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DE VERNIEUWERS ALS VOORTREKKERS 

Wij verwachten van het nationalistische Duitsland, dat zij ons brandende verlangen naar 

vrijheid, evengoed van ons zal begrijpen als van zichzelf. 

F. PRAKKE IN HET GEMENEBEST II, 8/9 

(voorjaar 1940) 

Na de capitulatie bevonden de verschillende groepen Vernieuwers zich in een 
nieuwe positie. Hun reacties op de bezetting pasten in het patroon van opvattin
gen van de bevolking als geheel. Ook hün stemming was een combinatie van ge
schoktheid en aanpassing aan de realiteit. Tegelijk groeide overal in het land de 
wil tot eenheid. Dat eenheidsstreven was precies de gemeenschappelijke kern van 
de wensen en plannen van de verschillende groepen Vernieuwers geweest. Vóór 
de Duitse inval hadden zij betrekkelijk weinig invloed op de politieke ontwikke- —£ \-
lingen gehad. Sinds de capitulatie bevonden de Vernieuwers zich opeens in de 
hoofdstroom van de gedachtenvorming. Sommigen onder hen werden daardoor 
versterkt in hun idee voortrekkers te zijn. 

4 . 1 BEZETTING EN VERNIEUWING 

Ook bij de Vernieuwers verbreidde zich het idee, dat de capitulatie méér was dan 
een militaire nederlaag. Sterker nog, zij waren van mening, dat de nederlaag een 
veroordeling betekende van de vooroorlogse politieke en maatschappelijke situ
atie. Daartegen hadden zijzelf zich al jaren afgezet. Veranderingen zouden er vol
gens hen hoe dan ook gekomen zijn. Net als de rest van de bevolking verkeerden 
de Vernieuwers over de toekomst onder de bezetting in onzekerheid. Kenmer
kend voor de Vernieuwers was wel, dat ze al vrij snel na de capitulatie de mening 
verkondigden, dat het in de nieuwe omstandigheden nodig was 'opbouwend 
werk' te stimuleren. Ondanks alle onzekerheid was de overheersende opvatting 
onder hen, dat er onder de bezetting wat moest en kon worden gedaan.1 

Over wat er precies gedaan moest worden bestonden ook onder de Vernieuwers 
verschillende meningen. Hetzelfde gold voor de verhouding tot de bezetter. Ver
schillende Vernieuwers en vernieuwingsgroeperingen legden hun eigen accen-
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ten. En er waren ook uitzonderingen op het algemene beeld. De Groot-Neder
landse beweging bijvoorbeeld, verkeerde sinds de tweede helft van de jaren dertig 
in een enigszins passieve toestand. Het actief propageren van de Groot-Neder
landse gedachte was voor een groot deel geüsurpeerd door fascistische en natio
naal-socialistische groeperingen. Voor een individualistische Groot-Nederlander 
als Geyl had in de nieuwe omstandigheden het streven naar de eenheid van de 
'Nederlandse stam' geen relevantie meer. De schok van de Duitse inval was voor 
hem extra groot geweest, omdat hij er ondanks alle neutraliteit op gerekend had 
dat het door de banden met Engeland niet zover zou komen. Hij gaf nu toe een 
'optimistische dwaas of een dwaze optimist' te zijn geweest. Geyl zag niets posi
tiefs in de nieuwe situatie, of het moest zijn dat naar zijn indruk de Nederlandse 
militairen zich goed hadden geweerd. Nu dreigden de gevaren van Duitse pro
paganda, maar voor Geyl was Hitlers overwinning 'geen bewijs dat vrijheid een 
onding is'. Van de hoofdredakteur van het Utrechts Nieuwsblad, Van Heu ven Goed
hart, nam hij na de capitulatie afscheid met de woorden: 'Tot in het concentratie
kamp.'2 

In de Friese beweging lag de zaak gecompliceerder. Ook in deze kring was er de 
schok van de capitulatie, maar de hier en daar bestaande nationaal-socialistische 
sympathieën ontlokten ook positieve reacties. Bij niet-nationaal-socialisten be
stond eveneens de neiging te onderzoeken of de ontwikkelingen misschien nieu
we perspectieven openden. Was Friesland niet zichzelf gebleven tijdens eeuwen 
van verandering? Deze gedachtengang kwam pregnant tot uiting in het in de eer
ste weken van juli 1940 verschenen manifest'Wird oan it Fryske Folk'. Het was op
gesteld namens de verschillende groeperingen van de Friese beweging, al waren 
er enkelen, zoals H. Algra, die het stuk niet wilden ondertekenen. De tekst sprak 
van 'historische dagen', noemde de Friezen uitdrukkelijk een 'Germaans volk' en 
riep op in deze stormachtige tijd de strijd voor Friesland te strijden. De nieuwe si
tuatie bracht de eigen opvattingen niet aan het wankelen, integendeel. 'Want wat 
ook ingestort is, wat plotseling veranderde, wat in het onzekere geraakte, Fries
land leeft.'3 

De in vergelijking met de Friezen nog jonge regionale beweging in Groningen 
had een ander karakter. Sociale solidariteit en praktisch werk hadden er voorop 
gestaan. Hier was geen sprake van een gemeenschappelijk manifest. Al een week 
na de eerste schok van de capitulatie, stortte de Groninger Gemeenschap zich 
energiek op praktisch hulpverlenend werk. Met extra treinen werden anderhalf 
duizend kinderen en évacués uit het gebombardeerde Rotterdam gehaald en 
overal in de provincie Groningen ondergebracht. De organisatoren gaven er de 
voorkeur aan concreet werk te doen en niet te blijven steken in haatgevoelens over 
de Rotterdamse puinhopen.4 Ook aan gedemobiliseerde militairen werd hulp ge
boden. Na de capitulatie vaardigde de Groninger Gemeenschap de richtlijn uit, 
dat in de nieuwe omstandigheden het werk niet in strijd mocht zijn met voor
schriften 'van Nederlandse of Bezettingszijde'.5 De organisatie voegde zich daar
mee in de algemene houding van aanpassen aan de realiteit van de bezetting. 

O 

1 4 0 

O 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:30 Pas a 141 (Zwart film) 

Het naburige Drenthe was de bakermat van de beweging Landbouw en Maat
schappij. Het gelijknamige blad riep kort na de capitulatie al op om de Duitse be
zetting in berusting te dragen. De Duitse hegemonie leek voorlopig immers ge
vestigd. Er was ontgoocheling over de gevluchte regering en over de kwaliteit van 
de krijgsmacht. Ook hier leefde de behoefte 'opbouwend werk' te doen. De bewe
ging zou dat korte tijd later in een politiek initiatief tot uiting laten komen.6 

In het zuiden van het land was het de actieve beweging Brabantia Nostra, die 
tot opbouwend werk opriep: de 'nationaal bewuste Nederlander' moest nu niet 
lijdelijk afwachten, maar samenwerken om het land een nieuwe, 'schone toe
komst' te verzekeren. In het juni-nummer van het blad Brabantia Nostra vroeg 
Geert Ruygers zich af of de oorlog de ogen had geopend: staten waren mensen
werk en grenzen konden verdwijnen. 'Maar het volk blijft.' Hij noemde het daar
om winst, dat de oorlog het volk had bevrijd van 'de gebondenheid aan veel ver-
gankelike dingen' in politiek, economie en cultuur. Ruygers meende, dat 
belangrijke veranderingen voor de deur stonden en betreurde dat op zichzelf 
niet. Er waren immers de idealen van Brabantia Nostra. Was er niet nog steeds het 
'noodlot van de scheiding tussen Noord en Zuid in Nederland?7 

Ook in andere katholieke vernieuwingskringen was al snel de roep om opbou
wend werk hoorbaar. Op de Tilburgse hogeschool werd na een aanvankelijke sfeer 
van verslagenheid en verontwaardiging het normale werk weer opgevat. Rector-
magnificus H.A. Kaag meende dat men op die manier het best zijn plicht jegens 
het vaderland kon vervullen. Tot zover paste de reactie bij die van de rest van Ne
derland. Vervolgens kwam het element van Vernieuwing. Toen de hoogleraar - £ ^~ 
Cobbenhagen zich bezon op wat hij de 'barning der tijden' noemde, vroeg hij zich 
ook af wat de kansen waren die 'de zware leerschool van het lijden mischien kon 
bieden'. In deze zin ontwikkelde de stemming zich verder: net als op andere uni
versiteiten werden allerlei nieuwe activiteiten ondernomen. Aan de Tilburgse ho
geschool ontstond een sfeer van vernieuwingswil en een behoefte maatschappe
lijk actief te zijn.8 

In het tijdschrift De Gemeenschap gaf de bezetting aanleiding tot het formuleren 
van opvattingen, die opvallend verschilden van die van voor de oorlog. In het juli-
nummer trok men kennelijk uit de aanwezigheid van nieuwe machthebbers de 
conclusie, dat het belangrijk was een gesprek met andersdenkenden, ook niet-
christenen, aan te gaan. Sterker nog, de auteur bepleitte ook open te s taan voor an
dere denkbeelden: 'Wanneer bijvoorbeeld een godsdienst geëist wordt, die geheel 
aan de aard van volk en ras beantwoordt, dan moet men daartegen niet op louter 
negatieve wijze te keer gaan.' Men zou in de kerk nationale gebruiken een grotere 
rol kunnen laten spelen. De auteur wilde ook een positieve opstelling tegenover 
theorieën over 'volk' en 'bloed': men moest daarin niet alleen 'het verkeerde' zoe
ken, maar ook het waardevolle.9 Deze vergaande mate van aanpassing contras
teerde wel sterk met de kritische beschouwingen over fascisme en nationaal-so-
cialisme, die voor de oorlog in De Gemeenschap waren verschenen.10 Voor nieuwe 
activiteiten was het blad zeker vatbaar. 
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Dat laatste was ook het geval bij de protestants-christelijke Vernieuwers rond 
het dagblad De Nederlander Na de capitulatie was de toon van de hoofdartikelen 
eerst berustend realistisch. Parlementair redacteur, J. Barents, riep bij het ver
schijnen van de eerste Duitse 'Verordeningen' op tot loyale medewerking 'naar 
positief volkenrecht en volgens onze overtuiging5.11 Redacteur Van Walsum pleit
te voor een heroriëntering: medewerking met de bezetter en een sterkere econo
mische oriëntatie op Duitsland vond hij noodzakelijk.12 Behalve deze algemeen 
voorkomende aanpassingshouding toonde de krant na enkele weken ook zijn 
vernieuwingskarakter weer. Op 19 juni betoogde het hoofdartikel, dat het parool 
na de capitulatie 'opbouw' moest zijn. Niet alleen in materiële zin: 'Het staat wel 
vast, dat ons land, wat ook zijn toekomst moge zijn, een staatkundig bestel zal 
moeten ontvangen, dat een krachtiger bewind waarborgt dan wij in 't verleden 
hebben gehad/ 

Met kennelijke instemming nam men een artikel van anderen over, waarin ver
heugd geconstateerd werd, dat de bevolking tegenover de Duitse militairen een 
tegemoetkomende houding aannam. Men moest immers bereid zijn 'het nieuwe 
tijdelijke gezag5 orde op zaken te laten stellen. 'Ogendienerij' was daarbij uit den 
boze. Uit deze laatste opmerking bleek, dat de grenzen van de aanpassing gelei
delijk aan 'mDeNederlander meer nadruk kregen. Eind juni waarschuwde de krant, 
dat zelfs voor het herstel van de vrijheid niet 'het offer van de overtuiging" mocht 
worden gebracht. De basis moest blijven bestaan uit de geestelijke waarden. Eind 
juli drong ook kritiek in de kolommen door: De Nederlander suggereerde toen, dat 
het Duitse optreden tegen de 'marxistische' organisaties in strijd was met belof- - £ \-
ten, die door de bezetter zelf waren gedaan. Men doelde hier ongetwijfeld op de 
toezegging van Seyss-Inquart, dat het Nederlandse politieke leven zich zelfstan
dig zou kunnen ontwikkelen.13 

Ook W. Banning refereerde eind juni in zijn blad Tijden Taak aan Seyss-Inquarts 
beloften. Banning dacht bij voorbeeld dat de bezetter wel zou toestaan dat hij zijn 
volksopvoedingswerk zou voortzetten. Tijd en Taak bestreed de opvatting dat het 
parlementaire stelsel zou hebben afgedaan. Anderzijds deelde het de mening van 
de antirevolutionaire De Standaard, 'dat wij thans midden in een revolutie zitten, 
die groter en geweldiger is dan de Franse en die naast het staatkundige ook het 
maatschappelijke terrein bestrijkt en beheerst*. De conclusie was, dat in deze tijd 
maatschappelijke hervormingen moesten worden doorgevoerd. Deze vernieu
wing zou ook zijn gevolgen hebben voor de aard van de bestaande democratie.14 

Zoals andere organisaties besloot ook de niet politiek of kerkelijk gebonden, 
protestants-christelijke stichting Nederlandse Volkskracht zijn sociaal werk na 
de capitulatie voort te zetten. Daaraan gingen wel discussies vooraf. Sommigen 
twijfelden aan de mogelijkheid onder de bezetter door te werken. Toekomstige 
moeilijkheden leken hun schaduw vooruit te werpen, toen een van de functiona
rissen van de stichting zich als NSB'er ontpopte. Op uitdrukkelijk verzoek van het 
bestuur verklaarde hij bij zij n ontslag, dat hij uit eigen beweging vertrok.15 Op die 
manier hoopte men kennelijk verwachte moeilijkheden over het ontslag van een 
nationaal-socialist te vermijden. 
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Een ander probleem was de door de oorlog verslechterde financiële situatie, die 
de liquidatie van de stichting naderbij bracht. Een meerderheid van het bestuur 
betreurde, dat dan het werk niet meer voortgezet zou kunnen worden: 'Dan komt 
de neutrale zuil leeg te staan en daaraan is juist zo'n behoefte.'16 Duidelijker kon 
dit element van het vernieuwingsstreven niet worden uitgedrukt. Men besloot 
aan te dringen op een gift van het departement van Sociale Zaken. De bestuursle
den Eykman en Van der Wielen bezochten daar de pas door generaal Winkelman 
benoemde regeringscommissaris De Quay. Deze was als vooroorlogse Vernieuwer 
geen onbekende en deed de toezegging Nederlandse Volkskracht voor 100% te 
zullen subsidiëren. Desondanks trokken de vertegenwoordigers van de AMVJ on
der leiding van Eykman zich eind juli uit de stichting terug. Zij zagen toch te wei
nig mogelijkheden onder de bezetting: dat was een mening die Eykman ook ver
der in woord en geschrift zou uiten.17 

Het bestuur van Nederlandse Volkskracht werd overgebracht naar de volksho
geschool in Bakkeveen. Daar besloot men het sterk ingekrompen werk voort te 
zetten: het bleef volgens de leiding van de volkshogeschool noodzakelijk op Ne
derlandse wijze [onderstr. W.t.H.] opbouwend werk te verrichten.18 Ondanks alle 
aanpassing was de intentie duidelijk: Nederland moest zich hervormen, maar 
geen nationaal-socialistische of Duitse copie worden. 

Dit was het algemene patroon: zowel bij het opbouwwerk van Banning als bij 
het sociaal-democratische Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IVAO). Ook na 
het 'gelijkschakelen' van de sociaal-democratische organisaties bleef directeur H. 
Brugmans van het IVAO het voorlopig van belang vinden, dat het eigen opbouw
werk werd voortgezet. Dit was immers in het belang van de noodzakelijke ver
nieuwing van de Nederlandse samenleving.19 De voorzitter van de Amsterdamse 
afdeling van het IVAO, K. de Boer, vond het verstandig hierover overleg met de be
zetter te voeren.20 

Overigens had ook de leiding van de volkshogeschool te Bakkeveen overleg 
met leden van de bezettende overheid, in dit geval op Duits initiatief. Evenals bij 
de Friese beweging probeerde de bezetter bij de volkshogeschool bondgenoten te 
werven of tenminste contacten te leggen. Oude relaties van Van der Wielen - uit 
zijn studietijd en uit het Duitse volkshogeschoolwerk - bezochten nu als Duitse 
functionarissen Bakkeveen. Bij een van die bezoeken waren ook Hofstee en Roelf-
sema van de Groninger Gemeenschap aanwezig. Het Duitse bezoek maakte dui
delijk, dat het in de bedoeling lag tenminste delen van Nederland te naziflceren 
en te annexeren. De Nederlandse gesprekspartners antwoordden desgevraagd, 
dat zij niet dachten dat het Nederlandse volk zich van het Huis van Oranje zou af
keren. In deze gesprekken kregen zij een idee welke ingrijpende gevolgen de be
zettingstijd voor Nederland zou kunnen meebrengen.21 

Natuurlijk waren er in de kring van de Vernieuwers onderlinge verschillen: het 
blad De Gemeenschap ging aanmerkelijk verder in zijn aanpassingsstreven dan de 
meeste anderen. Maar de Vernieuwers hadden gemeen, dat capitulatie en bezet
ting in hun ogen de relevantie van de ideeën over vernieuwing eerder vergroot-
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ten, dan kleiner maakten. Niet alléén in hun eigen ogen: ook bij anderen begon 
immers in de nieuwe omstandigheden het streven naar vernieuwing en eenheid 
een rol te spelen.22 

4 . 2 EENHEID IN NEDERLANDSE ZIN 

Voor de Vernieuwers betekende de ineenstorting van begin mei 1940, dat het land 
ook in morele zin geen stand had gehouden. Afgezien van de overmacht van de 
Duitse Wehrmacht was er iets mis in Nederland zelf.23 Hierop baseerden zij hun 
mening, dat 'afwachten' niet de juiste houding was en dat zij zich actief moesten 
inzetten voor de nationale zaak. In overeenstemming met hun vooroorlogse op
vattingen richtten zij zich daarbij in de eerste plaats tegen de verregaande ver
deeldheid in het land. 

De redactie van het vernieuwingsblad bij uitstek, Het Gemenebest, vervolgde het 
oude pleidooi voor nationale eenheid met nog meer overtuiging dan tevoren. F. 
Prakke schreef het openingsartikel in het eerste nummer na de capitulatie. Hij be
gon met te erkennen, dat het feit van de Duitse overheersing de mogelijkheden 
beperkte. Nederland was nu eenmaal 'meegesleept' in de grote Europese oorlog. 
Het was een bitter lot, vooral omdat het onverdiend was. Maar, zo vervolgde Prak
ke, het was van groot belang dat het Nederlandse volk op nederlaag en overheer
sing reageerde met 'een sterke drang naar kracht door eendracht'. Dan kon mis-

-£ 7- schien het verlies in wins t omgezet worden. Ook al zou kritiek op personen onder - £ X 
de omstandigheden 'onridderlijk' zijn, het volk was niet gebaat bij het weg
moffelen van 'oude fouten'. Het Gemenebest was van mening, dat men na de oorlog 
niet meer tot de verstarde politieke toestand van vroeger zou kunnen terugkeren. 
Het ging daarbij niet alleen om de spreekwoordelijk belachelijke 'confessionele 
geitenfokvereniging'. Belangrijker was de vraag hoe het mogelijk was geweest, 
dat de bevolking kort voor de oorlog werd aangeraden maar rustig te gaan slapen 
en dat later geruchten over oorlogsdreiging ontkend werden.24 

Voor Prakke en Het Gemenebest was duidelijk, dat er tijdens de oorlogsdagen van 
de leiders van het volk weinig leiding was uitgegaan. 'Overal is de vraag gerezen of 
deze feiten niet bewijzen, dat ons partijenstelsel en ons parlement ongeschikt wa
ren om werkelijke leiders voor het Nederlandse volk te vormen.' Het zou nu on
vruchtbaar zijn op te gaan in de tegenstelling pro-Duits tegenover pro-geallieerd, 
zo redeneerde Prakke. Hij vermeldde daarbij niet, dat hij zo de lijn van de door 
hem veroordeelde vooroorlogse politiek doortrok. Het succes van het nationaal-
socialistische Duitsland zorgde natuurlijk voor een zekere zuigkracht voor 
ideeën uit die hoek. Trouwens, zo bracht Prakke in herinnering, Het Gemenebest 
had in het verleden regelmatig ook Duitse ideeën op sociaal en economisch ter
rein eerlijk onderzocht. Maar: kritiekloze napraterij en lakeiengeest dwongen bij 
het blad weinig respect af. Hetzelfde gold voor het verdoezelen of zelfs bejubelen 
van de aanval op Nederland. Het ging er nu om zuiver pro-Nederlands te zijn. 
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Daarbij kon men volgens Prakke wel lering trekken uit Duitse ideeën over de so
ciale en economische problematiek. Op dat gebied moesten resoluut nieuwe we
gen worden ingeslagen: een nationaal geleide economie met corporatieve orga
nen was nu een vereiste. Politiek gezien zou volgens de mening van Prakke het 
partijstelsel vervangen worden door een systeem, waarin deskundige leiders naar 
voren zouden komen. De nadruk moest dan liggen op de persoonlijke verant
woordelijkheid en niet meer op het sauveren van incompetente ambtsdragers.25 

Exemplarisch voor de houding van de Vernieuwers was het artikel, dat J. Bie-
rens de Haan in hetzelfde nummer van Het Gemenebest schreef. Onder het motto 
'Arbeiden en niet vertwijfelen' betoogde hij, dat het volk ondanks alle 'geslagen
heid' de enig mogelijke houding had aangenomen: het aanvaarden van de harde 
werkelijkheid. De ingestorte economie, de werkloosheid en de verwoestingen 
zorgden voor haast onoplosbare problemen. Boven alles stond volgens de schrij
ver de taak, om, voorzover de werkelijkheid het toeliet, het nationale bestaan in 
stand te houden. Daaronder verstond hij: de vrijheid van het vaderland, de tradi
tie van het volk en het eigen geestelijk leven. Dat het volksleven, vooral econo
misch gezien, zijn plaats zou moeten vinden 'in Europees verband' wilde Bierens 
de Haan 'dankbaar' aanvaarden. Wat dit precies inhield voegde hij er niet aan toe. 
Een voorwaarde was voor hem wel, dat de innerlijke vrijheid en het volkskarakter 
onaangetast bleven. Dan kon een gezamenlijk en doortastend handelen de nodi
ge vernieuwingen voorbereiden voor de tijd waarin 'de ons door de bezetter in het 
vooruitzicht gestelde vrijheid weer ons deel zal zijn'.26 Kortom, allerlei hervor
mingen waren mogelijk en soms zelfs wenselijk. Maar de zelfstandigheid van Ne- -É ^~ 
derland in de toekomst was de alles overheersende wens. De bepleite hervormin
gen konden er hopelijk toe bijdragen deze waarschijnlijker te maken. 

Bierens de Haan was van mening, dat blijvende veranderingen in het staatsbe
stel alleen in vrijheid tot stand gebracht konden worden. Ongetwijfeld aan het 
adres van de NSB en andere pro-Duitse groeperingen merkte hij nog op: 'Alleen die 
veranderingen behoeven wij hier, welke voortkomen uit de behoefte van ons Ne
derlandse volk en aansluiten bij de aard en de tradities van dit volk welke passen 
bij onze cultuur.'27 

Het veranderingsstreven uitte zich ook bij andere Vernieuwers in een daden
drang, die zich vooral richtte op het versterken van de nationale eenheid. Op de 
Katholieke Hogeschool in Tilburg ontwikkelde zich een behoefte zich in te zetten 
voor de toekomst van het Nederlandse volk als gehéél. Ook al bleven vooroorlog
se denkbeelden over bijvoorbeeld corporatieve ordening de voedingsbodem vor
men, de tendens was nu om verder te gaan dan de exclusief katholieke gedachten-
wereld. Velen werden aangetrokken door de opvatting, dat na de capitulatie 
misschien met meer succes dan vroeger sociaal-economische hervormingen zou
den kunnen worden doorgevoerd. Dat in het belang van een 'nieuwe orde'.28 

Karakteristiek voor alle oproepen tot eenheid was, dat ieder in de eerste plaats 
de eigen denkbeelden als basis voor de noodzakelijke samenwerking beschouwde. 
Zo zag Landbouw en Maatschappij de eigen agrarische richtlijnen als fundament 
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voor een sociale en economische opbouw.29 De Friese beweging bepleitte decen
tralisatie van het landsbestuur als belangrijkste van een aantal specifiek Friese ei
sen.30 De Christelijk-Historische krant De Nederlander verzette zich ondanks alle 
vernieuwingswil tegen de oprichting van de 'eenheidsschool'.31 Niemand onder 
de Vernieuwers zag overigens communisten als mogelijke partners in een nieuwe 
eenheid en bij de meesten gold dat ook voor de NSB.32 

Binnen Landbouw en Maatschappij, waar nationaal-socialistische sympat
hieën voorkwamen, hoopte men te voot komen ' dat de Duitse instanties zelf gin
gen ingrijpen in het Nederlands economisch leven'.33 Bij de meeste Vernieuwers 
bepleitte men de eenheid om sterker te staan tegenover de Duitsers, maar vooral 
ook tegen de NSB.34 Onder meer hierom wilde men in de Friese beweging de soms 
fundamentele onderlinge geschilpunten opzij zetten en een gemeenschappelijk 
standpunt innemen. Sommigen waren er gevoelig gebleken voor de beloften, 
waarmee verschillende Duitse bezoekers de beweging trachtten gunstig te stem
men. Na de val van Frankrijk won de mening veld, dat Europa lange tijd bezet ge
bied zou blijven. In het denken over veranderingen nam de parlementaire demo
cratie steeds meer een negatieve plaats in: deze had immets vóór de oorlog voor 
Friesland weinig gedaan gekregen?3S 

Bij de Vernieuwers was het streven naar eenheid nauw verbonden aan een af
keer van de bestaande politieke partijen, vaak 'de oude partijen' genoemd. In De 
Nederlander werd opgemerkt dat de tegenstellingen van voor de oorlog in de nieu
we omstandigheden hun actualiteit verloren leken te hebben. De groep christe-
lijk-historische Vernieuwers stond sympathiek tegenover pogingen om 'verou
derde' partijpolitieke, levensbeschouwelijke en sociale tegenstellingen te 
doorbreken.36 Een hoofdartikel in De Nederlander verdedigde uitdrukkelijk een 
'eenheid in Nederlandse zin' en zette zich daarmee tegen de aspiraties van de NSB 
af. De neutrale opstelling en een zekere zelfcensuur hadden tot gevolg, dat de Ne
derlandse nationaal-socialisten niet met name werden genoemd.37 

Het religieus-socialistische blad Tijd en Taak schaarde zich onder degenen die 
vonden, dat in de tijd na de capitulatie de dwaasheid van de vooroorlogse ver
deeldheid overduidelijk werd. Al die 'onnatuurlijke' grenzen en verschillen de
den afbreuk aan de volkskracht en het welzijn. Nu bracht de nood de Nederlan
ders samen en die lotsgemeenschap maakte de nationale verbondenheid sterker. 
Het blad schreef geen grenzen te willen verdoezelen; wel moesten scheidingen 
die toch eigenlijk geen zin hadden opgeruimd worden. Om dit standpunt te ver
duidelijken verwees het blad naar de Italiaanse 'fasces', zonder overigens te ver
melden dat dit symbool ook door de fascisten werd gebruikt. In hetzelfde num
mer van eind juni 1940 prees Henriette Roland Holst de capitulatie van koning 
Leopold van België; 'Leopold de menselijke' noemde zij hem.38 

Overigens kreeg de kritische houding tegenover de politieke partijen steun bij 
velen, die voor de oorlog zeker niet tot de kring van de Vernieuwers behoorden. 
Sommige kranten bouwden voort op hun al bestaande anti-partij-politieke 
standpunten.39 Anderen ontwikkelden zich na de tiende mei in die richting. Een 
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karakteristiek individueel voorbeeld van een dergelijke instelling was de schrij
ver en Spanjekenner Johan Brouwer. Zijn in de zomer van 1940 geschreven bro
chure Geestelijke verwarring weerspiegelde allereerst de capitulatiestemming in 
verregaande vorm. De Nederlanders dienden zich in het onvermijdelijke te schik
ken en gehoorzaam te zijn aan de bezetter. Brouwer dacht dat deze zich vanuit 
zijn positie van kracht zou onthouden van de onderdrukking van Nederland en 
een eigen ontwikkeling mogelijk maken. Daaruit leidde hij af, dat de oorlog een 
revolutionaire verandering voor Europa betekende en dat Nederland daarbij een 
belangrijke taak had te vervullen. Veel bleef onduidelijk bij Brouwer, maar niet 
zijn grondige afkeer van de vooroorlogse parlementaire democratie met zijn 
groepsbelangen en compromissen. Voor hem waren het redenen fundamentele 
veranderingen toe tejuichen.40 

Afwijkende opvattingen bestonden onder de Vernieuwers ook. Onder hen zou 
AMVj-voorman Eykman, ook bestuurslid van de Stichting Nederlandse Volks
kracht, een van de meest uitgesproken tegenstanders van veranderingen tijdens 
de bezetting worden. Hij betoogde dat het er nu niet om ging fouten op te diepen: 
'Er is voor ons in Nederland geen andere grondslag waarop wij bouwen en weder-
opbouwen kunnen ' [dan de bijbelse, christelijke grondslag.-W.t. H.]41 In christe-
lijk-historische kring waren ook buiten de Vernieuwers rond De Nederlander wel 
voorstanders van een samenwerking van alle Nederlanders, omdat er een 'leemte' 
was, maar op gemeenschappelijke plaatselijke vergaderingen van CHU en ARP 
overheerste toch voorzichtigheid.42 Eenzelfde voorzichtigheid kwam ook voor in 
de aan Vernieuwers zo rijke katholieke bevolkingsgroep. Het dagblad Ons Noor
den, waarin vroeger kritiek op het partijstelsel niet ontbroken had, pleitte nu uit
drukkelijk voor dat stelsel en de daarbij behorende volksvertegenwoordigers.43 

Bij de meeste Vernieuwers leefde echter de drang om in actie te komen en juist 
nu een verbetering van de gebreken van het voor-oorlogse Nederland voor te be
reiden. Belangrijk daarbij was hctProgram tot nationale opbouw van PJ. Bouman. Al
lereerst omdat het een vergelijkenderwijs concrete en systematische uitwerking 
was van de veranderingen die men op het oog had. Ten tweede ging het hier niet 
om een individuele standpuntbepaling, maar was er sprake van een neerslag van 
vele gesprekken in de kring van Vernieuwers. Het stuk bevatte een op dat moment 
bestaande 'communis opinio' over de richting waarin de vernieuwing zich moest 
bewegen. Het program circuleerde in de kring van de Vernieuwers en werd bij ver
schillende gelegenheden besproken.44 Bovendien werd het afgedrukt in een arti
kel van Bouman, dat verscheen in het eerste nummer van Het Gemenebest van na de 
capitulatie.45 Het artikel is tenslotte ook van belang, omdat Bouman de achter
grond van het vernieuwingsdenken nog eens aan de orde stelde. 

Bouman betoogde, dat mei 1940 het eind betekende van een jarenlang 'gis
tingsproces', waarin jongeren zich beraadden over staatkundige en sociale ver
nieuwing. Van de hervormingsgezinde kringen noemde Bouman de 'jonge ka
tholieken' van de Nederlandse Gemeenschap, de Groninger Gemeenschap en de 
Volkshogescholen met name. Zij waren het die zich reeds lang keerden tegen de 
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verstarring van het partijwezen, tegen de sleur en het conservatisme en vooral te
gen de halfslachtige houding van de overheid ten opzichte van de werkloosheid. 
Het stemrecht werd, aldus Bouman, gemonopoliseerd door de politieke partijen, 
die intern soms allesbehalve democratisch waren. 

Nieuwe denkbeelden stuitten op verzet van de oligarchieën aan de top. Wie 
probeerde aan de oplossing van bepaalde misstanden bij te dragen moest wel ver
twijfeld raken: nieuwe voorstellen verzandden tijdens de behandeling door de 
vele instanties en commissies. Langdurig werd over de schaduwzijde van de voor
stellen gesproken, waardoor er voortdurend een excuus voor uitstel van handelen 
was. Door de voorliefde voor leuzen' kwamen overheid en politiek niet tot de op
lossing van problemen. Als het meest schrijnende voorbeeld noemde Bouman de 
werkloosheid, waarbij hij als extra misstand vermeldde, dat de kleine boeren ge
brek hadden aan arbeidskrachten en dat winstgevende ondernemingen hun per
soneel nota bene lieten overwerken. Het altijd door de regering als argument aan
gevoerde geldgebrek gold kennelijk niet voor defensie. Uit deze opmerking van 
Bouman bleek overigens weer, dat er onder de Vernieuwers ook belangrijke ver
schillen waren: velen hadden immers als belangrijk punt van kritiek, dat er veel te 
weinig aan de defensie was gedaan.46 

Kritiek was volgens Bouman voor de oorlog vrijwel onmogelijk geweest: Den 
Haag en de 'grote pers' bleven doof voor de algemene roep om vernieuwing. Wat 
dat betreft was de geestelijke vrijheid soms een illusie. Door de ̂ kunstmatige an
tithese' tussen het oude partijwezen en het fascisme werd de criticus van de Ne
derlandse democratie ('niet de democratie') met woorden als fascist en verrader af- —£ ̂ -
gedaan. Ook nu bestond het gevaar, dat mogelijkheden voor een nationale 
opbouw vertroebeld zouden worden door de tegenstelling tussen 'de aftandse 
mannen der conservatieve kernen van ons verouderd en half-verdwenen partij
stelsel' en de 'nationaal-socialisten' of 'fascisten', die de Nederlandse tradities, 
waaronder de geestelijke vrijheid, wilden afzweren. 

Daar stond tegenover, dat Nederland nu niet in onafhankelijkheid over eigen 
zaken kon beslissen. In die situatie vond Bouman het belangrijk weer met nadruk 
op te komen voor 'zekere democratische tradities en beginselen'. Men moest zich 
niet overgeven aan groepen, 'die de overwinnaars van het voorjaar 1940 met te 
weinig reserve tegemoet komen'. Dit betekende, dat de NSB als voertuig van maat
schappijkritiek werd afgewezen. Bouman voegde er aan toe te vertrouwen op het 
gezond verstand van de Duitse leiders, die zoals hij het uitdrukte, gezegd hadden 
het Nederlandse volk zijn vrijheid te zullen laten. Men mocht de mogelijkheden 
tot nationale opbouw dan ook niet onderschatten Er was veel wat direct kon wor
den gedaan: dat werd bewezen door de instelling van een Opbouwdienst.47 De 
hervormingen moesten totaal zijn, 'niet totalitair!', in de zin dat economische, 
staatkundige en culturele vernieuwingen moesten samenhangen. 

Boumans program formuleerde als algemene doelstelling, dat de 'volksge
meenschap' weer een diepere zin moest krijgen dan in de individualistische 19e 
eeuw het geval was geweest. Het versterken van het gemeenschapsgevoel en de so-
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ciale rechtvaardigheid diende zijn grenzen te hebben in de erkenning, dat 'staat 
noch volk' het hoogste goed vertegenwoordigen, en dat er voor niemand beletse
len mochten zijn, zijn geloof te belijden. Na zo nog eens, zonder man en paard te 
noemen, de ideologie van de bezetter afgewezen te hebben, gaf Bouman een op
somming van een aantal beginselen en maatregelen: 

ï 'staatkundig': een sterker gezag, uitgeoefend door personen, die door karakter 
en bekwaamheid voor leidinggevende functies geschikt zij n. Behoud van een met 
algemeen stemrecht gekozen Kamer voor het vaststellen van de hoofdlijnen van 
het staatkundig beleid en voor het controleren van de uitvoering ervan. Nieuw 
was het instellen van een Raad van Corporaties, die de wetgevende arbeid verricht 
en de minister voordraagt. De bevoegdheden van de ministers dienen duidelijk 
omschreven te zijn en ruim genoeg om werkelijk regeren mogelijk te maken. De 
minister-president krijgt bijzondere volmachten. Het moet niet mogelijk zijn, 
dat hooggeplaatsten hun verantwoordelijkheden afschuiven. Anderzijds mag 
het niet voorkomen, dat 'controlerende instellingen met een beroep op de vrij
heid van het woord de algemene orde verstoren'. Kortom, een combinatie van 'een 
democratisch controle-apparaat met autoritair gezag". 
2 'sociaal-economisch': streven naar sociaal rechtvaardige verhoudingen. Arbeids
organisatie centraal stellen. Inschakelen van alle arbeiders in het productiepro
ces. Er moet meer rekening gehouden worden met gemeenschapsoverwegingen 
dan met individuele winstberekening. 'Ordening' in de zin van coördinatie, con
trole op monopolies. Behoud van particulier eigendom en ondernemersvrijheid, —Ç\-
maar met beperkingen. Versteviging van het landbouwfundament van het econo
misch leven. Een evenwicht tussen stad en platteland tot stand brengen. Het 
'steunsysteem' wordt principieel verworpen. Bevordering van niet conjunctuur
gevoelige industrieën, van de landbouw met uitvoering van cultuurtechnische 
werken en van een krachtige voortzetting van openbare werken. Alle plannen en 
werkzaamheden moeten gecoördineerd worden door een centraal lichaam met 
vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, arbeidersorganisaties en andere beroeps
groepen (samen met afgevaardigden van de regering). 
3 'internationale politiek': zelfstandigheidspolitiek in niet agressieve zin. Groot-
Nederlandse samenwerking op cultureel gebied. Deelneming aan belangenge
meenschappen, bijvoorbeeld 'tolunies' (Bouman voegde hieraan toe, dat door de 
invloed van 'bepaalde historische constellaties' de buitenlandse politiek niet in 
enkele stelregels vastgelegd kon worden. 'De algemene Europese toestand is j uist 
nu bijzonder onoverzichtelijk, zodat ik mij liever van commentaar onthoud.') De 
oorlogstoestand bracht dus een zekere zelfcensuur met zich mee. Duidelijk was, 
dat alle hervormingen waren bestemd voor de periode waarin Nederland weer 
zelfstandig zou zijn. 
4 'koloniale politiek': meer zelfbeschikkingsrecht voor Indië, met behoud van de 
huidige bestuursorganisatie. (Bouman doelde op de Nederlands-Indische samen
leving en deed hier dus geen uitspraak over zelfbeschikking voor de Indonesische 
bevolking). 
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5 'defensie': organisatie van een goed 'politieleger', sportbeoefening op grote 
schaal en uitbreiding van de vloot in verband met de koloniën. 
6 'Kerk en geloof: vrijheid van geloof, geweten en van de uitoefening van gods
dienst. Erkenning van de christelijke fundamenten van onze moraal. Kerkge
nootschappen mogen algemeen-maatschappelijk werkzaam zijn 'zolang zij zich 
niet in politieke strijd of partijformaties mengen'. Duidelijk blijkt hieruit het 
standpunt van de Vernieuwers, die confessionele partijen en de Verzuiling in het 
algemeen afwezen. 
7 'culturele opbouw': aankweken van gemeenschapszin. Steun aan begaafden, 
maar bestrijding van eenzijdig intellectualisme. Het instellen van nieuwe orga
nen, in de zin van 'beroepsgroepen met verordenende bevoegdheid, onder toe
zicht van de overheid'. Een verplicht arbeidskwartaal in boeren-, studenten-, ar
beiderskampen of in meisjeskampen. Invoering van een culturele 
propagandadienst. Centralisatie van de radiozenddienst, met speciale uren voor 
uitzendingen voor de verschillende bevolkingroepen. Het versterken van het ver
band tussen school en maatschappij: het schoolwezen was te zeer verbrokkeld.48 

Hier blijkt de onmacht van de Vernieuwers om openlijk het verzuilde onderwijs 
aan de kaak te stellen: het zou hun potentiële aanhang drastisch beperken. 

Het artikel van Bouman koos niet voor een van de bestaande politieke bewegin
gen, maar bevatte ook geen oproep tot het vormen van een nieuwe organisatie. 
Zijn programma bevatte uitsluitende inhoudelijke hervormingswensen. 

Nu bestond er een beweging, die fundamentele veranderingen voorstond en —Ç\-
zich gaarne als de hoognodige eenheidsorganisatie opwierp. Het Nationaal Front 
van Arnold Meyer was weliswaar geen massabeweging, maar bezat toch een paar 
eigenschappen, die het geschikt leek te maken als nationale eenheidsorganisatie. 
Voor ïo mei 1940 had het Front fascistische sympathieën, maar het was nooit op 
Duitsland georiënteerd geweest. Bovendien verkeerde het in een concurrentie
verhouding tot de NSB. Tenslotte had Meyer, toen hij zijn beweging van Zwart in 
Nationaal Front omdoopte, door een matiging van het programma in ruimer 
kring dan tevoren respect verworven als leider van een nationale beweging.49 

Kort na de capitulatie verliet Meyer echter zijn gematigde koers en sloeg weer 
een radikale rechts-au tori taire toon aan. Voor het verschijnsel democratie had hij 
geen goed woord meer over. Na de Duitse inval meende hij de schijn niet meer te 
hoeven ophouden en legde er de nadruk op dat zijn program nog steeds dat van 
1934 was. Bovendien zocht hij toenadering tot de bezetter. Voor een 'herstel' van 
de situatie in Nederland was ingrijpen van buitenaf nodig geweest, zo oordeelde 
hij nu. Hij meende, dat de Duitsers voordelen in Nationaal Front zouden zien en 
misschien zelfs de Groot-Nederlandse idealen wilden verwezenlijken. Via relaties 
liet Meyer de bezetter weten, dat hij dan onuitsprekelijk dankbaar zou zijn. 

In de loop van juni werd een miljoen exemplaren verspreid van een Manifest 
aan het Nederlandse Volk. Hierin probeerde Nationaal Front zich als nieuwe een
heidsbeweging op te werpen. Het manifesthekelde het vooroorlogse stelsel: 'toen 
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het erop aankwam, liet de democratie in binnen- en buitenland ons volk in de 
steek ' Met het oude bestel moest nu gebroken worden. Nederland stond voor een 
omwenteling in het geestes- en gedachtenleven, zoals het sedert een eeuw niet 
had gekend. Het Nationaal Front stond klaar een waarlijk Nederlandse organi
sche staat op te bouwen, waarin niet langer 'het goud', maar arbeid de drijfkracht 
zou zijn.50 In andere publicaties en op vergaderingen werd duidelijk, dat Natio
naal Front de bezetting accepteerde als kader om in te werken. Het Nederlandse 
volk stond voor de keuze of niets te doen en de Duitsers een planmatige economie 
laten invoeren of zelf de organen te scheppen, die in Nederlands belang waren. 
Nederland zou de onafhankelijkheid kunnen bewaren als het onder leiding van 
Nationaal Front als eenheid een nationale politiek voerde. 

Voor een groot deel leek de terminologie van Meyers propaganda op die van de 
Vernieuwers en sloot het nationale eenheidsstreven aan bij wat in veel ruimer 
kring leefde. Om daar werkelijk de spreekbuis van te worden zou Meyer moeten 
bewijzen in brede kring aanhang te kunnen verwerven. Zijn grote troef daarbij 
was de openlijke en strijdbare opstelling tegenover de NSB. Zowel in de pers als op 
straat ging Nationaal Front de confrontatie met de NSB niet uit de weg. Dat maak
te indruk in de onduidelijke situatie, waarin de NSB toch op zijn minst op de sym
pathie van de bezetter leek te kunnen rekenen. Niet alleen 'rechtsnationaal' den
kenden kregen hierdoor belangstelling voor Nationaal Front, al was de groei in 
ledental vooral aan hen te danken. Een aantal figuren uit het openbare leven en -
via de succesvolle openbare vergaderingen - vele jongeren sloten zich bij het 
Front aan. Van belang was ook, dat de rooms-katholieke bisschoppen Nationaal -f ^~ 
Front niet openlijk veroordeelden, zoals ze met de NSB wel deden. Dat kwam 
vooral de groei in Brabant en Limburg ten goede.51 

Meyer zocht ook contacten met personen uit andere politieke groeperingen. 
Via zij n Amsterdamse afdeling benaderde hij W. Verkade, behalve actief Vernieu
wer ook stadsredacteur bij het sociaal-democratische dagblad Het Volk. Op deze 
wijze kwamen contacten met Drees en vooral met Vorrink tot stand. Niet zozeer 
omdat men sympathie voor eikaars politieke standpunten voelde, hoewel som
migen in het NW Meyer zagen als 'coming man', met wie tenminste nog te praten 
viel. De interesse voor Meyer was eerder gebaseerd op de behoefte af te tasten wat 
de politieke mogelijkheden onder de bezetting nog waren. Bovendien leverden 
de acties tegen de NSB Meyer in brede kring waardering op. Die waardering vor 
Meyer groeide, toen hij - overigens onjuiste - informatie doorgaf over een ko
mende NSB-regering. Ook met A.C. de Bruyn van het RK Werkliedenverbond en 
vele anderen zocht het Nationaal Front op deze wijze contact. Tegelijk werkte de 
radikalisering in woord en gedrag contraproductief: Meyers ideeën over de posi
tie van de joden en de pretenties over zij n eigen leiderschap maakten zelfs een wat 
potsierlijke indruk. Het lukte hem dan ook niet de Brabantse elite voor zich te 
winnen.52 

In de Nederlandse context nam Meyer een te extreme positie in om in de be
hoeften aan een nationale eenheidsorganisatie te kunnen voorzien. Die rol gun-
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den ook de meeste Vernieuwers hem niet. Ondanks de gretigheid van Nationaal 
Front riepen velen van hen op tot de oprichting van een nieuwe organisatie of'na
tionale concentratie'.53 Dit was bijvoorbeeld bij Brabantia Nostra het geval. Men 
merkte daar, dat Nationaal Front individuele leden van Brabantia Nostra op 
plaatselijk niveau benaderde met het doel propaganda te maken voor het lid
maatschap. Jef de Brouwer suggereerde toen dat het Front direkt met de leiding 
van Brabantia Nostra contact zou zoeken. 

Er kwamen inderdaad enkele gesprekken met Meyer en zijn direkte medewer
kers tot stand. Arnold Meyer hield Jef de Brouwer toen met hem kenmerkende 
grootspraak voor, dat er voor Nederland drie mogelijkheden waren: inlijving bij 
Duitsland, de macht aan de NSB of de macht aan Nationaal Front. Ondanks waar
dering voor de inspanningen van het Front, twijfelde de leiding van Brabantia 
Nostra aan de mogelijkheden ervan. Men had trouwens wel meer contacten in 
rechts-autoritaire hoek, bijvoorbeeld met Verdinaso. Hetzelfde gold voor andere 
katholieke kringen in het zuiden: men had belangstelling, maar geloofde niet in 
de realiteit van een samenbundeling door Nationaal Front,S4 

Naast Nationaal Front waren er andere groeperingen onder de Vernieuwers, 
die zichzelf als kern van een nieuwe eenheidsorganisatie opwierpen. Landbouw 
en Maatschappij had al in mei opgeroepen tothet vormen van een 'breed front5 en 
stelde een commissie in, die 'zou trachten alle groepen van de nieuwe geest te con
centreren en voorts met een sociaal-economisch plan te komen'. Men wilde sa
menwerking met anderen, maar kwam na een gesprek met Arnold Meyer tot de 
conclusie, dat Nationaal Front weinig te betekenen had. Daarentegen zag men in -(- ^-
de kring van Landbouw en Maatschappij weer niet op tegen samenwerking met 
de NSB: Mussert ging echter niet op een aanbod in die richting in. Van de door 
Landbouw en Maatschappij te benoemen commissies zouden onder meer G J. 
Ruiter en dr. ir. M.D. Dijt lid worden, terwijl ook H.G.W. van der Wielen van de 
Volkshogeschool zich bereid had verklaard zitting te nemen. Uiteindelijk wilde 
men Linthorst Ho man voor de leiding uitnodigen. Van deze zelfstandige poging 
tot concentratie door Landbouw en Maatschappij kwam weinig terecht, mis
schien omdat velen op de hoogte waren van de nationaal-socialistische sympat
hieën van sommigen in de leiding.55 

Ook de Friese beweging ontwikkelde eigen plannen vooi een eenheidsorgani
satie, al betrof dit dan uitsluitend het eigen gewest: alle verenigingen in Friesland 
zouden in een eenheidsfront opgenomen moeten worden. Tot het vormen van dit 
front werd in het 'Wird oan it Fryske volk' opgeroepen. Een actieprogramma be
pleitte meer overheidsbemoeiing op sociaal-economisch terrein. Het manifest 
eindigde met de woorden 'Heil vrije Friezen'.56 

Het streven naar een Nederlandse eenheidsorganisatie ontmoette in de eerste 
twee bezettingsmaanden ook bedenkingen. Protestants-christelijke Vernieuwers 
ondervonden regelrechte tegenstand van leidende kringen in de ARP. In zijn Fries 
Dagblad veroordeelde H. Algra het 'plotselinge' streven naar concentratie in 
Friesland en elders.57 Ook onder Christelijk-historische voorlieden was de ge-
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dragslijn: 'wachten'.ss Liberale vernieuwingsgezinden troffen in voorzitter Tel-
ders van de Liberale Staatspartij een tegenstander van formaat, vooral als men er 
voor pleitte de 'oude' politieke partijen buiten spel te zetten.59 

Het kwam overigens ook in kringen van Vernieuwers wel voor, dat men zich 
gematigd positief over de partijen en hun leiders uitliet. De Nederlander waar
schuwde tegen een voorbarige 'eenheidscultuur' en bepleitte samenwerking tus
sen de politieke partijen. Maar het mocht anderzijds niet zo zijn, 'dat een veelheid 
van meningen de daadkracht verlam t\ Het blad bracht in dit verband zijn mening 
over te ver doorgevoerde versplintering in politiek en maatschappij weer naar vo
ren. Er moest gezocht worden naar wegen om de oude bestuursvormen te her
zien. Daarbij moest niet verloren gaan wat goed was in de bestaande situatie. De 
Nederlandse levensstijl moest niet opgeofferd worden aan de eenheid van dege
nen, die gewetensbezwaren van anderen als onnutte beuzelarij beschouwden. 
Geen 'dictatuur der beginselloosheid', maar wel eenheid door besef van verschil. 
Het ging 'om een voorbereiding tot een nieuwe beleving der eenheid in Neder
landse zin'.60 Het RK dagblad Ons Noorden uitte een vergelijkbare mening, omdat 
de oude politieke leiders Tiet zedelijk recht" bezaten de wensen van het Neder
landse volk onder de aandacht van de bezetter te brengen.61 

Deze laatste uitspraken onderstrepen nog eens twee conclusies. Ten eerste be
stonden er onder Vernieuwers verschillende meningen: er waren gradaties in hun 
afkeer van de 'oude' politici. Ten tweede waren ook 'gematigde' Vernieuwers voor
stander van het vormen van 'een nieuw nationaal front', dat het Nederlandse volk 
bij de bezettende overheid moest vertegenwoordigen. In Ons Noorden werd on
danks het pleidooi voor de oude politici betoogd, dat een 'nieuwe concentratie' 
niet alleen mannen met een geprofileerd politiek verleden naar voren zou schui
ven, maar ook 'knappe, liefst jonge kerels uit alle groepen die mee wilden werken 
aan de opbouw in nationale Nederlandse zin, rekening houdend met de beste tra
dities en beginselen, die in het volkskarakter waren geworteld'. Op deze manier 
zou de 'concentratie' het vooroordeel vermijden uitsluitend de oude partijen te 
vertegenwoordigen. Volgens het blad moest men open staan voor 'de nieuwe tijd' 
en voor de situatie waarin ook Nederland nu verkeerde. Deze impliciete verwij
zing naar een langdurige Duitse invloed werd nog bevestigd, toen het blad de 
hoop uitsprak, dat de brochure van Colijn een belangrijke stap in de richting van 
het nieuwe 'nationale front' zou zijn.62 

In juli pleitte ook De Nederlander voor 'een politieke eenheid van ons gehele 
volk'. Wel rees de vraag wat de Duitse houding tegenover een dergelijke ontwik
keling zou zij n. De krant had de indruk, dat de bezetter zou afwachten en het stre
ven naar een eenheidsbeweging de vrije hand zou laten. Uitspraken van Presserefe
rent W. Janke, die dit streven 'in de lijn van deze tijd' vond liggen, leken De 
Nederlander een waarborg voor het voortbestaan van een typisch Nederlandse le
venswijze.63 

In brede kring stimuleerden de berichten over Denemarken, België en Frank
rijk, waar politieke partijen zich aaneensloten, de ideeën over een nationale orga-
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nisatie in Nederland. Ook het blad Tijd en Taak bijvoorbeeld was daarvan onder de 
indruk.64 Wel zou het nodig zijn, dat in een nationaal 'front' of'blok' (deze laatste 
termen waren samen met het woord 'concentratie' de meest gebruikte aanduidin
gen voor een gewenste eenheidsorganisatie) eenstemmigheid over bepaalde za
ken zou bestaan. Tijd en Taak waardeerde, dat Het Volk in ruil voor samenwerking 
met anderen het socialisme van zijn 'beperkingen' wilde losmaken. Zelfs de NRC 
had behoefte aan 'een nieuwe politieke geest^ Algemene samenwerking ten be
hoeve van vrijheid, zelfstandigheid en volkskarakter zou dus in ieder geval nuttig 
zijn, maar daarmee waren volgens Tijden Taak niet alle tegenstellingen weggeval
len. Colijn wilde bijvoorbeeld niets weten van een van boven geleide volkshuis
houding. Daarover waren juist de sociaal-democraten en grote delen van de RK 
Staatspartij en de CHU het wel eens. Op die basis zou volgens het blad een politie
ke samenwerking vruchtbaar kunnen zijn.65 

In het tij dschrift Het Gemenebest vond het streven naar een eenheidsorganisatie 
een vastberaden voorvechter. Zeker, in het blad werd onomwonden gesteld, dat 
de aanval op Nederland op de 10e mei bitter stemde. Maar: ressentiment tegen de 
Duitsers was niet in staat iets nieuws te scheppen. En dat was nodig, want Neder
land was 'binnenlands zonder regering" en verkeerde 'zowel materieel als geeste
lijk' in uiterst moeilijke omstandigheden. De eigen (oude) organisaties waren 
grotendeels verstard en verouderd.66 De bestaande politieke partijen gaven geen 
leiding meer. 

'Natuurlijkerwijze' beperkte de Duitse overheersing de mogelijkheden, maar 
het was voor Nederland van levensbelang, dat het Duitse bestuur personen en or- - ^ ^~ 
ganisaties ontmoette die zowel inzicht hadden in de Nederlandse gedachtenwe-
reld als ook in 'de speciale eisen van de tegenwoordige tijd'. De indruk bestond dat 
de Duitse autoriteiten, afgezien van bepaalde militaire en economische eisen, zo
veel mogelijk aan de Nederlandse wensen tegemoet wilden komen.67 Ook de 
Duitsers waren immers 'nationalisten'! Zij zouden het streven naar nationale vrij
heid en eenheid dus wel begrijpen.68 

De schrijvers in Het Gemenebest wezen erop dat voor de noodzakelijke vernieu
wing van de staat een politieke organisatie nodig was, die in alle kringen steun 
had. Goede wil alleen was niet genoeg. Er moest een grote beweging opgezet wor
den, die om succes te hebben over een toekomstconceptie zou moeten beschik
ken. Met dat doel was het programma van Bouman in het blad opgenomen. Op 
bestuurlijk gebied waren de mogelijkheden beperkt zolang Nederland bezet was. 
Maar op sociaal, economisch en cultureel terrein moesten organen geschapen 
worden, die Nederlandse inzichten naar voren konden brengen. Daarnaast moest 
men zich voorbereiden op de situatie waarin Nederland zijn politieke vrijheid 
herkregen zou hebben. Ook de Duitsers zouden voor 'naäperij' weinig achting 
hebben.69 Voor handhaving van karakter en tradities van het Nederlandse volk en 
voor veranderingen, die daarbij pasten was het nodig dat de Nederlanders hun 
eenheid tot uiting brachten. Zo toonden zij de Duitsers aan de 'nieuwe situatie' te 
begrijpen.70 Samen met alle Nederlanders, die volgens de Nederlandse traditie 
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wilden samenwerken - impliciet, maar overduidelijk bedoelde men: niet met de 
NSB - moest gebouwd worden aan het fundament waarop in een betere toekomst 
'het gebouw van het volksleven' opnieuw kon worden opgetrokken.71 

Dit alles betekende geen berusting, maar een aktieve 'positieve' houding: 'Wij 
hebben, binnen het ons gestelde kader, ons zelf te blijven en karakter te tonen, in 
een geloof aan hoger macht, in een geloof aan ons vaderland.'72 Binnen het 'ge
stelde kadere dat wilde zeggen: de nu eenmaal aanwezige bezetting. Voor de Ver
nieuwers was er daarom des te meer reden te pleiten voor hervormingen. In deze 
oorlog stond Tiet bestaan als volk zelf' op het spel. Het Gemenebest drukte een aan
tal pagina's uit Jacob Burckhardts Weltgeschichtliche Betrachtungen af om dit te on
derstrepen. Burckhardt suggereert daarin, dat een oorlog ondanks alles kan lei
den tot een 'verzoenende vervanging van het oude door het nieuwe'. Die 
verzoening was niet vanzelfsprekend: volkeren konden ook vernietigd worden.73 

De redactie concludeerde uit Burckhardts woorden,'dat de vraag of Nederland als 
afzonderlijk volk kan voortbestaan door ons eigen leven beantwoord moet wor
den'.74 Binnen de beperkingen van de bezetting moest duidelijk worden, dat het 
Nederlandse volk 'als volk' zelfbewust en vitaal was. Steeds meer won de overtui
ging veld, dat hiertoe een nieuwe nationale eenheidsorganisatie opgericht diende 
te worden. 'De leemte' moest worden opgevuld.7S 

4 . 3 EINTHOVEN, LINTHORST HOMAN EN DE QUAY 

Mr. L. (Louis) Einthoven, mr. J. (Hans) Linthorst Homan en dr. J.E. (Jan) de Quay 
behoorden tot de vele Nederlanders, die na de capitulatie vonden dat er een 'leem
te' was ontstaan. Er was nog geen enkele aanwijzing, dat zijzelf een nationale rol 
zouden spelen. Laat staan, dat zij leiding zouden geven aan de grootste politieke 
beweging in Nederland van alle tijden. Wel was van hen bekend, dat zij al voor de 
oorlog tot de actieve Vernieuwers behoorden. 

O 

Voor de Commissaris van de Koningin in Groningen, Linthorst Homan, waren de 
eerste ervaringen met de bezetter anders dan voor de autoriteiten in het westen 
van het land. De provincie Groningen was na de Duitse inval vrijwel onmiddellijk 
door de Wehrmacht overspoeld en was dus al enkele dagen bezet gebied voordat 
ook in de rest van het land aan de oorlogshandelingen een einde kwam. De schok 
van de militaire overgave - in Groningen zonder enige strijd van betekenis - volg
de vrijwel direkt op de spanning, die de Duitse inval had teweeg gebracht. De ne
derlaag betekende een desillusie, zeker ook voor Linthorst Homan, die steeds een 
actieve belangstelling voor de grens- en luchtverdediging in zijn provincie had 
getoond.76 

In de nieuwe situatie zag de Commissaris zich voor ongekende problemen ge
plaatst. Problemen, die naar zijn mening een energiek optreden en doelbewust 
leiderschap vereisten. Zo werden burgemeesters in de provincie geconfronteerd 
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met Duitse eisen tot hulp aan de Wehrmacht. Wilden zij zich daartegen verzetten 
en vroegen zij de Commissaris van de Koningin om advies, dan steunde hij ze in 
deze houding. Na verwijten van Duitse zijde over sabotage bij het leveren van 
benzine weigerde Linthorst Homan daartegen maatregelen te nemen. Evenmin 
ging hij in op eisen medewerking te verlenen aan het herstel van het vliegveld Eel-
de. Hij hanteerde daarbij zijn interpretatie van de Aanwijzingen en wees erop, dat 
deze richtlijnen van de regering op het Volkenrecht gebaseerd waren. Toen de 
Duitse militaire autoriteiten zich in de stad Groningen op het Provinciehuis 
meldden, dwong Homans houding bij zijn omgeving respect af.77 Al op xi mei had 
hij in een proclamatie verklaard 'in naam der Koningin' de uitoefening van het 
Nederlandse centrale gezag in Groningen ('mijn provincie') in handen te hebben 
genomen.78 Door actief optreden probeerde Linthorst Homan de ontwikkelingen 
in zijn provincie te beïnvloeden. Dat gold op financieel-economisch gebied - de 
provincie gaf bijvoorbeeld 'noodgeld' uit - maar ook de algemene stemming van 
de bevolking had zijn aandacht. Toen na de capitulatie sommige werkgevers aan
leiding zagen personeel te ontslaan, deed de commissaris een beroep op hun so
ciale plichtsgevoel en verzocht hen deze besluiten te herzien. 

Homan constateerde, dat de onbekende gevaren van de nieuwe situatie velen 
uit het evenwicht hadden gebracht. Op alle niveaus - soms ook bij 'vooraanstaan
de lieden' - heerste angst. Dat kon zelfs leiden tot het toejuichen van de Duitse 
overwinning en tot een neiging toenadering tot NSB en bezetter te zoeken. Dat 
laatste constateerde Homan bijvoorbeeld bij de Groningse tak van de boerenbe-

-^^— weging Landbouw en Maatschappij, waarmee hij vanouds contacten onder- - £ ^ -
hield.79 

Ook de houding van afzijdigheid en de na het vertrek van de Koningin opko
mende anti-Oranje-stemming ergerden Linthorst Homan. Hij probeerde de be
volking 'positief te stemmen, onder meer door net als voor de oorlog een 'sociale 
taak' te scheppen. In het bijzonder stoorde het Homan, dat sommigen zich met 
voorbijgaan van de eigen Nederlandse autoriteiten voor hun belangen direkt tot 
de bezetter gingen wenden.80 Dit alles bracht de Commissaris van de Koningin tot 
de opmerkelijke stap zich op 17 mei nogmaals per proclamatie tot de bevolking te 
richten. Hij deed dit mede op advies van jhr. mr. W.W. Feith, raadsheer bij de recht
bank te Groningen. Op niet mis te verstane wijze schaarde Linthorst Homan zich 
hierin achter Koningin Wilhelmina.81 

Homans functie bracht met zich mee, dat hijzelf contacten met de bezettings
autoriteiten moest onderhouden. Hij ging die contacten niet uit de weg, ook al 
omdat hij vond, dat alleen zo energiek gewerkt kon worden aan de problemen in 
de provincie. Zijn formele opstelling was er daarbij een van loyaliteit aan de be
zetter. Hiertoe voelde hij zich door de letterlijke tekst van de Aanwijzingen ook ver
plicht. Anderzijds wilde hij er geen onduidelijkheid over laten bestaan, dat het 
om contacten tussen vijanden ging. In de praktijk ontwikkelde zich in de eerste 
weken na de capitulatie een goede samenwerking met de militaire autoriteiten. 
Naar Homans indruk kon wederzijdse waardering ontstaan, zonder daarbij de 
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Het Driemanschap tijdens de viering van het eenjarig bestaan; van links naar rechts De Quay, 
Einthoven en LinthorstHoman. 

verschillende uitgangspunten te verloochenen. Behalve door Homans daden
drang werd deze goede verstandhouding ook in de hand gewerkt door de persoon 
van de Duitse Feldkommandant in Groningen, Oberstleutnant Von Bonin. Homan 
had de indruk, dat deze als adellijk Pruisisch officier respect had voor de functie 
van de Commissaris van de Koningin. Die indruk werd versterkt, toen dcFeldkom-
mandant zei de vijandelijke betrekkingen tussen twee landen te betreuren en zijn 
achting voor Koningin Wilhelmina uitsprak. Op 21 mei liet hij op een bijeen
komst met de burgemeesters uit de provincie bovendien zijn afkeer van de NSB 
blijken. 

Op diezelfde bijeenkomst- Homan had Von Bonin uitgenodigd - riep de Com
missaris van de Koningin de aanwezigen op de Koningin kracht toe te bidden en 
zichzelf als waardige Nederlanders en Groningers te blijven gedragen. Hij for
muleerde daarbij de hoopvolle gedachte, dat ook de bezetter een karaktervolle 
houding meer zou waarderen dan 'ogendienerij'. Het was een in de eerste maan
den veel voorkomende, bijna bezwerende redenering: zou zo een machtspositie 
voor de NSB niet minder waarschijnlijk zijn? Homan betoogde verder, dat Neder
landse en bezettingsautoriteiten in onderlinge samenwerking het economische 
en sociale opbouwwerk met kracht moesten voortzetten. Er waren - zoals hij het 
uitdrukte - grenzen, die een bezet volk nu eenmaal tegenover zijn bezetter in 
acht moest nemen. Binnen die grenzen beloofde Linthorst Homan aan Von Bonin 
loyale medewerking.82 

De goede zakelijke samenwerking bleef in stand, ook al waren er soms openlij
ke meningsverschillen. Aanvankelijk verzette Von Bonin zich er bijvoorbeeld te
gen, dat Homans proclamatie met de verwijzing naar de Koningin werd gepubli
ceerd. Later gaf hij toe. Toen de Feldkommandant eind mei Groningen zou verlaten 
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in verband met de komst van het burgerlijk bestuur, ging Linthorst Homan in op 
de uitnodiging voor een afscheidsmaaltijd. In een tafelrede wees Homan er nog 
eens op dat samenwerking mogelijk was, als er maar sprake was van wederzijds 
respect. Op de avond erna ontving Homan Von Bonin en zijn medewerkers bij 
zich thuis voor een tegenbezoek. Het was een bevestiging van de persoonlijke sa
menwerking, maar hij zou toch spoedig spijt krijgen van deze openlijke uiting 
van goede verhoudingen.83 

Terwijl Linthorst Homan op zijn eigen wijze in Groningen opbouwend werk 
stimuleerde, miste hij een dergelijk opbeurend geluid voor Nederlandse volk als 
geheel. In de loop van mei reisde hij naar Den Haag om over zijn activiteiten in 
Groningen verantwoording af te leggen. Eerder had hij daarover al een rapport 
gezonden. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om verschillende autoriteiten 
erop te wijzen, dat er naar zijn mening op nationaal niveau een stimulerend ini
tiatief moest worden genomen. Allereerst probeerde hij generaal Winkelman er
van te overtuigen, dat alleen krachtdadige nationale activiteiten een opkomende 
negatieve stemming onder de bevolking kon tegengaan. Die stemming kwam 
voort uit een gevoel, dat alles nu verloren was en dat verzet tegen de NSB geen zin 
meer had. 

Tot Homans teleurstelling zag Winkelman niet veel in zijn ideeën: het lijden 
van Rotterdam had volgens de generaal al voldoende nationale binding gebracht 
en de bevolking zou in het dagelijks werk zijn houding wel weer vinden. Boven
dien meende Winkelman, dat voor een initiatief zoals Homan dat voorstond, on-

-^ ^ - der de bezetting weinig kansen waren. Dit gold zeker nu er een burgerlijk bestuur —£ ^-
kwam. Vergeefs wees Homan er nog eens op, dat er van het Departement van Bin
nenlandse zaken veel te weinig uitging.84 Overigens beklaagde hij zich ook bij het 
Departement van Sociale Zaken: de wederopbouw werd volgens hem met veel te 
weinig voortvarendheid ter hand genomen.8S 

Dat gebrek aan voortvarendheid bleek volgens Linthorst Homan ook weer uit 
de circulaire die Winkelman op 23 mei verzond. Winkelman gaf daarin op zakelij
ke toon een uiteenzetting over de nieuwe bestuurlijke situatie en riep op het ge
voel van trouw aan de Koningin levend te houden.86 Voor Linthorst Homan ging 
dit niet ver genoeg. In een brief aan Winkelman betoogde hij nogmaals, dat er be
hoefte was aan een 'positief geestelijk geluid' vanuit Den Haag. Dat moest méér 
zij n dan alleen het technische werk van de wederopbouw. Hij schreef, dat 'in deze 
wellicht voor de toekomst van het land en het volk beslissende uren' de aandacht 
van het volk 'op de zijde der landsleiding' gericht moest worden.87 

De voortvarendheid van de Groningse Commissaris van de Koningin riep op 
zijn beurt ook kritiek op. Zijn activiteiten in Groningen, zoals de proclamaties, 
ontlokten aan sommigen van zijn collega-commissarissen de reactie, dat Homan 
'koninkje' aan het spelen was.88 Ook Homans aanzitten aan de maaltijd met de 
Duitse Feldkommandant wekte wrevel. Generaal Winkelman waarschuwde in 
verband met de noodzakelijke eenheid van beleid voor een te zelfstandig optre
den van de Commissarissen van de Koningin. Het aanzitten aan een maaltijd met 
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Duitse autoriteiten veroordeelde hij als 'serviliteit'. Het kon niet anders of deze 
woorden werden door de goede verstaander als afkeuring van het gedrag van de 
Groningse Commissaris van de Koningin opgevat. Ook al liet Winkelman een ver
ontwaardigde Linthorst Homan weten, dat het begrip 'serviliteit* niet op hem 
sloeg, het standpunt bleef duidelijk.89 

Dat niet iedereen zijn opvattingen deelde, had Linthorst Homan al begrepen 
tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Na zijn gesprek met generaal Winkelman be
zocht hij collega Van Karnebeek van Zuid-Holland. Van hem hoorde hij, dat Co-
lijn gepoogd had iets als een regering te vormen. Homan deelde de verontwaardi
ging daarover en ook die over Colijns afkeuring van het vertrek van de Koningin. 
Toch kon hij Van Karnebeek er niet van overtuigen, dat er - vanwege het gevaar 
van de kant van de NSB - 'eigen positieve daden' in de vorm van een nationaal ini
tiatief moesten worden ondernomen.90 

Daarna had Homan een lang gesprek met De Quay, met wie hij vooral in het be
stuur van de Vereniging voor Nationale Veiligheid contact had gehad. Ook kort 
vóór de tiende mei was er nog contact geweest in verband met de voor die dag ver
geefs georganiseerde demonstratieve bijeenkomst. Bij De Quay vond Homan 
méér gehoor voor zijn opvatting dat er een nationaal initiatief genomen moest 
worden. Later ontstond ook contact met Einthoven, een bekende van De Quay on
der meer uit het 'O. en O.'-werk en met Reinink, als voorzitter van de Nederlandse 
Gemeenschap. Bij de vier Vernieuwers ontwikkelde zich het idee, dat de lethargie 
in Den Haag doorbroken zou moeten worden en dat zijzelf iets moesten onderne
men. 

Zo ging Homans verontrusting over het stilzwijgen van Den Haag geleidelijk 
de vorm aannemen van een eigen initiatief tot nationale actie. Zijn aanvankelijk 
spontane gevoel dat er te weinig gebeurde ontwikkelde zich tot een visie op wat er 
moest gebeuren. Ontevreden over de respons uit Den Haag zocht hij contact met 
medestanders en begon hij zijn opvattingen te publiceren. Daaruit bleek, dat 
Linthorst Homan zelf het idee had, dat zijn mening gewicht in de schaal zou kun
nen leggen. Er bleek ook uit, dat redacties en uitgevers bij het publiek belangstel
ling voor Homans ideeën veronderstelden. In drie door Homan in deze weken 
vervaardigde geschriften zette hij zijn mening uiteen. 

Op uitnodiging van de redactie van het tijdschrift Het Gemeentebestuur schreef 
Homan over 'de nieuwe taak', die gemeentelijke bestuurders wachtte. Onder 
meer wees hij daarbij op de waarde van het 'provinciaal besef'. Theoretische op
vattingen over gemeentelijke autonomie moesten samenwerking op basis van dat 
provinciale besef niet in de weg staan.91 Ook de redaktie van het maandblad Het 
Gemenebest verzocht Linthorst Homan om een artikel voor het eerste nummer dat 
na de capitulatie verscheen. Net als in Het Gemeentebestuur legde Homan hier de 
nadruk op saamhorigheid en eendracht. Een volk, dat zich moreel terneer liet 
slaan was verloren. Gelukkig kon men aansluiten bij wat al vóór de oorlog door 
een jongere generatie, bijvoorbeeld in Het Gemenebest was bepleit.92 

Voor uitgever Tjeek Willink schreef Homan de brochure Aanpakken!93 De titel 
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sloot goed aan bij de inhoud van de eerdere artikelen. Op verzoek van adviseurs 
van de uitgever schrapte de auteur de direkte verwijzingen naar het Huis van 
Oranje.94 Met de artikelen en de brochure had Homan zijn visie verkondigd aan 
de ambtelijke wereld, aan de kring van de Vernieuwers en aan de bevolking als ge
heel. In geen van de gevallen ging het om uitsluitend theoretische overwegingen: 
op enthousiaste toon zette hij uiteen wat gebeuren moest. 

Einthoven had als hoofdcommissaris van politie in Rotterdam de oorlogsdagen 
in actie meegemaakt. Tijdens die dagen en na de capitulatie had hij bewondering 
gewekt met zijn onverschrokken optreden. Er was één kwestie, die hem nog na de 
oorlog kritiek opleverde. Het ging om zijn medewerking aan de opsporing van 
twee Nederlandse soldaten, die tijdens de oorlogsdagen Duitse krijgsgevangenen 
hadden geëxecuteerd. De twee soldaten werden door een Duits Feldgericht ter 
dood veroordeeld, maar kregen later gratie. In het algemeen vond zijn direkte 
omgeving in het politie-apparaat zijn houding in de contacten met de Duitse au
toriteiten echter principieel en dapper.9S Wel bracht deze houding Einthoven in 
problemen met burgemeester Oud. Deze gaf de hoofdcommissaris de indruk, dat 
hij hem te weinig tegemoetkomend vond: Einthoven zou zich meer moeten aan
passen.96 

Op zijn beurt was Einthoven teleurgesteld over de reactie van autoriteiten en 
bevolking op de bezetting. Hij was van mening, dat teveel toenadering tot de be
zetter werd gezocht. Volgens Einthoven bestond er ontgoocheling over het gerin
ge resultaat van de defensie en verbittering over de houding van de regering, met —£ ~X-
name over de vlucht naar Engeland. Einthoven ondervond deze stemming als een 
gebrek aan 'geestelijke weerstand'.97 Hij was daarover teleurgesteld, maar niet 
verbaasd: het Nederlandse volk was voor de oorlog in allerlei opzichten te ver
deeld geweest. Ook Einthoven behoorde tot de Vernieuwers, die het schadelijk 
vonden, dat de verschillende bevolkingsgroepen zo langs elkaar heen leefden. Er 
bestond dan wel algemeen kiesrecht, maar elke bevolkingsgroep kende zijn eigen 
volgzame massa. Ook volgens hem waren de regionale tegenstellingen en de ver
schillen tussen rangen en standen schadelijk. Het enige wat de bevolking samen
bond was 'negatief: de verbittering over werkloosheid, armoede en de geestelijke 
ontreddering, die erdoor veroorzaakt was.98 Einthoven hield de politici van de be
staande partijen verantwoordelijk voor de situatie. Zij hadden naar zijn oordeel 
door kortzichtige partijzucht en eindeloze onderlinge compromissen het land 
diep in de ellende gestort.99 

Einthoven koesterde nu de hoop, dat door het schokeffect van de oorlog ver
draagzaamheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen zou kunnen groeien. 
Daarom was hij vatbaar voor de opvatting van Linthorst Homan, dat er actie 
moest komen. Het Nederlandse volk zou met nationaal elan samengebracht moe
ten worden, niet met compromissen of met een optelsom van opvattingen.100 Na
tionale actie was vooral nodig om - ondanks Duitsers en NSB - te kunnen blijven 
streven naar een werkelijk onafhankelijk Nederland. Daarbij zou men tot nieuwe 
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sociale en politieke verhoudingen moeten komen, die beter zouden passen in een 
toekomstige wereld. Zoals Einthoven een paar weken later zou zeggen: 'Want hoe 
ook de oorlog afloopt, onze maatschappij zal er anders uitzien.'101 

Einthovens mening werd nog versterkt doordat naar zijn ervaring op natio
naal niveau niets voor een eventuele bezetting was voorbereid. Daarom was hij 
gevoelig voor de opvatting van secretaris-generaal Tenkink van justitie, dat hij 
zich tijdens de bezetting met 'nationaal werk' nuttiger kon maken dan als hoofd
commissaris.102 

Ook De Quay vond de stemming onder de bevolking zorgwekkend. Na de oor
logsdagen nam hij een wijdverbreid gevoel van machteloosheid waar.103 Tegelij
kertijd was hij diep onder de indruk van de saamhorigheid, die het Nederlandse 
volk onder de druk van de gezamenlijke ervaringen getoond had.104 Zo ooit, dan 
waren nu de voorwaarden vervuld voor de wederopbouw en de al zo lang gewens
te vernieuwing. Daaraan zou met kracht gewerkt moeten worden, j uis t ook onder 
de bezetting. Alleen een eigen Nederlands optreden kon voorkomen, dat de be
zetter zelf maatregelen ging invoeren of de gelegenheid daartoe aan de NSB gaf. 
Om dat te vermijden was - in overeenstemming met het volkenrecht - samen
werking met de bezettende overheid noodzakelijk.105 

In zijn collega-reserve-officier dr. P. Lieftinck - beiden werkten op het Bureau 
Grondstoffen - vond hij een gelijkgezinde. Samen hadden zij een beroep op oud-
minister-president Colijn gedaan om zich in een toespraak tot het Nederlandse 
volk te richten. Colijn had geantwoord, dat hij dat niet op zijn weg vond liggen. 
Hij vermeldde daarbij niet dat generaal Winkelman hem de vorige dag geen toe
stemming had willen geven een boodschap voor de radio voor te lezen.106 

In de lijn van zijn vooroorlogse activiteiten was De Quay vooral geïnteresseerd 
in sociaal-economische problemen. Onontkoombaar zou er volgens hem een veel 
grotere bemoeienis van de overheid komen. Dat kon alleen met succes gebeuren, 
als er een hechte samenwerking in het volk zou bestaan. Voor het herstel van de 
werkgelegenheid waren immers door oorlog en bezetting nog extra problemen 
gerezen. De economie leed onder het gebrek aan grondstoffen en exportmoge
lijkheden, afgezien nog van de gevolgen van de oorlogschaos. Voor de afzet van 
landbouwprodukten bestonden volgens De Quays bronnen wel mogelijkhe
den.107 

Op verzoek van de redactie van het blad Het Gemeentebestuur schreef De Quay in 
mei een artikel over de 'organisatie van de arbeid'.108 Daarin ontvouwde hij zijn vi
sie op wat moest gebeuren voor het bestrijden van de werkloosheid. Er moesten 
maatregelen tot vernieuwing genomen worden. Allereerst was daarvoor een juis
te mentaliteit nodig. In dit verband gebruikte ook hij de in die jaren veel gehan
teerde term 'geestelijke volkskracht'.109 In de oorlogssituatie was het extra nood
zakelijk, dat er voor iedereen werk werd geschapen. Dat was belangrijker dan het 
tegengaan van de daling van het welvaartsniveau, die naar verwachting zou 
plaats vinden. 
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Voor De Quay was het nauwelijks een vraag of tijdens de bezetting nieuwe acti
viteiten ondernomen moesten worden. Vernieuwing, saamhorigheid en werk
loosheidsbestrijding waren alle noodzakelijk en konden niet zonder elkaar. Op 
korte termijn diende de werkverschaffing georganiseerd te worden: grote cul
tuurtechnische projecten moesten tot stand komen, met een grote arbeidsinten
siteit, maar tevens economisch verantwoord. Volgens De Quay kon ook gedacht 
worden aan tewerkstelling van arbeiders in Duitsland: daar bestond nu extra 
werkgelegenheid voor Nederlandse werkzoekenden. Linthorst Homan deelde 
deze mening. 

Op langere termijn zou er volgens De Quay een nieuw economisch bestel tot 
ontwikkeling komen. Een herwaardering van de arbeid was noodzakelijk. In de 
'vrije economie' was er tot nu toe sprake van miskenning van de dynamische func
tie, die de staat op sociaal en economisch terrein kon vervullen. Er bestond een 
overschatting van het economische element, waardoor arbeid slechts als 'waar* 
werd beschouwd. De waarde van de arbeid lag ook elders: arbeid moest als recht 
en als plicht worden gezien. Het was een taak van de overheid de arbeid te regule
ren. Door de werkloosheid was men gaan inzien, dat een sociale politiek van de 
overheid een vereiste was geworden. Onder meer in Duitsland had men de be
langrijke resultaten van de overheidsbemoeienis met het sociaal en economische 
leven kunnen waarnemen. Op de ordening van de arbeid berustte de hele volks
huishouding, aldus De Quay. In deze richting diende men verder te werken: het 
was een richting, waarin vele Vernieuwers al jaren dachten. 

Bij dit alles zag De Quay een nuttige functie voor het systeem van corporatieve -f \-
ordening. Dit gold ook voor wijzigingen in het politieke bestel. Gezien de leer van 
de RK kerk was dit voor hem een vrij vanzelfsprekende opvatting.110 

Over de afloop van de oorlog had De Quay, zoals zovelen, geen vaststaande me
ning. Hij dacht dat, als Duitsland de oorlog al zou verliezen, dit pas zou gebeuren 
na jarenlange strijd en na een deelnemen aan de oorlog door de Verenigde Staten 
van Amerika.111 Redelijkerwijze konden zich drie mogelijkheden voordoen: Ne
derland zou weer onafhankelijk worden, Nederland zou 'schijnafhankelijk' wor
den of Nederland zou bij Duitsland worden ingelijfd.112 Ieder hoopte op de onaf
hankelijkheid, maar politieke vernieuwing was hoe dan ook wenselijk. Over de 
oprichting van een nieuwe politieke beweging, die dit alles kon bevorderen, was 
hij met de anderen in discussie. 

4.4 HOMANS PLEIDOOI 

Het stormt in de wereld. In stormtij is stilliggen zonder aandrijfkracht het het domste en ge

vaarlijkste wat men kan doen. Saevis tranquillus in undis is niet hij, die voor anker ligt, 

doch hij, die zijn koers kent.113 

Bij dit pleidooi van Linthorst Homan voor een nationaal initiatief was alleen al 
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het 'in actie komen' van cruciaal belang. 'Activiteit en nog eens activiteit'!114 Na
tuurlijk ging het daarbij ook om het praktische werk van de wederopbouw, het 
herstel van de in de oorlogsdagen ontstane schade, waarbij het gebombardeerde 
Rotterdam de meeste aandacht trok. Maar het ging Homan uitdrukkelijk om 
meer dan alleen het 'technische opbouwwerk', zoals hij het noemde. Sterker: de 
vanzelfsprekende noodzaak tot wederopbouw lijkt hem in zijn mening gesterkt 
te hebben, dat de stemming rijp was voor verdergaande activiteiten. Het ging 
erom de fouten van de vooroorlogse samenleving te genezen.: 1S Een van de fouten 
van die samenleving was naar zijn mening juist, dat op zo weinig doeltreffende 
wijze actie was ondernomen om misstanden uit de weg te ruimen. Herhaaldelijk 
herinnerde Homan aan het streven naar vernieuwing, dat al voor de oorlog onder 
jongeren bestond. Kenmerkend genoeg had dit vernieuwingsstreven toen geen 
kans gekregen: 'Hopenlijk verstaan wij nu onze taak beter en redetwisten wij 
daarover minder.'116 

Waarin was nu de vooroorlogse samenleving tekortgeschoten? Het belangrijk
ste mikpunt van de Vernieuwers, de verdeeldheid, werd ook nu door Homan op 
de voorgrond geplaatst. 'Het gemeenschappelijke in ons volksleven was te ge
ring.'117 Daardoor werden de grote maatschappelijke problemen niet goed aange
pakt. Een voordeel was wel, dat iedere Nederlander in eigen kring zijn vertrouw
de sfeer vond. In de praktijk betekende dat echter een bijna volslagen scheiding 
tussen godsdienstig of politiek gebonden bevolkingsgroepen. De verschillende 
maatschappelijke groeperingen gaven te weinig aan elkaar toe. Als er al eens sa
menwerking tussen andersdenkenden werd bereikt, gebeurde dat zo traag of be- —(- ^-
perkt, dat het zelden een vruchtbaar effect had. Kortom: allereerst diende een ein
de gemaakt te worden aan de ijzige scherpte, die de volksdelen gescheiden 
hield.118 

Behalve de fundamentele verdeeldheid veroordeelde Linthorst Homan de naar 
zijn mening te grote afstand tussen bevolking en overheid. Er heerste een kille 
sfeer: het openbare leven leed sterk aan deftigheid, was teveel een 'hoge hoeden-
parade'. Het volk stond te ver weg en werd in de propaganda verwaarloosd. Ho
man liet hier de situatie binnen de zuilen buiten beschouwing: het ging hem om 
de gebreken van het nationale niveau. Die vielen extra op, als men keek naar de 
manier waarop openbare bijeenkomsten in het buitenland georganiseerd wer
den. Homan noemde hier geen enkel land met name: dat hij vooral Duitsland en 
Italië op het oog had kan nauwelijks betwijfeld worden.119 In Nederland leden bo
vendien de ambtelijke beslissingen aan een ergerniswekkende traagheid. Hierin 
zag Linthorst Homan de oorzaak van het feit, dat vele, ook goede, vaderlanders 
van 'nationale samenwerking' vervreemd waren geraakt.120 Ook hier noemde Ho
man niet man en paard; zijn lezers begrepen ongetwijfeld, dat hij op radicale 
groeperingen als Nationaal Front en NSB doelde. Zijn redenering was, dat sommi
ge gevolgen van de verdeeldheid bij deze critici niet ten onrechte afkeer hadden 
gewekt. Dat gold bijvoorbeeld voor 'de al te grote vinnigheid', waarmee het poli
tieke debat werd gevoerd. Een openbare discussie mocht onmisbaar zijn, dat was 
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ook Homans mening, maar de scherpe tegenstellingen maakten de politiek tot 
een weinig verheffend geheel.121 De politiek dreigde de oplossing van problemen 
te verlammen. Grote projecten kwamen moeizaam en te weinig tot stand. Vooral 
bij de bestrijding van de werkloosheid was de politiek tekort geschoten.122 

Om de tekortkomingen in het land te kunnen opheffen,moest er in de woor
den van Linthorst Homan allereerst 'eendracht, ja eenheid' komen.123 De scherpe 
scheiding tussen de volksdelen moest worden opgeheven. Het volk moest als ge
meenschap zijn verantwoordelijkheid nemen. Onder meer door propaganda 
moest er een betere verhouding tussen volk en overheid geschapen worden. Ener
gieke maatregelen ten behoeve van de werklozen waren nodig. Het was kenmer
kend voor Homan, dat hij zich beperkte tot het aangeven van deze algemene lijn. 
Bij hem stond het wekken van enthousiasme voorop: dat paste zowel bij zijn per
soonlijkheid als bij de behoeften van het moment. Diepzinnig theoretiseren lag 
hem niet.124 

Het opstellen van gedetailleerde programma's leek Homan ook niet oppor
tuun. Het ging om het scheppen van een gemeenschapsgevoel, dat een effectiever 
en energieker beleid mogelijk zou maken. De exacte organisatievorm was van 
minder belang. Discussie erover moest vooral niet leiden tot de verlammende te
genstellingen, die Homan in de vooroorlogse situatie zo hadden tegengestaan. Zo 
zette hijzelf zich ook niet scherp met naam en toenaam af tegen personen of par
tijen uit die vooroorlogse situatie. Van 'oude koeien' hield hij niet, zoals hij het 
zelf uitdrukte.125 Dat nam niet weg, dat de tekortkomingen van die situatie een 

-^ ^ - begrij pelijke oorzaak waren van het op zichzelf ongewenste succes van de NSB. Er —(- \-
moest, anders dan de NSB voorstond, een meer Nederlandse wijze zijn om de pro
blemen energiek aan te pakken. Dat Linthorst Homan zich slechts in algemene 
termen uitdrukte, betekende niet, dat de richting die hij uit wilde naar zijn eigen 
idee onbestemd was. Ondanks vaagheden had de koers van de Vernieuwers enke
le vaste bakens. 

Voor Homan was onbetwistbaar, dat het bestaan van kleine gemeenschappen 
niet mocht betekenen, dat het grote gemeenschappelijke belang verwaarloosd 
werd. Dat was per definitie sterk het geval bij de confessionelen en hun partij en, al 
noemde Homan ook hen niet met name.126 Juist wie godsdienstige vrijheden wil
de behouden diende te erkennen, dat de politieke loten ervan flinke besnoeiing 
nodig hadden. 'Wie niet tijdig snoeit, moet later kappen.'127 

Politieke strijd en een 'te groot internationalisme' mochten de oplossing van 
de problemen evenmin in de weg staan: hier doelde Homan zonder de naam te 
noemen op de SDAP128 Ook de ondermijning van het nationale gezag was schade
lijk voor het land geweest. Duidelijk moest zijn, dat de volksvertegenwoordiging 
er niet was om een politiek steekspel op te voeren. Een andere wijze van partij vor
ming en/of van volksvertegenwoordiging was volgens Homan noodzakelijk. 

Alweer: een concreet voorstel was het bepaald niet. Maar het was de vaste over
tuiging van Linthors t Homan, dat het een andere richting uit moest. Die richting 
was dezelfde, waarin de Vernieuwers al langer hun gedachten ontwikkelden. Op 
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politiek gebied gaf Homan het zelf zo aan: 'Persoonlijk meen ik, dat algehele her
groepering van onze politieke werkwijze hoogst noodzakelijk is en reeds lang 
hoogst noodzakelijk was.'129 Als daar nieuwe politieke groeperingen voor nodig 
waren, dan dienden ze opgericht te worden.130 Ook op economisch gebied was een 
geheel nieuwe oriëntering noodzakelijk.131 Sociaal werk moest krachtig aange
pakt worden: niet meer als liefdadigheid, maar als 'normale en vanzelfsprekende 
plicht der vaderlandse saamhorigheid'. Een concentratie van bestaande organisa
ties zou daarbij noodzakelijk zijn. Zonder dat met zoveel woorden te zeggen 
raakte Linthorst Homan hier aan het prerogatief van de verschillende zuilen soci
aal werk in eigen kring te verrichten. Wel concludeerde Homan in het algemeen, 
dat er afstand gedaan moest worden van 'voorrechtjes' en dat op ieder gebied het 
werktempo moest worden opgevoerd.132 

Linthorst Homan was zich ervan bewust, dat de keuze voor openbare activitei
ten tijdens de bezetting een belangrijke beslissing inhield. Hoewel de internatio
nale toestand nog onzeker bleef, was hijzelf van de juistheid van die beslissing 
overtuigd. Hij was geschokt door de Duitse inval, maar - zo voegde hij er in Het Ge
menebest aan toe - dat zou hij ook geweest zijn als de aanval van de andere zijde 
was gekomen.133 Dit kan voor Homan geen reëel perspectief zij n geweest: vóór de 
inval was hij er goed van op de hoogte, dat de dreiging in de eerste plaats van Duit
se kant kwam. Met zijn formulering sloot hij echter aan bij de positie van neutra
liteit, die Nederland had ingenomen en die voor hem niet van alle actualiteit ont
bloot was. 

Het is niet onwaarschijnlijk, dat Linthorst Homan een dergelijke formulering 
ook tegenover Von Bonin en Schmidt heeft uitgesproken. Hij verschafte zich zo 
de positie van gesprekspartner van de bezetter, ook al was de laatste zich ervan be
wust oppermachtig te zijn. Hij onderstreepte formeel de onloochenbare waar
heid, dat een bezetter en een bezet volk vijanden waren. Tegelijkertijd waren ze 
tot elkaar veroordeeld. Door te tonen zich hiervan bewust te zijn, hoopte en ver
wachtte Homan bij de Duitse autoriteiten een zeker gehoor te vinden voor zijn 
voorstellen. Dit ook waar die voorstellen meer 'Nederlands' zouden zijn dan die 
van de zijde van de NSB. Dat het Nederlandse volk net als Homan de bezetting be
treurde deed weinig af aan de realiteit ervan. Daarom was het niet alleen noodza
kelijk in actie te komen, maar was het ook mogelijk.134 

Door de gebreken in de Nederlandse samenleving nu, tijdens de bezetting, aan 
te pakken, zou het besef van het Nederlanderschap weer levend en scherp wor
den. Tegelijkertijd zou de bezetter wellicht tot de conclusie komen een tegenspe
ler van betekenis te hebben.135 Als men alleen zou afwachten, zou er in het Neder
landse openbare leven een vacuüm ontstaan: 'Wie wacht, bereikt niet, dat hij een 
bestaande toestand consolideert, doch bereikt alleen, dat een ander voor hem gaat 
optreden.'136 Men moest zich bovendien niet afsluiten voor wat uit deze ramp aan 
goeds geboren kon worden.137 Ook zonder dat was Linthorst Homan van mening, 
dat na een grote ramp en zeker na een verloren oorlog, activiteiten en idealen voor 
een volk een levensnoodzaak waren. Ook bij afwezigheid van de regering waren 
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er nu eenmaal plichten, die juist in een noodsituatie zonder uitstel moesten wor
den vervuld.138 Alweer: actie was dus nodig. 

Zoals gezegd was het voor Homan niet genoeg als hersteld werd wat in de oor
logsdagen verloren ging of beschadigd werd. Het ging om maatschappelijke en 
politieke Vernieuwing. Wie zich realiseerde hoe groot de 'wereldveranderingen' 
van het moment waren, zou voorgoed het idee van zich afzetten, dat het genoeg 
was 'het oude' te herstellen.139 Homan zinspeelde met deze woorden op de ener
gie en activiteit van nationaal-socialisme en fascisme: steeds zonder ze met name 
te noemen. Hij wilde aannemelijk maken, dat in een wereld waar die stelsels suc
cessen boekten, Nederland alleen kon voortbestaan als het een vergelijkbare ener
gie ontplooide. Actief optreden en loyaal zijn aan de bezetter betekende geen on
vaderlandslievend gedrag, zo schreef hij. Het tegendeel was waar!140 De beslissing 
om in actie te komen moest ieder volgens zijn geweten nemen. Homan voorspel
de, dat er kritiek op zou komen, van welke kant ook. Hij besefte, dat er fouten ge
maakt zouden worden. Ook door hemzelf, deelde hij zijn lezers geruststellend 
mee. Misschien herinnerde hij zich op deze manier aan zijn maaltijd met Von Bo
nin. Voor hem stond vast, dat velen in de bevolking wilden, dat er een weg gewe
zen werd.141 

Homans eigen ervaringen met de Duitsers in Groningen hadden hem geleerd, 
dat activiteiten op sociaal en economisch gebied heel goed mogelijk waren. Er was 
zelfs een nieuw elan ontstaan: hindernissen van vroeger waren verdwenen. Al een 
paar weken na de capitulatie nam hij een nieuw tempo en een 'verbeten wil' tot 

-Q- opbouw waar.142 De bezetter leek ruimte te bieden voor dergelijke activiteiten. -Q-
Ook de bezetter was immers nationalistisch en stelde energiek ingrijpen in het 
belang van een 'geheel nieuwe economische oriëntering* voorop.143 Homan be
hoorde tot hen, die hoopten dat het Duitse nationalisme tot begrip voor een Ne
derlands nationaal gevoel zou leiden. Zeker als dit vernieuwend van karakter was: 
'De vrijheid daartoe is ons in het vooruitzicht gesteld, wij hebben de plicht haar 
terwille van het eigen volk en terwille van onze plaats in Europa te gebruiken, 
snel en zonder vertraging.'144 

In de gedachtengang van Linthorst Homan was het wel nodig, dat beide zijden 
eikaars rechten en plichten erkenden. De loyaliteit aan de bezetter was naar zijn 
mening aan die voorwaarde verbonden. Daar dienden de Duitsers ook hun voor
deel in te zien: 'Goede wederzijdse verhoudingen kunnen op den duur slechts 
daar ontstaan, waar men wederzijds eikaars karakter onaangetast laat.'145 Het 
mes van Homans redenering sneed dus aan twee kanten. Enerzij ds redeneerde hij 
in Duitse richting: samenwerking was wenselijk, omdat de bezetter belang had 
bij een welwillende houding van de bevolking. Daarom zou deze de Nederlanders 
het best kunnen toestaan op eigen wijze en volgens de eigen waarden op te treden. 
Anderzijds was ook voor 'goede' Nederlanders samenwerking met de bezetter 
noodzakelijk, omdat de toekomst van de Nederlandse natie ook zou afhangen 
van de mening die de bezetter over land en volk had. Die mening werd nu ge
vormd. Niet pas later, bij vredesbesprekingen bijvoorbeeld.146 
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De komende vredesbesprekingen konden tot stand komen na onderhandelin
gen tussen de strijdende partijen. Ook konden ze volgen op een overwinning In 
elk geval was waarschijnlijk, dat de Duitsers een grote invloed op de gang van za
ken zouden hebben. Volgens Homan was het dus belangrijk, dat zij er voordelen 
in zouden zien Nederland de onafhankelijkheid te hergeven. Dat was de hoofd
zaak en daarom mochten de Nederlanders niet passief blijven toekijken. Volgens 
Homans ervaring zou een openhartig uiten van de eigen vaderlandsliefde door de 
bezetter gewaardeerd worden.147 De noodzakelijke vernieuwing zou geen 'alge
hele nieuwbouw' behoren te zijn. Linthorst Homan bedoelde hiermee, dat hij er 
geen voorstander van was Nederland geheel te hervormen naar Duits nationaal-
socialistisch voorbeeld. Dat was immers wat de NSB wilde. Het was onzeker, zo zei 
hij, dat 'een elders passend systeem' ook hier zou voldoen. Ook hier redeneerde 
Homan weer in twee richtingen. Voor de Duitsers probeerde hij het acceptabel te 
maken, dat Nederland niet nationaal-socialistisch naar Duitse snit zou worden. 
Voor Nederlandse oren was hetzelfde als geruststelling bedoeld. Er was immers 
veel in Nederland, dat de moeite waard was om te behouden? Bovendien was een 
geleidelijke ontwikkeling in Nederland vanouds het beste recept. Er zou veel ge
wonnen zijn, als men de Duitsers hiervan zou kunnen overtuigen.148 

Nederland moest volgens Linthorst Homan vanaf het begin van de bezetting 
tonen, dat het de wil en de capaciteit bezat hervormingen met een eigen karakter 
tot stand te brengen.149 Juist in oorlogstijd moesten de zwakke punten in het 
volksleven in sterke worden omgezet.150 Anders dan vóór de oorlog waren er nu 
duidelijk mogelijkheden. Net als in 1814,1848 en 1918 was er sprake van een 'epo- —£ \-
che-kentering'. Zowel voor bezetter als voor het eigen volk betoogde Homan, dat 
'in het kader der wereldgebeurtenissen' verbeteringen tot stand gebracht moes
ten worden, die de Nederlandse waarden respecteerden.151 

Hoe de ontwikkelingen ook zouden verlopen, wat ook het resultaat van de oor
log zou zijn, de Nederlanders moesten een levend volk blij ven. Alleen dan zouden 
de Nederlandse waarden zich kunnen handhaven en zou er bijvoorbeeld een 're
delijke' volksinvloed kunnen blijven bestaan.152 Want een gezonde volksinvloed 
- geen verlammende, voegde Homan er aan toe - behoorde tot de typisch Neder
landse waarden. Hetzelfde gold voor de vrijheid van godsdienst en geweten, voor 
onderlinge eerbied en verdraagzaamheid. Er was nog veel meer, dat dierbaar was: 
de zelfstandigheid, het constitutionele staatsbestel en de band met de overzeese 
gebiedsdelen. Homan liet weten op deze laatste elementen in de huidige omstan
digheden niet verder te kunnen ingaan. Hij doelde daarbij vooral ook op de posi
tie van het Huis van Oranje.153 

Waar het hem om ging was, dat hervormingen in overeenstemming moesten 
zijn met het Nederlandse karakter. Zo werd een basis gelegd voor een terugkeer 
van de zelfstandigheid. Vanuit een dergelijk standpunt kon met de bezetter wor
den samengewerkt: hopelijk kreeg ook deze dan oog voor de voordelen van het in 
stand laten van het Nederlands karakter. Voor zo'n samenwerking meende Ho
man ook steun te vinden in de Aanwijzingen. Daarin stond immers, dat ambtena-
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ren in functie konden blijven, zolang dit in het belang van de bevolking was. Dat 
was voor Linthorst Homan, en niet voor hem alleen, in het voorjaar en in de zomer 
van 1940 duidelijk het geval.154 

4 . 5 DE QUAY EN DE SECRETARISSEN-GENERAAL 

Op 28 mei 1940 werd in de pers bericht, dat 'de Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht' (generaal Winkelman) met ingang van zi mei prof. dr. J. E. de Quay had 
benoemd tot tijdelijk Regeringscommissaris voor 'de organisatie van de arbeid'. 
Behalve De Quay werd ook dr. ir. J. A. Ringers benoemd: in zijn geval ging het om 
de 'wederopbouw'. In de pers werd opgemerkt, dat niet bekend gemaakt was wat 
de taken en bevoegdheden van de nieuwe functie waren. Over de benoemde per
sonen waren er geen klachten. De vernieuwingsgezinde De Nederlander schreef 
over De Quay: 'Bovenal schijnt hij ons een persoonlijkheid, die door een krachtige 
wil tot de daad wordt gedreven.'155 

Winkelman had de Regeringscommissarissen benoemd op voorstel van de 
voorzitter van het college van secretarisssen-generaal, Snouck Hurgronje.1S6 Al 
een paar dagen na de capitulatie was De Quay door secretaris-generaal Hirschfeld 
voor de nieuwe functie gepolst.157 Hij had aanvankelijk geaarzeld, maar Winkel
man liet doorschemeren niet te verwachten nog lang in staat te zij n benoemingen 
te doen. Zowel hijzelf als Snouck Hurgronje wilden snel enkele personen benoe
men om een onverhoopt ingrijpen van de Duitsers in het bestuurlijk apparaat - £ ^ -
voor te zij n. Opmerkelijk was, dat De Quay benaderd werd door Hirschfeld en niet 
door secretaris-generaal Schol tens, aan wiens departement hij zou worden toege
voegd. Scholtens functioneren tijdens de bezetting werd door anderen in het col
lege niet met vertrouwen tegemoet gezien. Hijzelf zag er tegenop te moeten sa
menwerken met de bezetter.158 

Al snel na zij n eerste gesprek met Hirschfeld nam De Quay contact op met per
sonen, van wie hij dacht dat ze nuttige adviezen zouden kunnen geven. Op 20 mei 
had hij een afspraak met J. Tinbergen, die als econoom en SDAP'er uitgesproken 
ideeën had over de stimulerende functie van de overheid voor de economie. De 
Quay was daarover in de vooroorlogse jaren met hem in discussie geweest. Verder 
sprak De Quay in de loop van de maand juni onder meer met SDAP-voorzitter Vor-
rink en met A.C. de Bruijn, voorzitter van de RKWV. Ook overlegde hij met W.P. J. 
Pompe en J. B ierens de Haan, beiden bekend uit de kring der Vernieuwers. De laat
ste had geschreven, dat de realiteit van het ogenblik aanvaard moest worden. Ter 
voorbereiding van de tijd, dat de vrijheid zou zijn teruggekeerd, moest 'in Euro
pees verband' gewerkt worden aan maatschappelijke vernieuwing.159 In het taal
gebruik van de tijd betekende dit: het erkennen van het bezettingsregime en het 
voorlopig met de Duitsers overleg voeren over hervormingen. 

Op 7 juni maakte De Quay kennis met Generalkommissar H. Fischböck, onder 
wiens bevoegdheden veel van zijn werkzaamheden zouden vallen. Twee dagen 
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eerder had De Quay de situatie besproken met aartsbisschop De Jong. Vanzelf
sprekend had hij ook contacten met zijn collega-regeringscommissaris Ringers 
en met het depattement van Sociale Zaken.160 

In het kader van zijn nieuwe functie woonde De Quay bovendien de vergade
ringen bij van het college van secretarissen-generaal. Zo was hij nauw betrokken 
bij het hoogste Nederlandse bestuurscollege, dat in het land nog in functie was. 
Als vanzelf bleef hij dus op de hoogte van de verwachtingen, die de secretarissen-
generaal van de ontwikkelingen onder de bezetting hadden. Op zijn beurt bracht 
hij regelmatig verslag uit van zijn gesprekken over het organiseren van een natio
nale actie. De eigenlijke reden van zij n aanwezigheid bij de vergaderingen van het 
college was zijn werk als Regeringscommissaris.161 

Als uitgangspunt bij het overleg in het college van secretarissen-generaal gold, 
dat het de voorkeur verdiende zelf initiatieven te nemen - en wel voordat de be
zetter zijn stempel op de maatregelen zou drukken. Dit was ook het geval bij her
vormingen, waar het Nederlandse bestuur vóór de oorlog niet aan toe was geko
men. Zo werd al vroeg geopperd een Loonraad in te stellen, die redelijke lonen 
voor de verschillende bedrijfstakken zou moeten bepalen. 'Van Duitse zijde is 
hierop reeds gezinspeeld, zodat het van belang zal zijn deze zaak nu reeds zelf ter 
hand te nemen/ zo werd in het college overwogen. Toen rond half juni - buiten 
medeweten van de secretarissen-generaal - een Persraad bleek te zijn ingesteld, 
werd onmiddellijk opgemerkt, dat'het zaak zal zijn op alle andere gebieden van 
Nederlandse zijde initiatief te tonen'.162 

Het beleid van de secretarissen-generaal was een poging de gang van zaken zo 
veel mogelijk onder Nederlandse conttole te houden. Dat betekende op nationaal 
niveau: onder controle van de secretarissen-generaal. Deze beleidslijn was geba
seerd op de overtuiging, dat alles beter was dan het initiatief aan de bezetter te la
ten of, zo mogelijk nog gevaarlijker, aan de usurperende NSB. Vandaar de in het 
college steeds terugkerende verontrusting over NSB-activiteiten en over Duitse 
maatregelen, die in de Nederlandse situatie ingrepen. Vandaar dat de bevolking 
wetd aangespoord een loyale houding ten opzichte van de bezetter aan te nemen. 
Vandaar ook de steun aan pogingen van Nederlandse zijde om op allerlei terrei
nen tot meer slagvaardigheid en eenheid te komen, zoals bijvoorbeeld in de land
bouw en in de middenstand. 

Vaak deden de eenheidspogingen zich in direkte concurrentie met de NSB voor, 
ook al werd de laatste niet altijd 'gedekt/ door de bezetter. De secretarissen-gene
raal begrepen dat er tijd nodig was voor het eenheidsstreven, maar zagen ander
zijds het risico, dat de Duitsers opeens 'organisatoren' zouden aanwijzen, zoals ze 
in j uli ook bij het N w hadden ingegrepen. Het was dus beter op eigen initiatief te 
handelen, maar - aldus De Quay in het college - er zou dan echt van 'nieuwbouw' 
sprake moeten zijn en niet van 'façade-reparaties'. Secretatis-generaal Van Poelje 
was van mening, dat de omstandigheden dwongen tot een beleid van eenheid op 
elk gebied, waarbij dan wel de 'individuele vrijheid' in zekere mate gewaarborgd 
kon blijven. De voorzichtige terminologie verborg niet, dat Van Poelje zoals velen 

169 

^ > 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:30 Pat 170 (Zwart film) 

een grotere eenheid noodzakelijk vond. Maar to t nazificatie moest dat niet leiden. 
Steeds weer moest het college constateren, dat het de 'race' dreigde te verliezen. 

Begin augustus circuleerden er geruchten, dat de Duitsers een nieuw Ministerie 
voor Nationale Opvoeding wilden instellen. Ze bleken weliswaar weinig gefun
deerd, maar NSB-activiteiten in die richting waren duidelijk zichtbaar. Moesten 
de secretarissen-generaal niet actiever in dezelfde richting optreden? Natuurlijk 
erkenden zij, dat de bevoegdheden daarvoor ontbraken, maar in de heersende 
omstandigheden kon dat gezien de gevaren geen bezwaar zijn. De Quay was van 
mening dat, als het wenselijk zou zijn een dergelijk departement in te stellen, 
'zulks in het college ware voor te bereiden en door te voeren'. 

Het beleid om de hervormingen in eigen hand te houden werd zowel onder
steund als bedreigd door de voortdurende activiteiten van de NSB. Eenheidsacties 
onder NSB-vlag betekenden een krachtig argument voor het beleid van de secreta
rissen-generaal. Klachten van de NSB over anti-Duits gedrag onder de Nederland
se bevolking waren een bedreiging voor het succes van hetzelfde beleid. Vandaar 
dat op 19 juni een circulaire werd verstuurd, waarin de bevolking 'tot een loyale en 
correcte houding5 werd aangespoord. Lesmateriaal voor het geschiedenisonder
wijs op de ULO - waarin 'de beschrijving over Hitler niet geheel juist, althans niet 
geheel bevredigend' werd geacht - moest gewijzigd worden. Anders zou dat les
materiaal wellicht geheel verdwijnen. 

Al deze aanpassingsbereidheid verhinderde niet, dat uitgerekend op het ter
rein van de werkloosheidsbestrijding de bezetter van zijn ongeduld liet blijken. 
Aan Ringets en Hirschfeld werd te verstaan gegeven, dat hier van Duitse zijde - - £ ^~ 
'met kracht* - zou worden opgetreden, als één en ander niet 'dezerzijds' ter hand 
genomen zou worden. Het college besloot op 7 augustus de Duitsers tenminste te 
laten weten wat er al op dit gebied werd ondernomen. Aan de andere kant waren 
er grenzen, die volgens sommigen niet overschreden mochten worden: De Quay 
stelde in het college aan de orde, dat arbeiders soms via de arbeidsbureaus werden 
ingezet voor ongeoorloofde militaire activiteiten.163 

Zijn vooroorlogse belangstelling voor de problematiek van de arbeidsdienst 
kwam De Quay in zijn nieuwe functie goed van pas. Dat blijkt al uit de 'Aanteke
ningen betreffende het beginsel van de Arbeidsdienst' van eind mei 1940. In deze 
nota werd de hoop uitgesproken, dat een reeds georganiseerde Arbeidsdienst met 
een Nederlands karakter door 'de overwinnaar' intact zou worden gelaten. Ook 
voor de situatie waarin het land weer onafhankelijk zou zijn werd geconcludeerd, 
dat een Arbeidsdienst, gericht op lichamelijke en geestelijke opvoeding, hoogst 
gewenst zou zijn. Kortom, de Arbeidsdienst paste in elk stelsel 'en het best in de 
door ieder verlangde toekomst*.164 De voorzichtige formulering verhulde voor 
niemand, welke die 'verlangde toekomst' was. 

Al op 17 juni bleek in het college, dat over het onderwerp Arbeidsdienst met de 
bezetter contact was geweest. Deze leek erin te willen toestemmen, dat het niet 
gemobiliseerde deel van het Nederlandse leger bij een op te richten Arbeidsdienst 
zou worden betrokken. Hoewel nog veel overleg nodig werd geacht, besloot het 
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college toch, dat van Nederlandse kant nu al initiatieven genomen moesten wor
den. Misschien kon men bijvoorbeeld al een 'leider' van de dienst aanwijzen. Tien 
dagen later bleek, dat dit voortvarende optreden toch nog te traag was geweest: de 
Duitsers hadden majoor J.N. Breunese benoemd en de plannen van De Quay en 
Ringers doorkruist. Wel had Generalkommissar Fischböck verklaard, dat de rege
ling van de Arbeidsdienst aan beide regeringscommissarissen zou worden opge
dragen, maar op ï juli was men toch bang dat dit weer op losse schroeven stond. 
Contact met Fischböck was in ieder geval noodzakelijk: Breunese had volgens de 
secretarissen-generaal niet veel inzicht in de problemen rond de keuze van de 
werkobjecten. Een week later moesten zij constateren, dat Breunese beslag poog
de te leggen op een groot aantal vrachtauto's. Naar aanleiding hiervan stelde het 
college nog eens vast hoe wenselijk het was, dat dit werk bij een van de departe
menten werd ondergebracht. 

Inmiddels moest men zich verzoenen met de realiteit van de Opbouwdienst, de 
enigszins eufemistische naam voor wat de aanloop tot een Arbeidsdienst moest 
zijn. De dienst was in eerste instantie beperkt tot gedemobiliseerden. Het pro
bleem van een permanente dienst was uitgesteld, zo had men van de Duitsers be
grepen. Over werkobjecten en legering bestonden nog steeds problemen. Op 17 
juli werd vastgesteld, dat de dienst bij het Departement van Algemene zaken zou 
worden ondergebracht. Als administratief hoofd werd generaal b.d. D.G. Draayer 
aangesteld. Ook Van Poelje, De Quay en Scholtens hielden zich met de toekomsti
ge Arbeidsdienst bezig. De laatste deed zich wegens de gevaren van Duitse beïn
vloeding als een tegenstander van een Arbeidsdienst kennen, maar vond in het —C'X-
college een meerderheid tegenover zich. Op 14 augustus zou het college het prin
cipebesluit nemen, dat te zijner tijd een verplichte Arbeidsdienst zou worden in
gesteld. Het Nederlands recht, de Nederlandse omstandigheden en het Neder
lands karakter moesten het uitgangspunt zijn. De Quay had van de Duitsers 
begrepen, dat zij met dit uitgangspunt akkoord gingen. Zijn collega Ringers was 
van mening, dat men de uitgangspunten kon waarborgen 'door deze aangelegen
heid snel en met kracht aan te pakken'.I6S 

Bij alle verwikkelingen rond Arbeidsdienst en andere kwesties stonden de se
cretarissen-generaal voortdurend onder de druk van de gebeurtenissen. Berich
ten over activiteiten van de NSB kwamen op elke vergadering van het college aan 
de orde. Vaak ging het over wanordelijkheden. Ook werd regelmatig besproken 
hoe de NSB via nieuwe eenheidsorganisaties invloed probeerde te krijgen. De se
cretarissen-generaal maakten zich bovendien zorgen over de houding van de 
Duitse bezetter: soms werd men gerustgesteld, soms was er sprake van snel toe
nemende druk. Zo kreeg men na klachten over arrestaties te horen, dat de op
dracht ertoe uit Berlij n kwam. De bezettende overheid steunde voorstellen uit de 
bouwwereld om tot een organisatie als die van dr.Todt in Duitsland te komen: re
geringscommissaris Ringers zegde toe dit te zullen bestuderen, maar vond het 
niet juist een Duitse organisatievorm over te nemen. 

Aan de andere kant gaven de omstandigheden het college aanleiding zich te 
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distanciëren van elementen van de oude situatie. Zo vond men, dat men niets te 
maken had met de financiële moeilijkheden van leden van de volksvertegenwoor
diging, want 'deze lieden' hadden slechts een schadeloosstelling genoten, geen 
gegarandeerd inkomen. Dat landsadvocaat Van der Does meldde non-actief lid 
van het Nationaal Front te worden achtte het college geen probleem.166 Wel werd 
door stappen zoals die van Van der Does het idee versterkt, dat bij het uitblijven 
van een nationaal initiatief radikale bewegingen de leemte wel eens zouden kun
nen gaan vullen. In ieder geval lieten de meeste leden van het college van secreta
rissen-generaal herhaaldelijk merken zo'n nationaal initiatief als steun in de rug 
voor het eigen beleid te beschouwen. 

Het was dan ook niet zonder betekenis, dat De Quay sinds eind mei nauwe con
tacten met de secretarissen-generaal onderhield. Het college speelde een belang
rijke en stimulerende rol bij de voorbereidingen voor een nationale eenheidsac-
tie. Na de eerste gesprekken met Einthoven, De Quay en Reinink over dit 
onderwerp, overlegde LinthorstHoman ook met enkelen van de secretarissen-ge
neraal. Bij Snouck Hurgronje en Frederiks vond hij direkt meer gehoor voor zijn 
ideeën dan bij generaal Winkelman.167 Snouck Hurgronje nam het standpunt in, 
dat voor het overleven van land en volk tijdens de oorlog een zekere samenwer
king met de bezetter noodzakelijk was. Voor daarna hoopte hij op herstel van de 
onafhankelijkheid en terugkeer van de koningin.168 Zolang dat niet het geval was, 
achtte hij het van groot nut, als er op een of andere wijze een actie voor nationale 
eenheid tot stand zou komen. Ook al zou zo'n actie - zeker officieel - los moeten 
staan van de secretarissen-generaal, deze zou toch een belangrijke steun voor hun -C X 
beleid kunnen betekenen. Voor Linthors t Homan en de zijnen betekende deze op
vatting een zekere legitimering van hun initiatief: de nationale actie zou een 
steun in de rug zijn van het hoogste in eigen land functionerende Nederlandse ge
zag.169 Dit was een stimulans voor Einthoven, Linthorst Homan en De Quay om 
concrete s tappen in die richting te ondernemen. Het voertuig, dat ze daarvoor uit
kozen was de Nederlandse Gemeenschap. 

4.6 DE NEDERLANDSE GEMEENSCHAP 

In de loop van de maand juni besloten Einthoven, Linthorst Homan en De Quay 
zelf het initiatief tot een nationale actie te nemen. Zij hadden de indruk, dat van 
gevestigde autoriteiten en politici geen initiatieven te verwachten waren en na
men contact op met mr. H. J. Reinink. Deze was voorzitter van de Nederlandse Ge
meenschap, die al voor de oorlog aandacht had gevraagd voor nationale samen
werking. Ook na de capitulatie was deze groep Vernieuwers doorgegaan met het 
verspreiden en propageren van de programmapunten van de Nederlandse Ge
meenschap. Net als Homan en De Quay - Einthoven bleef door zijn Rotterdamse 
werkzaamheden op de achtergrond - ontving ook hij aansporingen om een na
tionale actie te beginnen. Zo werd hij met dit doel door Vernieuwers uit christe-
lijk-historische kring benaderd.170 
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Voor de leden van de Nederlandse Gemeenschap had sinds de capitulatie de 
vooroorlogse maatschappijkritiek een nieuwe relevantie gekregen. De oorlog en 
het ineenstorten van het oude bestel leken duidelijk te maken, dat er in plaats van 
de vroegere politici 'nieuwe mannen' aan de leiding moesten komen. De hoop 
groeide, dat de bezetter vatbaar zou zijn voor de opvattingen van een grote meer
derheid van de Nederlandse bevolking. Ook in deze kring verbreidde zich het 
idee, dat een energieke vernieuwingswil de bezetter er wellicht van zou weerhou
den Nederland te annexeren of de macht aan de NSB over te dragen. Alleen via een 
zelfstandig Nederland zou Duitsland immers toegang kunnen krijgen tot de Ne
derlandse overzeese gebiedsdelen? Op deze manier probeerde men - voorlopig in 
theorie - de enige kaart uit te spelen, die Nederland nog leek te bezitten: Neder-
lands-Indië.171 

Om te bespreken hoe het Nederlandse volk tot een eenheidsactie opgeroepen 
kon worden, nodigde de secretaris van de Nederlandse Gemeenschap, mr. W.H. 
Fockema Andreae, de leden van het algemeen bestuur uit voor een vergadering op 
15 juni 1940. Voorzover zij Den Haag hadden kunnen bereiken172, bespraken de 
bestuursleden de situatie. Weinigen dachten op dat moment, dat een Duitse ne
derlaag nog tot de mogelijkheden behoorde. Men vroeg zich af welke kansen er 
voor Nederland nog bestonden om onafhankelijk te blijven. Hoe dan ook, een na
tionale eenheidsactie op basis van de vernieuwingsidealen van de Nederlandse 
Gemeenschap leek meer dan ooit noodzakelijk.173 

Gezien de kleine aanhang, die de Nederlandse Gemeenschap tot dan toe had 
gehad, waren een propaganda-actie en een verbreding van de actieve kern de eer- —£ \-
ste zorgen. Er werd besloten een dagblad, Vereend genaamd, uit te geven. Het is er 
niet van gekomen. Wel werden in ruim 20 bladzijden de Richtlijnen van de Neder
landse Gemeenschap gepubliceerd. Een korter pamflet moest in ruime kring de aan
dacht op de opvattingen van de groep vestigen. Er werd in vastgesteld, dat de Ne
derlanders geen nationaal-socialisten waren: ' niemand kan ons dat kwalijk 
nemen'. Anderzijds moest het land van de recente gebeurtenissen leren en zich 
ontdoen van de vele fouten, die de toestand in het verleden hadden gekenmerkt. 
Het pamflet vervolgde met de bekende roep om opbouw en nationale eenheid. Te
genover de Duitsers diende men zich 'in volkomen gepaste houding5 te gedragen. 
Beslissend voor de toekomst zou de nationale eenheid zijn, waarin de Nederland
se gemeenschap het gehele volk wilde samenbinden.174 

De uitgebreide Richtlijnen bevatten uitsluitend uitspraken over kritiek en ver
nieuwing en gingen niet in op de situatie van de bezetting. De roep om nationale 
eenheid stond voorop. Voor de goede verstaander werd daar veelbetekenend aan 
toegevoegd, dat die eenheid verbonden was aan het'Nederlander-zijn'.175 Verwar
ring met de NSB moest zo voorkomen worden. 

Meer aandacht werd besteed aan kritiek op de vooroorlogse situatie in het 
land. Natuurlijk, zo erkenden de Richtlijnen, de 'oude democratie' beschermde 
grote waarden en had veel goeds tot stand gebracht, maar: 'Dat wil niet zeggen, 
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dat wij de oude democratie terug willen hebben.'176 Van de vele tekortkomingen 
ervan noemden de Richtlijnen om te beginnen de werkloosheid en het gebrek aan 
'goede economische samenwerking'. 

In het bestaande democratische stelsel was het mogelijk, dat een of andere lis-
tigaard met verlokkende leuzen het volk op sleeptouw nam. Bovendien werd er 
volgens de Nederlandse Gemeenschap te veel gepraat, bijvoorbeeld over bijzaken 
als 'het verse cadetje' en de spelling van de Nederlandse taal. Deze voorbeelden 
van politieke debatten in het jongste verleden toonden in de gedachtengang van 
de Richtlijnen aan, waarom er te weinig beslissingen over hoofdzaken werden ge
nomen. De politieke partijen, machtig door verkiezingscampagnes met 'vloed
golven van vuil', waren te invloedrijk. Een sterk en doelbewust regeringsbeleid 
was onmogelijk geweest. Bovendien was het de regering als gevolg van de grote 
'gespletenheid' niet toegestaan zich te bemoeien met de opvoeding van het volk. 

Wij beweren, dat de parlementaire democratie, die een rem was op de logische 
snelheid, die een rem was op de levensvaart van een volk, die een rem was op elke 
staatkundige activiteit, ook te lang een rem is geweest op de beste krachten, die 
in ons volk leefden.177 

Hoe weinig concreet de doelstellingen van De Nederlandse Gemeenschap verder 
ook waren, in de kritiek op de parlementaire democratie spraken de Richtlijnen 
zich scherper en principiëler uit dan voor de oorlog. 

-X. 7~~ D e kritiek op democratie en verdeeldheid zou bij een deel van het publiek een - £ \-
afwijzende reactie kunnen oproepen. Waarschijnlijk probeerden de Richtlijnen 
daarom vast in te gaan op mogelijke bezwaren, vooral van de kant van godsdien
stige groeperingen. 

Uiteraard zal men van onze beweging vragen haar standpunt te bepalen ten aan
zien van de godsdienstige vrijheid, ten aanzien van de meningsvrijheid, ten aan
zien van de geestesvrijheid. 

In het antwoord van de Nederlandse Gemeenschap werd de vrijheid gebaseerd op 
christelijke grondslag: wat onchristelijk was zou bestreden worden. Genoemd 
werden neo-malthusianisme ('voorzover het tegennatuurlijk is') en prostitutie: 
'Niet langer zal men zich in dit land tuchteloos en ordeloos mogen gedragen.' 

Eveneens als tegemoetkoming aan mogelijke bezwaren betoogden de Richtlij
nen, dat vrijheid van meningsuiting en kritiek, 'goedwillende' wel te verstaan, 
mogelijk moesten zijn. Volksinvloed op zichzelf was niet onjuist. Om die tot ui
ting te laten komen dacht de Nederlandse Gemeenschap aan de organen van een 
komende economische ordening. Volksinvloed via een corporatief stelsel dus. 
Daarnaast werd ook een algemeen controlerend lichaam noodzakelijk geacht; 
daarbij gold dan wel de restrictie, dat de 'positief-willende groepen' van het volk 
erin vertegenwoordigd moesten zijn en dat het geen'definitief beslissend orgaan' 

174 

^ > 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:30 Pa« 175 (Zwart film) 

was. 'Een sterke regering moet vrij en onafhankelijk kunnen beslissen.'178 

Op economisch gebied was voor de Nederlandse Gemeenschap samenwerking 
de leus. Aan 'de bandeloze vrijheid van het liberalistische kapitalisme' diende een 
einde te komen. Die vrijheid werd misbruikt door een onbeperkt, onredelijk 
winststreven. Er was slechts oog voor het eigenbelang. Volgens de Nederlandse 
Gemeenschap was ook hier echte samenwerking mogelijk, ondanks alle verschil
len in beginselen. Men wilde de sociaal-economische organisaties niet langs gods
dienstige en politieke lijnen organiseren, ook al werd dat in dcRichtlijnen niet met 
zoveel woorden gezegd. Wel werd geredeneerd, dat een Christen tegen samen
werking toch geen bezwaar kon hebben, omdat het om sociale rechtvaardigheid 
ging. Wegens die zelfde rechtvaardigheid was men gekant tegen 'grootwarenhui
zen' en moest de positie van boeren en tuinders versterkt worden.179 

Verdere desiderata van de Nederlandse Gemeenschap werden kort in de Richt
lijnen aangegeven. Zij hielden onder meer in: culturele opleving van het ingesla
pen volk; bescherming van het gezin, de volksgezondheidszorg en de positie van 
de vrouw met haar taak als moeder (in het economische leven ging de man voor); 
onderwijs en opvoeding in nationale zin. Aan het laatste onderwerp werd toege
voegd, dat de geestelijke vrijheid en de vrijheid van opvoeding niet mochten wor
den beknot. De staat was hier niet bevoegd om op te treden. Deze beperkingen de
den flink af aan de eerder gewekte suggestie van eenheid en samenwerking over 
de grenzen van de verschillende bevolkingsgroepen heen. Kennelijk maakte de 
wens het gehele volk voor de eenheidsactie te winnen het niet mogelijk zich dui
delijk uit te spreken tegen het bijzonder onderwijs. Het was een dilemma, dat de —Ç ̂ -
Vernieuwers, tot ergernis van sommigen van hen, zou blijven achtervolgen. 

In een oproep tot de jongeren uitte de Nederlandse Gemeenschap zich nog 
eens zonder omhaal over de kern van de zaak: het ging om het opheffen van de 
oude situatie, waarin het volk was 'uiteengeslagen in een grote groep onderling 
harrewarrende partijtjes'.180 Kortom: de Richtlijnen bevatten een frontale aanval 
op de verdeeldheid van het Nederlandse volk, op de gescheiden organisaties op 
politiek en economisch gebied en op de misstanden, veroorzaakt door een egoï
stisch misbruikte vrijheid ten koste van het algemeen belang. De alternatieven 
('samenwerking') waren niet concreet geformuleerd, al was er een voorkeur voor 
een ontwikkeling in corporatieve richting. Enerzijds toonde men zich duidelijker 
dan tevoren bereid om afscheid te nemen van de parlementaire democratie, die in 
zijn bestaande vorm voor de Nederlandse Gemeenschap bij uitstek de drager van 
de verlammende verdeeldheid was. Anderzijds werd nogal eens in een nadere toe
lichting iets van de scherpe kanten van de Vernieuwing afgeslepen. 

De plannen voor een eenheidsbeweging werden langzamerhand in breder kring 
bekend. Zeker bij gelijkgezinden was men op de hoogte. In kringen van Vernieu
wers waren immers vergelijkbare ideen geuit. Op 19 juni meldde de Nederlander, 
'dat mensen uit verschillend kamp elkander hadden leren vinden'. De krant vond 
dat een hoopvol teken, want het was noodzakelijk om voor de 'organisatie van de 
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samenleving* nieuwe vormen te vinden. Tot nu toe was er immers teveel versplin
tering. Wel bleek uit hetzelfde artikel, dat de Vernieuwers ook nu niet over één 
kam konden worden geschoren. Anders dan de Nederlandse Gemeenschap waar
schuwde de Nederlander tegen een voorbarige 'eenheidscultuur*. Toch vond men 
het ook in deze kring van belang, dat een nieuwe eenheid 'in Nederlandse zin' 
werd voorbereid: ongetwijfeld begrepen ook de lezers van de Nederlander, dat men 
zich hiermee tegen de NSB afzette.181 Overigens was de auteur van het artikel niet 
de enige, die ondanks zijn banden met een bestaande partij toch de Nederlandse 
Gemeenschap aanmoedigde iets te ondernemen.182 Uitdrukkelijk werd er op ge
wezen, dat bij de Nederlandse Gemeenschap ook niet-partij gebundenen waren 
betrokken. Voordeel daarvan was, dat het toespitsen van politieke tegenstellin
gen in de huidige situatie kon worden voorkomen.183 

Op 26 juni 1940 riep de Nederlandse Gemeenschap een vergadering bijeen. 
Einthoven, Linthorst Homan en De Quay hadden samen met Reinink een globale 
lijst van tien punten opgesteld als basis voor een programma van de eenheidsbe
weging. De punten verwezen naar: de Nederlandse cultuur, Oranje, de opheffing 
van het bestaande stelsel van politieke partijen, de gemeenschapsgedachte, de or
ganische opbouw van de maatschappij, arbeidsplicht en recht op arbeid, econo
mische samenwerking met de koloniën en Europa, vrijheid van kerk, godsdienst 
en levensovertuiging en de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid. 

De Quay lichtte de secretarissen-generaal op 21 juni in over zijn activiteiten in 
verband met 'de noodzaak van Nederlands politiek initiatief. Kenmerkend was, 
dat hij dit aan de orde stelde op het moment, dat in het college gesproken werd 
over ordeverstoringen door de NSB. De secretarissen-generaal namen van zijn 
woorden 'met belangstelling en met instemming* kennis, zo meldden de notu
len.184 De betrokkenheid van enkele secretarissen-generaal was groter dan deze 
woorden suggereren. 

Nadat de tien punten waren opgesteld legden de vier initiatiefnemers ze voor 
aan secretaris-generaal Snouck-Hurgronje. Deze stemde er volledig mee in, maar 
wees erop, dat voordat men iets zou kunnen ondernemen, de bezettende overheid 
zou moeten worden ingelicht. Het viertal verklaarde zich hiertoe bereid en 
Snouck-Hurgronje regelde telefonisch onmiddellijk een afspraak met General
kommissar Schmidt. Nadat de tien punten in het Duits waren vertaald, liep men 
rechtstreeks over het Binnenhof naar het kantoor van Schmidt, die zetelde op het 
Departement van Buitenlandse Zaken.185 

In hun toelichting op de tien punten deelde het viertal initiatiefnemers aan 
Schmidt mee, dat zij zouden bewijzen, dat het Nederlandse volk heel anders 
dacht dan de NSB. Het doel van de op te richten eenheidsbeweging was 'vernieu
wing* op basis van een streven, dat al voor de oorlog bestond. Daarvoor was het 
eerst nodig te weten, of de Duitsers dit werk zouden toestaan of op het standpunt 
stonden, dat de NSB het monopolie op alle activiteit had. Schmidt antwoordde op 
positieve toon. Naar zijn indruk scheen er inderdaad politieke concentratie in de 
lucht te zitten en de Duitsers waren daarbij in het geheel niet aan de NSB gebon-
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den. Een werkelijke reactie op het initiatief zou hij pas kunnen geven na rugge
spraak met Seyss-Inquart en generaal Christiansen over punten als vrijheid van 
vergadering en publicatie van een manifest. Over het vermelden van Oranje zou 
Berlijn moeten beslissen.186 

Het antwoord kwam voorlopig niet. Ook niet toen Seyss-Inquart op 29 juni 
Groningen bezocht en Linthorst Homan het gesprek met Schmidt ter sprake 
bracht. Homan hoorde later wel, dat Schmidt tegenover anderen met enige scep
sis gezegd had, dat het viertal een nieuwe politieke partij wilde oprichten.187 Zo 
zou hij het zelf zeker niet hebben geformuleerd! 

De bijeenkomst van de Nederlandse Gemeenschap op 26 juni 1940 vond plaats in 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waar voorzitter 
Reinink werkzaam was. Uitgenodigd waren meer dan honderd 'jongeren', van 
wie men vermoedde, dat zij een zekere maatschappelijke invloed combineerden 
met vernieuwingsgezindheid. Verder gingen de initiatiefnemers uit van de ver
wachting, dat de genodigden anti-NSB-gezind zouden zijn.188 De bijeenkomst 
was bedoeld als een soort constituerende vergadering van de te stichten eenheids
beweging.189 

Tenminste 50 à 60 personen woonden de vergadering bij.190 Reinink opende de 
bijeenkomst als voorzitter van de Nederlandse Gemeenschap. Met instemming 
van de aanwezigen werd het voorzitterschap van de bijeenkomst en de verder te 
voeren actie aan Linthorst Homan overgedragen.191 Homan was niet alleen de eer
ste initiatiefnemer, maar ook werd hij evenals De Quay al vóór de oorlog als een —(- \-
van de vooraanstaande Vernieuwers gezien. Bovendien genoot hij een zeker ge
zag als Commissaris van de Koningin.192 

Tot dan toe had Homan afstand gehouden van de Nederlandse Gemeenschap. 
Hij was van mening geweest, dat een actieve betrokkenheid niet in overeenstem
ming was met zijn ambt als Commissaris en bovendien wrijving met zijn partij, 
de Liberale Staatspartij, zou betekenen. Ook twijfelde hij aan zijn geschiktheid 
voor het voeren van theoretische discussies over onderwerpen op politiek en eco
nomisch gebied. Hij voelde zich meer iemand die spontaan reageerde en dan tot 
daden kon stimuleren.193 Juist dit spontane karakter, dat bij anderen enthousias
me kon opwekken, kwam nu te pas.194 Linthorst Homan had wel sympathie voor 
de Nederlandse Gemeenschap gehad: deze zou misschien een aanloop kunnen 
zijn tot het trekken van politieke conclusies uit de Vernieuwing. Hij had er alleen 
aan getwijfeld of er genoeg persoonlijkheden van gewicht bij betrokken waren 
om aan de beweging vorm te kunnen geven.195 

Op de bijeenkomst van 26 juni kreeg Linthorst Homan nu zelf de kans de basis 
voor de gewenste eenheidsbeweging te leggen. Hij hield een enthousiaste toe
spraak voor het gehoor, dat zijn oproep om samenwerking en vernieuwing deel
de, in de hoop zo een tegenwicht tegen de NSB te kunnen bieden. De discussie die 
volgde werd al gauw 'tamelijk verward'.196 Zo verward, dat Homan op een gege
ven moment de beheersing van de vergadering dreigde te verliezen. De Quay wist 
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toen bemiddelend de zaak in goede banen te leiden.197 Door de verwarring nam 
tenminste een van de aanwezigen de indruk mee naar huis, dat de bedoeling van 
de vergadering de vorming was 'van een comité van flinke Nederlanders, dat zich 
de opbouw van Nederland in nationaal-socialistische geest/ tot taak zou reke
nen.198 

Zo was het niet. Wel bleek op de vergadering, dat er een tegenstelling bestond. 
Sommigen wilden samen met de politieke partijen een 'nationaal blok' vormen. 
Anderen waren voorstanders van een totale ommekeer in het stelsel van de oude 
politieke partijen.199 Linthorst Homan bleek te weinig voorbereid en de plannen 
van de vier bleken te vaag om een oplossing te kunnen bieden.200 Ook het beken
de dilemma deed zich gelden: ondanks bedenkingen tegen de politieke partijen 
wilde men toch ook een zo breed mogelijke steun verwerven.201 Aan de andere 
kant wilden velen niet aan het initiatief beginnen zonder een kern van 'nieuwe 
gedachten'. De laatsten zagen in Linthorst Homan en De Quay geestverwanten, 
die lieten merken zich meegezogen te voelen 'door een nieuwe snelle stroom'. Dat 
betekende, dat de oude sociale orde, die van 'de jaquetten en hoge hoeden', moest 
verdwijnen. Volgens sommigen uit deze kring moest het volk erop voorbereid 
worden, dat Nederland zich na de vrijwording staatkundig, economisch en soci
aal op het continentale Europa en op Duitsland zou moeten gaan richten.202 

Toen tijdens de vergadering naar de houding van de politieke partijen werd ge
vraagd, antwoordde Linthorst Homan, dat die blijkbaar bleven zwijgen en dat dit 
wel goed was, omdat ze - na wat ze vroeger allemaal hadden nagelaten - nu niet 
in staatzouden zijn honderdduizenden jongeren totenthousiasme tebrengen.203 

In de hierop volgende discussie bleek, dat ook de partijen contacten legden om tot 
een actie te komen. Dat was nieuw voor Homan.204 Op een vraag uit de vergade
ring of hij dan contact wilde opnemen met bijvoorbeeld Telders en Colijn, ant
woordde Homan, dat hij er weliswaar niet veel in zag, maar dat hij natuurlijk al
tijd wilde praten. Zo revolutionair bleek Linthorst Homan niet, dat hij zou 
weigeren overstag te gaan en te praten met de partijen, waarvan hij het eigenlijk 
beter vond, dat zij bleven zwijgen. Bovendien voelde hij aan, dat het overgrote 
deel van de aanwezigen het er niet mee eens zou zijn, als hij de leiders van de poli
tieke partijen volstrekt zou passeren.205 

Na dit alles kon de vergadering weinig concrete resultaten opleveren. De grote 
meerderheid van de aanwezigen kon zich met de 'tien punten' als basis voor ver
dere actie verenigen.206 Afgesproken werd verder, dat Linthorst Homan en De 
Quay, weliswaar als gevolg van deze bijeenkomst, maar als onafhankelijke perso
nen, een manifest zouden publiceren.207 Een aantal deelnemers bleef met 'een ge
voel van onbevredigdheid' achter.208 Desondanks zou het initiatief worden voort
gezet. Dat wilde zeggen: er zouden voorbereidingen worden getroffen voor de 
oprichting van een beweging, die behalve culturele en sociale doelstellingen, ook 
'verlangens' zou hebben 'op staatkundig gebied'. Deze woorden bedekten de te
genstellingen op de vergadering, zoals ook bleek uit het commentaar van Rei-
nink. Om succes te hebben - zo schreef hij aan de deelnemers aan de vergadering 
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- zou deze beweging zich pertinent moeten onthouden van bestrijding van de be
staande politieke partijen en haar kracht moeten zoeken in 'positief werk'. In deze 
zin hoorde daar ook 'staatkundige werkzaamheid' bij, omdat die de uitdrukking 
was van het geloof in de toekomst. 'Gedragen door deze overtuiging, hebben de 
initiatiefnemers hun voorbereidende werkzaamheden vervolgd. De resultaten 
beloven gunstig te worden.'209 

Gezien de getalsmatig geringe betekenis van de Nederlandse Gemeenschap 
kon dit optimisme niet veel meer dan 'wishful thinking* zijn. Toch hadden de 
deelnemers het idee een voorhoede te zijn. Ze behoorden tot het intellectueel ge
vormde deel van de natie en werden volgens de normen van de tijd als 'jongeren' 
beschouwd. Ze putten inspiratie uit het feit, dat er Vernieuwers van verschillende 
politieke en religieuze achtergrond deelnamen. Het leek een eerste breuk in het 
bastion van de traditioneel gescheiden bevolkingsgroepen. De schok van de capi
tulatie zou een vloedgolf kunnen ontketenen. De alom geconstateerde wil tot sa
menwerking en eenheid leek daar op te wijzen. De Vernieuwers van de Neder
landse Gemeenschap meenden, ondanks al hun onderlinge verschillen, in deze 
wil een grond voor hun optimisme te zien. Waren niet juist zij, die niet verant
woordelijk waren voor het oude bestel, bij uitstek geschikt om de vernieuwings-
wil te bundelen? De jonge, alles rustig overwegende hoogleraar De Quay en de 
evenzeer jonge als onconventioneel energieke Commissaris Linthorst Homan 
hadden met hun enthousiasme tijdens de vergadering op 26 juni deze indruk ver
sterkt.210 

4 . 7 AANMOEDIGING UIT NOORD EN ZUID 

Steunbetuigingen en aanmoedigingen uit het hele land droegen ertoe bij, dat De 
Quay en Linthorst Homan het idee kregen de stroom mee te hebben. Vooral in 
Groningen en Brabant ondervonden zij dat. Voor Linthorst Homan gold dat in de 
eerste plaats voor zijn geestverwanten in de Groninger Gemeenschap.211 Boven
dien speelde een rol, dat hij en zijn vrouw goed op de hoogte waren van de ont
wikkelingen bij de boerenbeweging Landbouw en Maatschappij. Het streven 
naar samenwerking nam ook daar een grote vlucht. Bij plannen voor een een
heidsorganisatie in de landbouw had men aan een leidende functie voor Linthorst 
Homan gedacht. Ook meer algemeen was er in Landbouw en Maatschappij be
langstelling voor 'stromingen in den lande in de richting van sterk nationale aan
eensluiting in volkse richting'.212 Velen waren er echter geneigd toenadering te 
zoeken tot de NSB. Het spreken over 'eenheid' bleek zo verschillende bedoelingen 
in zich te kunnen bergen. Niet alleen was het bestuur van Landbouw en Maat
schappij van mening, dat de 'zuilentheorie' tot verdwijnen was gedoemd, men 
stond ook positief tegenover 'de opbouw van Nederland in nationaal-socialisti
sche geest\213 Opvattingen van deze aard spoorden Linthorst Homan juist aan 
zijn eigen ideeën over een eenheidsorganisatie door te zetten.214 
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De contacten met Brabantia Nostra hadden hetzelfde effect. Onder de indruk 
van Homans activiteiten voor de gewestelijke belangen had deze verwante regio
nale beweging hem half juni een nummer van het blad Brabantia Nostra gestuurd. 
In de begeleidende brief werd de hoop uitgesproken, dat er een nader contact zou 
ontstaan. Binnen enkele dagen antwoordde een geïnteresseerde Linthorst Ho-
man, dat hij de meningen in het blad 'bijna geheel' kon delen. Om dat te illustre
ren verwees hij naar zijn eigen lezing over Tiet provinciaal besef' uit 1939. Ook hij 
hoopte op nader contact.21s Homan was op de hoogte van het werk van Brabantia 
Nostra. In het kader van de Volkseenheidsconferenties waren door onder meer 
Geert Ruygers al contacten gelegd. Hetzelfde gold voor De Quay. Ruygers kende 
De Quay sinds zij n s tudieperiode in Tilburg.216 

Op 23 juni werd J. de Brouwer, bestuurslid van Brabantia Nostra, benaderd 
door de Tilburgse hoogleraar en collega van De Quay, dr. H.A. Kaag. Deze stelde 
hem ervan op de hoogte, dat er een initiatief voor een politieke eenheidsorganisa
tie bestond, waarbij De Quay was betrokken. Hij nodigde De Brouwer namens de 
Quay uit voor de constituerende vergadering van die organisatie. Zo kwam het, 
dat ook De Brouwer - met een volmacht van het bestuur van Brabantia Nostra -
op 26 juni de vergadering van de Nederlandse Gemeenschap bijwoonde. Vooraf 
had hij een ontmoeting met De Quay. Hij besprak met hem een door Brabantia 
Nostra opgestelde lijst met acht desiderata, die grote overeenkomst toonden met 
de 'tien punten' van de initiatiefnemers van de Nederlandse Gemeenschap. Een 
uitzondering was hetstreven naar één 'Dietsland', dat alleen bij Brabantia Nostra 
een prominente plaats op de lijst had gekregen. De Quay had deze punten volgens 
De Brouwer zonder restrictie aanvaard.217 Tijdens de vergadering van de Neder
landse Gemeenschap op 26 juni, voelde Linthorst Homan zich door Brabantia No
stra gesteund in zijn kritische opstelling tegenover de politieke partijen.218 

De houding van Brabantia Nostra onderstreepte nog eens het bestaan van ver
schillende meningen onder de Vernieuwers. Voor sommigen was het doel voorna
melijk het wind uit de zeilen nemen van de NSB en eventueel van andere radikale 
organisaties als Nationaal Front. Anderen, zoal Brabantia Nostra, hadden tegen 
Nationaal Front weinig bezwaren. 

Kort voor de vergadering van de 26e juni adviseerde Jef de Brouwer De Quay 
om Arnold Meyer bij zijn initiatief te betrekken, bijvoorbeeld door hem een be
langrijke functie te geven. Op dezelfde dag dat De Brouwer door Kaag was bena
derd over de Nederlandse Gemeenschap, had hij een gesprek met Arnold Meyer 
gehad. Deze had toen betoogd, dat er voor het gevaar van annexatie (en voor 
macht voor de NSB) maar één alternatief bestond: Nationaal Front Hij bood Bra
bantia Nostra aan zich bij zijn beweging aan te sluiten. Brabantia Nostra hield 
zich op de vlakte, mede omdat men inmiddels bij het initiatief van de Nederland
se Gemeenschap betrokken was geraakt.219 Wel had men veel waardering voor de 
persoon van Meyer, hetgeen niet gezegd kon worden van zijn entourage. Meyers 
aanhang werd grof gevonden en was bovendien niet groot in aantal. Brabantia 
Nostra had daarom weinig vertrouwen in de kans van slagen van Nationaal Front, 
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maar: 'Met de ideologie van A. Meyer kon Brabantia Nostra grotendeels instem
men.'220 

Tussen de Nederlandse Gemeenschap en de leiding van Nationaal Front, kwa
men ook direkte contacten tot stand. De Quay kwam in zijn Brabantse kennissen
kring met aanhangers van Meyers beweging in aanraking. Hij hield de mogelijk
heden zoveel mogelijk open. Uit zijn reacties kregen sommigen onder zijn 
studenten de indruk, dat hij sympathiek tegenover Nationaal Front stond of- ten 
onrechte - zelfs dat hij er lid van was.221 In de maand juli zouden gemeenschap
pelijke contacten nog leiden tot een persoonlijke ontmoeting tussen Linthorst 
Homan en Meyer. 

Homan en De Quay hadden in deze dagen overigens vele andere contacten. Bij 
De Quay leidde dat tot afspraken over besprekingen met militaire en ambtelijke 
persoonlijkheden over het karakter, dat de op te richten eenheidsbeweging zou 
moeten krijgen.222 Ook een groep jongeren uit Zeist legde De Quay ideeën over 
een nationale beweging voor.223 Na de verwarde vergadering van 26 juni zochten 
de initiatiefnemers ook zelf naar nieuwe partners, die hun poging tot het vormen 
van een eenheidsorganisatie zouden kunnen versterken. Soms liep dat op niets 
uit: dat was bijvoorbeeld het geval met Goudriaan, de president-direkteur van de 
Nederlandse Spoorwegen. Deze verwachtte een lange bezettingstijd en was ervan 
overtuigd, dat de spoorwegen moesten blijven functioneren. Hij voelde echter 
niet voor het deelnemen aan de leiding van een eenheidsorganisatie.224 Na de ver
gadering van de 26e juni bleek, dat er wel een andere poging tot een nationaal ini
tiatief ondernomen werd. Uitgerekend de politieke partijen, waartegen de Ne- —£ ̂ -
derlandse Gemeenschap zich zo afzette, bleken potentiële partners te zijn. 
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