijn of toch op zijn minst te lijden onder de afwezigheid van het staats
hoofd. Dat bleek uit de aandacht voor de 'heldenrol' van koning Leopold van Bel
gië.708 De berichtgeving over het Oranjehuis in Engeland had een geringe 
omvang, maar was niet negatief van toon.709 De Telegraaf berichtte, dat de Com
missaris van de Koningin in Utrecht had opgeroepen tot trouw aan land en ko
ningin.710 

Het vooroorlogse politieke en maatschappelijke bestel kwam in de pers tegen 
het eind van mei onder kritisch vuur te liggen. Al kort na de capitulatie had het Al
gemeen Handelsblad de verdeeldheid in het onderwijs gekapitteld. Na de rede van 
Seyss-Inquart in de Ridderzaal verbreedde deze kritiek zich tot de vooroorlogse 
situatie als geheel.711 De Standaard noemde het Interbellum een periode van stil
stand. Daarbij paste ook kritiek, met name op de versnippering van het kerkelijk 
leven en van de parlementaire democratie. De krant noemde de democratie op 
zichzelf goed, maar de wijze van functioneren had geleid tot een gebrek aan daad
kracht.712 

Begin juni riep de Volkskrant op te wachten met het oordelen over het vertrek 
van koningin en regering. In ieder geval zou er opgetreden moeten worden tegen 
de krenkende wijze waarop door sommigen over de koningin werd gesproken.713 

De Telegraaf 'schreef over de 'beklemmende leegte' die het vertrek van ministers en 
koningin had achtergelaten.714 Voor De Standaard zetelde in Londen de wettige re
gering, al berustte - zoals eerder vermeld - de uitoefening van het gezag volgens 
de krant bij de Duitsers. Tot de weinige concrete berichten, die de pers over het ko
ningshuis afdrukte, behoorde dat over de aankomst van prinses Juliana met haar 
kinderen in Canada.715 Het Algemeen Handelsblad had eerder bericht over de doop 
van prinses Irene.716 Over de regering in Londen drong nauwelijks iets in de ko
lommen door. Wel werd waar mogelijk de kans aangegrepen melding te maken 
van uitingen van Oranje- en vaderlandse gezindheid. Een voorbeeld was het zin
gen van het Wilhelmus bij de terugkeer van soldaten uit Duitse krijgsgevangen
schap. De NRC meldde nadrukkelijk, dat een zojuist te water gelaten reddingsboot 
de naam Prins Bernhard droeg. Straatnamen als 'de Koningsweg* werden indien 
er maar enige aanleiding was met nadruk genoemd.717 

Meer in het algemeen zetten de kranten zich af tegen de vooroorlogse situatie. 
De Tefegraa/keurde 'de partijstaat, zoals wij die in de laatste tientallen jaren heb
ben gehad' onomwonden af: ' de oorlogsdagen hebben velen doen inzien dat wat 
verdwenen was, door en door voos was'.718 Te weinig konden goede lieden het 
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land dienen zonder ' te gaan door de zeef die enghartige partij politici noodzake
lijk achtten'.719 Ook Het Volk betoogde meermaals, dat het vooroorlogse politieke 
stelsel niet deugde, al was het maar omdat de sociaal-democraten tot 1939 niet tot 
de regering waren toegelaten. Sociaal-democraten hoefden niet ontredderd neer 
te zitten 'bij hetgeen in vlammen opgaat*.720 De Volkskrant was van oordeel, dat het 
grote gebrek van de vooroorlogse situatie het geestelijk verval was geweest. Econo
mische belangen hadden de boventoon gevoerd.721 Ook het Algemeen Handelsblad 
deed laatdunkend over het 'uitgeleefd politiek gedoe' van voor de oorlog. Weer 
keerde het argument terug, dat Nederland als gevolg van het 'individualisme' ook 
sociaal en economisch te versnipperd was.722 

Er bestond in sommige kranten behoefte de kritiek te nuanceren. De Standaard 
betoogde wel dat ook zonder de oorlog kritiek op de moderne democratie nood
zakelijk zou zij n, maar specificeerde later dat het er vooral om ging, dat de volks
vertegenwoordiging niet behoorde mee te regeren. De democratie op zichzelf was 
goed en de krant was geen voorstander van een totalitair stelsel.723 De Volkskrant 
betoogde, dat een grondige herziening van de werkwij ze van parlement en partij
stelsel - ook de RKSP paste kritiek - gepaard moest gaan met het 'behoud van in
vloed, waar een beschaafd volk als het Nederlandse aanspraak op mag maken'.724 

Tenslotte was er, zo schreef De Telegraaf, om alle grote veranderingen te kunnen 
begrijpen ook een rustpunt nodig 'en dat kan alleen zijn hetgeen we waren in het 
verleden'.725 In de NRC werd er nadrukkelijk op gewezen, dat het Nederlandse 
volk juist prijs stelde op zijn tradities.726 

-£ ̂ — Eind juni was in de pers nu en dan nog gewezen of gezinspeeld op de aanhan- —£ ̂ -
kelijkheid aan het Huis van Oranj e. Na het verbod van de bezetter de leden van het 
Koninklijk Huis nog te noemen verdween deze samenbindende factor uit de ko
lommen.727 De Nederlandse regering in Londen kreeg nog steeds nauwelijks aan
dacht en als dat al gebeurde, was dat negatief. Het Algemeen Handelsblad leverde 
kritiek op 'verkeerde en ondoordachte handelingen van Nederlandse autoriteiten 
buiten het moederland'. Waarschijnlijkstond dit in verband met de opvattingvan 
de krant, dat het onverstandig was zich negatief tegenover de Duitse bezetter op 
te stellen.728 

Ook in juli werd weer in de pers betoogd, dat de zwakheid van de door Duits
land verslagen landen voortsproot uit de politieke en zedelijke opvattingen die er 
heersten.729 De pogingen tot analyse van het waarom van de nederlaag werden 
voortgezet. Daarbij kwamen verschillen voor. In tegenstelling tot eerdere com
mentaren, werd in de NRC in juli de opvatting verdedigd, dat Nederland met En
geland en Frankrijk teveel een anti-Duitse houding had aangenomen. De schrij
ver plaatste dit in het kader van zij n begrip voordeDuitse houding na het verdrag 
van Versailles. De versplintering van het vooroorlogse Nederland bleef een object 
van kritiek, die zijn schaduw wierp op de politiek als zodanig.730 De partijen van 
het kabinet De Geer genoten geen vertrouwen meer, zo schreef De Telegraaf, die 
daarbij fijntjes opmerkte, dat dit kennelijk ook de mening van Colijn was. 'Uit al
les is gebleken, dat ons volk beter was dan de leiding.'731 VoorDe Volkskrant was het 
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vooral de vooroorlogse economie die niet deugde. Het kapitalisme met zij n trusts 
en vrije concurrentie leidde tot economische dictatuur.732 Ook de parlementaire 
democratie had niet naar behoren gefunctioneerd, maar anders dan elders in Eu
ropa, had dit in Nederland niet tot grote excessen geleid. Een redelijke volksin
vloed zou niet gebonden hoeven zij n aan een individualistisch stelsel van 'de helft 
plus een'.733 Men kon het systeem van verkiezingen afkeuren, maar het volk wens
te zich nu eenmaal uit te spreken over zaken van 's lands belang. De Volkskrant was 
het niet eens met bijvoorbeeld De Haagse Post, die van mening was, dat parlement 
en verkiezingen gemist konden worden.734 Ook De Standaard onderstreepte, dat 
velen ten onrechte de waarden van het verleden uit het oog verloren. 

In het algemeen was de kritiek in de pers op het vooroorlogse politieke stelsel 
toegenomen, maar werden over de reikwijdte van die kritiek ook relativerende 
opmerkingen gemaakt. 

'Zo normaal mogelijk' 

In het algemeen onderscheidden de nationale dagbladen zich in hun berichtge
ving en commentaar vooral door hun verschillende achtergrond en hun binding 
met verschillende maatschappelijke en politieke groeperingen in het land. De 
NRC en het Algemeen Handelsblad toonden als vanouds weinig affiniteit met het ver
zuilde partijstelsel, maar vooral de laatste krant zag mogelijkheden daar na de ca
pitulatie tijdens de aanwezigheid van de bezetter ook wijzigingen in aan te bren
gen. Dat sloot niet uit, dat sommige berichten in deze krant zeer openhartig en 
kritisch tegenover de Duitsers en het nationaal-socialisme waren. 

Het Volk toonde enerzijds een verbondenheid met de vooroorlogse verhoudin
gen vanwege de plaats, die de sociaal-democratische beweging daarin innam. Te
gelijkertijd aarzelde de krant niet de socialistische beginselen aan te halen om te 
constateren, dat door de capitulatie een wereld was weggevallen, die de sociaal
democraten reeds lang hadden willen zien verdwijnen. Hier naderde Her Volk de 
visie van het Algemeen Handelsblad: beide zochten in 'de nieuwe omstandigheden' 
mogelijkheden voor positieve hervormingen. De Telegraaf nam als krant zonder 
bindingen in de berichtgeving en commentaren in deze maanden geen bijzonde
re, precies te omschrijven positie in. Ook was de krant geen overtuigde aanhanger 
van het streven om van Nederlandse kant hervormingen tijdens de bezetting 
door te voeren. De pragmatische opstelling, met respect voor de positie van de be
zetter, werd doorbroken als commentatoren of correspondenten met een duide
lijk pro-Duitse opvatting aan het woord kwamen. 

De beide confessionele dagbladen De Volkskrant en De Standaard gaven zich 
steeds rekenschap van de gevolgen van de nieuwe situatie voor hun eigen bevol
kingsgroep. Ze stonden open voor noodzakelijke veranderingen en voor de nood
zaak het bezettersregime - immers wettig- te accepteren. In hun kolommen kon
den vanuit de eigen zuil heel verschillende opvattingen tot uiting komen: dat 
bleek bijvoorbeeld in DeStandaard kort na de capitulatie uit de uitspraken van Co-
lijn en critici. 

-e-
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Karakteristiek was, dat in de kranten, ondanks een voorzichtige zelfcensuur en de 
aanwijzingen van de bezetter, een pluriforme meningsuiting mogelijk was. Dit 
vanzelfsprekend als maatregelen van de bezetter niet in het geding waren. 

Opvallend in de pers was, dat ondanks allerlei onderlinge en interne verschil
len de reacties op capitulatie en bezetting grote overeenkomst toonden. 

De schok van de capitulatie en de onzekerheid van de bezettingssituatie leid
den bij overheid en bevolking tot een houding van aftasten van de mogelijkheden 
die er nog waren. De reacties in de nieuwe omstandigheden bevatten daarom tal
loze onduidelijkheden en tegenstrijdigheden. Vrijwel niemand vond het verstan
dig het achterste van de tong te laten zien. De pers hield er rekening mee welke in
druk afgedrukte berichten en opinies op de bezetter zouden kunnen maken. De 
heersende opinies en reacties tekenen zich scherper af tegen de achtergrond van 
dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden in openlijke uitspraken. Een openlij
ke 'scherpe' afwijzing van het nationaal-socialisme werd niet meer verstandig ge
acht. In de onzekere omstandigheden overheerste de behoefte het leven 'zo nor
maal mogelijk' voort te zetten. 

Bij de indrukwekkende successen van de Duitse oorlogvoering werden al in de 
eerste weken opmerkingen gemaakt, die een enigszins positieve, optimistische of 
verzoenende toon hadden. De exportmogelijkheden naar Duitsland zouden ver
beteren, de na-oorlogse tijd zou een mogelijkheid tot schaderegeling brengen en 
ook de Engelsen bombardeerden Rotterdam. Voorzichtige aanduidingen als 'tij-

-^ ^ - den als deze' en 'de gewijzigde situatie' wezen niet zozeer op een neutrale hou
ding tegenover de agressor, alswel op de catastrofale indruk van de geleden ne
derlaag. Het waren concessies om 'positieve' ontwikkelingen niet de pas af te 
snijden. Een openlijke confrontatie met de bezetter werd in dat stadium vrijwel 
ondenkbaar geacht. Er was alleen maar de hoop op een zo gunstig mogelijke 
afloop. Het uiten van begrip voor de Duitse houding na het verdrag van Versailles 
verraadde de wens zelfbij een komend vredesverdrag voor een harde behandeling 
gespaard te blijven. Men hoopte - eventueel na hervormingen - in de toekomst 
weer een plaats tussen de Europese staten in te kunnen nemen, als het kon in 'eer
lijke samenwerking'. Dat wilde zeggen: niet alleen volgens liet recht van de sterk
ste'. De openlijke houding en reacties waren daarom neutraal van karakter. 

Dein schij n neutrale opstelling bleek ook uit het zonder openlijke emoties pre
senteren van het dagelijkse nieuws over de situatie onder de bezetting. De indruk 
werd gewekt, dat het leven weer normaal zijn gang ging. Net als de neutraliteit 
was ook dit 'normale' voor een groot deel schijn. Uit het vrijwel dagelijks in de 
pers herhalen van berichten bleek juist, dat behalve het staken van de vijandelijk
heden de toestand nog verre van normaal was. Eveneens bleek eruit, dat het zo
veel mogelijk handelen alsof alles normaal was de bevolking als een aan te bevelen 
gedragslijn werd ingeprent. De veronderstelling was kennelijk, dat de bezetter 
gunstig gestemd kon worden, als de bevolking zich rustig en gelaten gedroeg. 
Daarop wezen ook de positieve commentaren op de uitspraken van Seyss-In-
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quart. Die kwamen niet voort uit algemeen enthousiasme over de bezetter en zijn 
beleid, maar uit de hoop op een gematigd ingrijpen in de Nederlandse omstan
digheden. 

Ook de pleidooien voor aanpassing aan het bezettingsregime hadden verschil
lende kanten. Het ging daarbij niet om een keuze voor het nationaal-socialisme of 
de bezetter, maar om een positie die gunstige ontwikkelingen niet de weg zou af
snijden. Tussen de hóóp op behoud van het eigen Nederlands karakter en de be
reidheid tot aanpassing bestond een wankele balans, die gemakkelijk naar een 
van beide kanten zou kunnen doorslaan. Het gezag van de bezetter werd in de 
pers bij herhaling als 'wettig' bestempeld: juist het herhalen van die mededeling 
wees erop, dat velen dit op zijn minst als een onaangename constatering be
schouwden. Dat bleek ook uit maatregelen, die de autoriteiten moesten uitvaar
digen tegen anti-Duitse en anti-nationaal-socialistische uitingen van de school
jeugd. Van deze uitingen van machteloze onvrede was de NSB het doelwit bij 
uitstek. 

Het oproepen tot eenheid en het veroordelen van tweedracht gaf de overal le
vende gevoelens van lotsverbondenheid weer. De gewoonte in eigen kring een 
standpunt te bepalen ging nu samen met het besef als Nederlanders gemeen
schappelijk het slachtoffer te zijn van de nieuwe omstandigheden. Bovendien 
werd het streven naar eenheid ook gestimuleerd door het vermoeden, dat op die 
wijze de bezetter tot een tegemoetkomende houding kon worden bewogen. Op 
die manier kon betoogd worden, dat voor het aankweken van een nationale geest 
juist iets van de Duitsers geleerd kon worden. Paradoxalerwijs was het doel van -É ^-
dat leerproces aanpassen en hervormen om het eigen, Nederlandse karakter te be
houden. 'Blij f wat ge zij t.' 

De regelmatig terugkerende berichten over vaderlandse gezindheid, volkslied 
en nationale vlag, verrieden ook een angst, dat sommige Nederlanders 'de waar
den van het verleden' uit het oog zouden gaan verliezen. De afwezigheid van de 
koningin leek dit probleem niet gemakkelijker te maken, vandaar de belangstel
ling voor de Belgische koning Leopold. Men moest loyaal zijn jegens de bezetter, 
maar niet kruiperig. Aan de andere kant riep kritiek op de vooroorlogse situatie 
en de oproep om tot een krachtiger staatsbestel te komen reacties op uit het pu
bliek. Het 'goede' moest behouden worden. Dat gold vooral ook voor het gewone 
dagelijks leven. De groeiende demonstratie van eenheid tegenover de bezetter 
deed de aandacht verschuiven van de vraag 'Wat wil de bezetter?' naar 'Welke mo
gelijkheden zijn er nog voor nationale, Nederlandse activiteiten?' 

Zo was de houding van de pers - en hoogst waarschijnlijk, in ruimere zin, van de 
bevolking - vol spanningen en paradoxen. In die onzekerheden groeide de be
hoefte zich als Nederlanders te kunnen gedragen en het zelfbewustzijn te her
winnen. Allereerst betekende dat een aftasten van de mogelijkheden die er nog 
waren. Een confrontatie met degene die zojuist verpletterend de overwinnaar 
was geworden, werd niet gezocht. Zou door samenwerking met en aanpassing 
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aan die overwinnaar op termijn de zelfstandigheid herwonnen kunnen worden? 
Daartoe moest het Nederlandse volk ook zelf offers brengen. De bereidheid tot 
het verbeteren van zwakke punten van de oude situatie moest worden getoond. 
Voor het tonen van de wil tot hervormingen was samenbinding en zelfs eenheid 
nodig. Het doel daarbij was op korte termijn het behoud van het eigen karakter 
van de Nederlandse samenleving. 

Het uiteindelijk ideaal was de terugkeer van vrijheid en Oranje. De onmoge
lijkheid de nationale politieke activiteiten van voor mei 1940 te ontplooien, sti
muleerde in de loop van de eerste bezettingsweken de behoefte zich op nationale 
schaal actief in te zetten. Juist de onzekere situatie bracht het verlangen naar een
heid en nationale activiteiten aan de oppervlakte. Het eenheidsstreven was trou
wens een weg waartoe velen toch al neigden. Als doel was het zo globaal, dat het 
door vrijwel iedereen kon worden onderschreven. Die vaagheid liet toe, dat de 
noodzaak van een nationale vernieuwing met des te meer stelligheid en emotie 
werd opgeëist. 

Het streven naar nationale eenheid vervulde een duidelijke functie: het gaf ui
ting aan de hoop ondanks het catastrofale verlies van de onafhankelijkheid iets 
van de eigen identiteit te behouden en zo het dagelijks leven zo normaal mogelijk 
te kunnen voortzetten; het schiep de mogelijkheid zich gezamenlijk af te zetten 
tegen de NSB; het leek een kans te bieden de bezetter gunstig te stemmen door een 
bereidheid tot aanpassing, die op langere termijn het behoud van eigen identiteit 
mogelijk zou maken. Het waren de stemmingswisselingen van een verslagene en 

-Q- een gevecht met gevoelens van machteloosheid. Van hulpeloosheid naar hande- - £ ^-
len. Een paar maanden later zou het nog eens, op bijna bezwerende toon, worden 
geformuleerd: 

Ons volk zocht de weg naar een nieuwe toekomst. Het is bereid die weg te gaan, het is bereid 

offers te brengen en hard te werken. Het vraagt echter begrip en waardering voor eigen ka

rakter en eigen waarde, zoals iedervolkdatvragen moet. 

(Het weekblad van de Nederlandse Unie in het najaar.735 
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