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C O N F R O N T A T I E EN C O M P R O M I S 

Geleid door deze gedachten, die gemeengoed zijn van alle ware Nederlanders,heeft zich een 

nationaal blok gevormd. 

(concept-manifest van het Nationaal Comité, 4 juli 1940) 

5 . I DE POLITIEKE LEIDERS EN EEN 'NATIONAAL BLOK' 

De bijeenkomst van de Nederlandse Gemeenschap op 26 juni 1940 had een ver
rassende wending genomen, toen bekend werd dat ook de leiders van de grote po
litieke partijen van plan waren samen in actie te komen. Al op 27 juni sprak Lint
horst Homan met Telders, de voorzitter van de Liberale Staatspartij. Homan 
kende hem uit zijn Leidse studententijd en had ook in het kader van de partij po- —£^-
litiek met hem contact gehad. Ze waren beiden liberaal, maar hadden een ver
schillende mening over de rol van de overheid. Dat was gebleken tijdens debatten 
over de landbouwpolitiek. 

Telders vertelde Homan nu, dat de leiders van de politieke partijen inderdaad 
contact hadden en dat ze een nationale actie voorbereidden. Naar de mening van 
Telders bezaten de politici het recht om een initiatief te nemen, omdat zij de con
stitutionele vertegenwoordigers van de volksmening waren. Hij waarschuwde 
Linthorst Homan ertegen zelf een politieke beweging op te zetten: dat was iets 
wat de allergrootste politieke ervaring vereiste! Homan bestreed dat standpunt, 
maar zei tot verder overleg bereid te zijn.225 

De Quay had na de capitulatie al eerder contact gehad met partij politici. In zij n 
eigen RKSP had hij opvattingen aangetroffen, die aan de zijne verwant waren: ve
len vroegen zich af of er in de nieuwe omstandigheden nog wel een rol voor een 
onafhankelijke politieke partij was weggelegd.226 In de katholieke pers klonken 
soortgelijke opvattingen door: samenwerking van 'echte nationalisten' werd be
pleit, een 'nationaal blok', maar zonder NSB en communisten.227 Sommige katho
lieke politici hoopten aanvankelijk hun werk voort te kunnen zetten. Zo dacht 
men na de installatierede van Seyss-Inquart het propagandablad De Opmars weer 
te kunnen uitgeven, maar een drukverbod van de bezetter maakte de dwangposi
tie van de partij duidelijk. Voorzitter Verschuur vertrouwde in zijn contacten met 
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partijleden het postgeheim niet meer. Ook daaruit concludeerde hij, dat er voor 
de partij weinig mogelijkheden meer waren.228 

Niet lang na de capitulatie had De Quay ook een ontmoeting met SDAP-voor-
zitter Vorrink.229 Dezestond injuni 1940 op het standpunt'dat men moestbegin-
nen te doen wat er maar voor de hand kwam, met iedereen behalve eventuele slap
janussen'. Vorrink wendde zich in de loop van juni met instemming van het 
partijbestuur tot de leiders van de andere grote partijen, in eerste instantie tot 
Verschuur van de RKSP. Het was de bedoeling tot een gemeenschappelijke hou
ding te komen.230 

Ook Telders verklaarde zich voorstander van samenwerking, al keerde hij zich 
tegen de opvatting, dat alles in Nederland 'rot' was en het plotseling noodzakelijk 
was 'alle oude rommel overboord te gooien'.231 

De protestants-christelijke partijen waren ook geen voorstanders van ingrij
pende wijzigingen in het bestel. Na de capitulatie ontplooiden zij op plaatselijk 
niveau openlijk politieke activiteiten. Antirevolutionairen en Christelijk-histori-
schen hielden er soms gezamenlijke vergaderingen. Jonge antirevolutionairen 
colporteerden met een eigen propagandablad met een anti-NSB en pro-Oranje-
strekking. Dat betekende overigens niet, dat men in deze kring algemeen gekant 
was tegen samenwerking met anderen.232 

Ook binnen de CHU waren er voorstanders van een eenheidsactie, zoals ook 
Linthorst Homan en de zijnen die voorbereidden. Zo ontving CHU-politicus Tila-
nus uit eigen kring het verzoek om na te gaan ' of er geen mogelijkheid bestaat 
om het Nederlandse volk te laten merken dat er nog goede vaderlanders zijn, die 
fut genoeg hebben om onder de huidige omstandigheden aan de toekomst van 
land en volk te werken. Het grote publiek krijgt de indruk, dat het slechts de NSB 
is, die daaraan werkt.' Het moest, aldus dezelfde briefschrijver, duidelijk worden, 
dat een groot deel van het Nederlandse volk iets tegenover Mussert wilde stellen. 
De bezetter zou daar dan wel respect voor tonen. Zou Tilanus niet iets kunnen on
dernemen, samen met de andere partijen en met de Nederlandse Gemeenschap? 
De laatste groepering had daarbij volgens de schrijver het voordeel, 'dat zij voor 
een deel bestaat uit mensen zonder verleden in de praktische politiek'. Dat zou 
scherpe tegenstellingen kunnen voorkomen. Het was beter iets te riskeren, dan 
het initiatief over te laten aan 'elementen, die het land te gronde richten en via de 
burgeroorlog naar de inlijving voeren'.233 

Tilanus zelf had andere opvattingen. Hij voelde niets voor een eenheidsbewe
ging en achtte bovendien de kansen ervoor onzeker. Zijn standpunt bevond zich 
dus lijnrecht tegenover de Vernieuwers. Hij volgde wel nauwkeurig, wat er in de 
kring van de Nederlandse Gemeenschap gebeurde. Hij vreesde, dat sommige ge
luiden daar zouden leiden tot een autoritair stelsel. 'Deze N. Blok-heren forceren 
hun eigen gedachten,' zo tekende Tilanus voor zichzelf aan.234 

Volgens de opvatting van Tilanus moest een scherp onderscheid gemaakt wor
den tussen de bezettingstijd en de tijd erna. Handelen in de eerste periode bete
kende het risico lopen misbruikt te worden voor autoritaire en Duitse belangen. 
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Over de periode na de oorlog kon men onderling beraadslagen, maar het was on
juist voor de ogen van de Duitsers de fouten uit het verleden scherp naar voren te 
brengen. Ook hierin stond Tilanus dus weer lijnrecht tegenover de Vernieuwers. 
Hij had op zichzelf wel begrip voor het verlangen een soort 'contact-commissie' 
op Nederlands grondgebied te vormen om zo verbinding met de regering te on
derhouden. Toch was ook dit volgens Tilanus onjuist. Het zou de positie van de 
secretarissen-generaal kunnen bedreigen en bovendien het voortbestaan van de 
Staten-Generaal in gevaar kunnen brengen. 

Tilanus eigen beoordeling van de situatie had als uitgangspunt dat de regering 
'(gelukkig) in vrijheid elders' was. Verder: als er iets te onderhandelen viel, dan 
diende dat te gebeuren tussen de regering en de Duitse autoriteiten. Niet door po
litici in Nederland. Ten derde: in de tussentijd golden in Nederland de grondwet 
en de wetten, waaraan gehoorzaamd moest worden. Een eigen optreden en een ei
gen onderhandelen met de Duitsers brachten dus volgens Tilanus te grote risico's 
met zich mee. Wel was het nodig de eigen politieke partijen in de hand te hebben, 
desnoods via fluistercontact.235 Het was duidelijk, dat Tilanus op grond van deze 
opvattingen ook bedenkingen had tegen de meningen van Vernieuwers uit eigen 
CHU-kring zoals in het dagblad De Nederlander.236 

Ook tussen de leiders van de diverse politieke partijen bestonden verschillen in 
opstelling: de Vrijzinnig-Democraten stonden positiever tegenover een een
heidsbeweging dan de in dit opzicht sceptische Tilanus en Telders. Toch groeide 
onder de partijleiders de overtuiging, dat door samenwerking tussen de partijen 
zelf een zo groot mogelijke eenheid gedemonstreerd moest worden. Aan die een- —£ ̂ -
heid zou op een of andere wijze organisatorisch vorm gegeven moeten worden. 
Een praktisch effect ervan zou zijn, dat men de secretarissen-generaal - vrijblij
vend - van advies kon dienen. Op 26 juni gingen de uitnodigingen voor een eerste 
gezamenlijk overleg van de leiders van de politieke partijen de deur uit. De resul
taten van de vergadering van de Nederlandse Gemeenschap op dezelfde dag ble
ven de politici niet verborgen. De meesten waren het er over eens, dat in de kritie
ke omstandigheden een concurrentie van eenheidspogingen averechts zouden 
werken. Het lag dus voor de hand, dat tussen beide initiatieven contact zou ont
staan.237 

Op maandag 1 juli 1940 vond het eerste gezamenlijke overleg van de leiders van de 
zes grote politieke partijen plaats. Na een voorbespreking in de ochtend bij mr. 
L. N. Deckers van de RKSP kwam de vergadering 's avonds om zes uur bijeen in ge
bouw Excelsior in Den Haag, waar het partijbureau van de Liberale Staatspartij 
was gevestigd. Ook volgende bijeenkomsten zouden hier plaats vinden. Met uit
zondering van de RKSP, waarvan alleen Verschuur aanwezig kon zijn, waren op 1 
juli van elke partij twee politici aanwezig: Colijn en Schouten voor de ARP,Tilanus 
en Van Walsum voor de CHU, Telders en Rutgers voor de LSP, Vorrink en Drees voor 
de SDAP en Slingenberg en Joekes voor de Vrijzinnig-Democraten."8 

Aan het begin van de vergadering voerde Colijn het woord. Hij stelde voor na-
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mens alle partijen gezamenlijk een brochure uit te geven. Misschien zou het al
leen een kort manifest moeten zijn. De constitutionele monarchie, Oranje en de 
geestelijke vrijheid zouden daarin centraal moeten staan. De politieke partijen als 
zodanig zouden niet in actie moeten komen: dit vanwege de fouten, die in het ver
leden waren gemaakt. Vervolgens ontstond een gesprek over de situatie onder de 
bezetting. Daarin speelden de opvattingen van de secretarissen-generaal een gro
te rol. Zij vertegenwoordigden immers het hoogste functionerende Nederlandse 
gezag.239 

De secretarissen-generaal waren van mening, dat grote groepen jongeren in 
het land politiek in het luchtledige verkeerden. Zij zouden voor de keuze staan 
om of in arren moede naar de NSB te gaan of zich aan te sluiten bij een op te richten 
combinatie van alle Nederlandse krachten. Om ze van de laatste keuze te overtui
gen, zouden hervormingen op staatkundig en maatschappelijk gebied in het 
vooruitzicht moeten worden gesteld. Net als de periode van 1795 tot 1813 was deze 
tijd immers een periode van veranderingen? Een dergelijke nieuwe combinatie 
zou in de gedachtengang van de secretarissen-generaal zowel met hen zelf con
tact moeten onderhouden als met de Duitse autoriteiten. Daarbij werden ver
schillende namen genoemd, onder meer die van Linthorst Homan en Eintho
ven.240 

Al voor de bijeenkomst van de partijleiders hadden twee van hen, ieder voor 
zich, een concept opgesteld, dat bedoeld was als manifest voor een nationale actie. 
Het ging daarbij wel om een actie, die van de bestaande politieke partijen zelf zou 
uitgaan. •Q-

Het concept Telders 

Telders noemde in het concept-manifest van zijn hand de op te richten eenheids
beweging Het Nationale Blok. Grondslagen van het blok waren 'de beginselen 
van het Christendom, de constitutionele monarchie van het Huis van Oranje, de 
georganiseerde invloed van het volk op wetgeving en bestuur* en 'de vrijheden 
van godsdienst, meningsuiting en onderwijs'. 

Elementen in politiek en maatschappij, die volgens Telders concept versterkt 
moesten worden, waren: 'het gezag der regering3, die samengesteld moest wor
den uit 'krachtige mannen'; verder 'het besef der nationale saamhorigheid', be
vorderd door onderwijs en opvoeding 'in nationale geest"; en tenslotte het welzijn 
van allen door 'aanmoediging van de arbeid en van het particulier initiatief' en 
door 'een zaakkundige ordening van onderop van het economische leven'. 

Ook volgens Telders zou het Nationale Blok hervormingen moeten nastreven. 
Daarbij ging het allereerst om 'het stelsel der evenredige vertegenwoordiging5 en 
wel zo, dat de persoonlijke kwaliteiten van een kandidaat meer gewicht in de 
schaal zouden leggen (meer dan volgens de schrijver kennelijk het geval was als 
men voornamelijk naar partijlidmaatschap keek). De tweede hervormingswens 
betrof'de werkwijze van Regering en Staten-Generaal, teneinde de overbodige 
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bemoeiingen van het Parlement en de overwoekering van de ambtenarij te be
snoeien'. 

Tenslotte bezwoer Telders, dat voor dit alles voortvarendheid en inzicht in 
staatkundige verhoudingen waren vereist. 'Tegen politieke kwakzalvers en avon
turiers kan niet genoeg worden gewaarschuwd/ Het Nationaal Comité, de leiding 
van het'blok', zou bestaan uit politieke persoonlijkheden, die samen het overgro
te deel van de bevolking vertegenwoordigden. Daarom was het recht van het Co
mité om namens de bevolking te spreken onweerlegbaar. Het Nationaal Blok zou 
de belangen van het Nederlandse volk bij de 'bevoegde autoriteiten' onvermoeid 
voorstaan.241 

Het concept Verschuur 

Ook Verschuur schreef een ontwerp voor een manifest van de politieke partijen. 
Vorm en terminologie van zijn stuk zouden latere ontwerpen blijven beïnvloe
den. In de preambule stonden de in het oog springende woorden 'Fierheid' en 
'Eensgezindheid'. 'Fier' zou men kunnen zijn aldus Verschuur, omdat de bezetter 
had verklaard het volkskarakter niet in het nauw te zullen brengen. 'Eensgezind' 
moest men zijn om zowel voor deze tijd als voor de wedergeboorte van vrijheid en 
onafhankelijkheid vruchtbaar werk te kunnen doen, en dat 'binnen het kader van 
een nieuw Europa en van een nieuwe gemeenschap der volkeren op de grondslag: 
nationale eer en gemeenschappelijke arbeid'. 

Het concept-manifest betoogde, dat 'in de spanningen van het tijdsgewricht' —Ç \-
een andere economische orde zou ontstaan, ook in Nederland. Dat betekende: 
geen klassenstrijd of overheersing door financieel-economische machtsgroepe-
ringen, maar rechtvaardige verhoudingen en bestaanszekerheid. Trouwens ook 
op staatkundig terrein zouden 'oude vormen wijken voor nieuwe'. Als de vrede 
kwam zou Nederland daarop voorbereid moeten zijn. Grondslag voor het nieuwe 
zou een sterk overheidsgezag zijn, gedragen door het vertrouwen van het volk. 
Dat vertrouwen zou gewaarborgd zijn door de eerbiediging van de rechtmatige 
vrijheden en door de openbare behandeling van de gemeenschappelijke zaak. 
Ook in gemeenschappen van culturele en sociaal-economische aard zou dit ver
trouwen moeten bestaan.242 

De tendens van de stukken van Telders en Verschuur was in grote lij n dezelfde: sa
menwerking was nodig en daarbij was een zekere vernieuwing geboden. Bij Tel
ders waren een paar voor hem opmerkelijke elementen opgenomen. Ook hij 
noemde de wenselijkheid van versterking van het regeringsgezag en van de be
snoeiing van de bemoeienissen van het parlement. Bovendien pleitte hij voor het 
stimuleren van de arbeid (natuurlijk ook voor actie van het particulier initiatief) 
en voor ordening van het economisch leven. Dit alles werd weliswaar in gematig
de termen vermeld, maar alleen al het gebruik bijvoorbeeld van het woord 'orde
ning' in positieve zin was toch een ongewone stap voor de liberale leider. Waar 
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Telders contact met de 'bevoegde' autoriteiten bepleitte, impliceerde dit gezien 
zijn staatsrechtelijke benadering bijna onvermijdelijk ook een contact met de de 
bezetter. 

Net als dat van Telders was het concept van Verschuur voor de goede lezer ge
richt tegen de NSB en voor het herwinnen van in algemene termen aangeduide 
vrijheden. Tevens bepleitte ook Verschuur hervormingen in de zin van een sterker 
gezag en van ordening: hier was zijn terminologie wat krachtiger dan Telders. 
Ook Verschuur noemt de vrijheid en de onafhankelijkheid, maar Oranje en de 
volksvertegenwoordiging liet hij onvermeld. Wel verwees hij naar het 'nieuw Eu
ropa', dat het kader van de nieuwe tijd zou zijn. Dit afstand nemen van de tradi
tionele Nederlandse situatie werd weer enigszins afgezwakt door de gematigde, 
soms vage terminologie en de nadruk op het vertrouwen van het volk en de open
baarheid van bestuur. 

Tijdens de bespreking van de concepten werd de pretentie, dat men de grote 
meerderheid van het Nederlandse volk vertegenwoordigde, nog nader gepreci
seerd. De zes grote partijen vertegenwoordigden naar hun mening 89 procent van 
de Nederlandse bevolking: argument hiervoor was het gezamenlijke aantal zetels 
(89 van de 100), dat men bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer had be
haald.243 

De partijleiders werden het erover eens, dat in een te publiceren manifest in ie
der geval drie punten moesten voorkomen: ten eerste het herstel van de onafhan
kelijkheid, ten tweede de terugkeer van de constitutionele monarchie onder het -£ ^-
Huis van Oranje en ten detde het behoud van de geestelijke vrijheid en de daarop 
gebaseerde rechten. Er werd een redactiecommissie voor het definitieve manifest 
ingesteld: Colij n, Drees en Verschuur maakten er deel van uit. Afgesproken werd, 
dat de vergadering op zaterdag 6 juli weer bijeen zou komen om de tekst vast te 
stellen en de verdere procedure te bespreken. 

De besprekingen van de leiders van de grote partijen op 1 juli werden kort onder
broken, omdat volgens afspraak De Quay toegang tot de vergadering kreeg. Hij 
gaf de politici een uiteenzetting over de achtergronden van het initiatief van de 
Nederlandse Gemeenschap. Bovendien gaf hij zijn mening over de houding van 
de Duitse autoriteiten en de visie van de secretarissen-generaal. Tenslotte las hij 
een concept-manifest van een eenheidsorganisatie voor, zoals dit door de Neder
landse Gemeenschap was opgesteld. Een eerdere versie ervan hadden verschillen
de politieke leiders al onder ogen gehad en had mogelijk Telders en Verschuur ge
stimuleerd hun eigen concepten op te stellen.244 

Het conceptvan de Nederlandse Gemeenschap 

De tekst van de Nederlandse Gemeenschap begon met een herdenking van de ge
vallenen en een uitdrukkelijke trouwbetuiging aan Oranje als 'grondlegger en be-
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lichaming van onze vaderlandse traditie van vrijheid en verdraagzaamheid'. Iets 
later volgde de erkenning, dat in het verleden door allen fouten waren gemaakt. 
En dan: 'Wij willen de verscheidenheid van ons volk en van zijn groeperingen tot 
haar recht doen komen, doch ons niet houden aan een systeem van politieke par
tijen.' Naast de gebruikelijke programmapunten werd tot slot nog eens gepleit 
voor het eigen Nederlandse volksbestaan en de aloude vrijheden.Z4S 

Het concept van de Nederlandse Gemeenschap bouwde voort op de eerder ver
schenen Richtlijnen, maar voegde er een dimensie aan toe. Enerzijds werd sterk de 
nadruk gelegd op oude vrijheden en tradities: de implicatie was, dat men de NSB 
verwierp. Anderzij ds zette men zich af tegen de verdeeldheid, de werkloosheid en 
andere fouten van het verleden. De oplossing werd gezocht in de richting van or
dening van het sociaal-economisch leven, die direkt, al tijdens de bezetting, in 
gang moest worden gezet. Het verwerpen van 'een systeem van politieke partijen', 
zoals in de tweede versie gebeurde, was de meest concrete afwijking van het in 
Nederland bestaande stelsel. Hoever een nagestreefd stelsel in de toekomst uit
eindelijk van de bestaande werkelijkheid zou afwijken, was nog allerminst dui
delijk, omdat concrete alternatieven niet werden aangegeven. Op dit punt waren 
de verschillen met de concepten van Telders en Verschuur het grootst. 

Nadat De Quay de plannen van de Nederlandse Gemeenschap aan de vergade
rende politici had toegelicht, verklaarden deze zich in principe tot samenwerking 
bereid, mits men het eens zou kunnen worden over het programma.246 

Voorlopig gingen de partijleiders voort op de door henzelf ingeslagen weg. Afge- - £ ^-
zien van het redigeren van een nieuw manifest, zette het proces van meningsvor
ming zich in eigen kring voort. Op 2 juli verscheen de brochure van Colijn met 
zijn pessimistische boodschap van berusting in de afloop van de oorlog.247 Het li
berate Weekblad van 5 juli 1940 publiceerde een artikel van de hand van Telders, 
waarin deze zoals eerder een 'eenheid zonder onderscheid' afwees, maar voor
zichtig optimistisch was over nationale samenwerking op basis van wederzijds 
begrip en vertrouwen.248 Hij verklaarde zich geen andere politiek te kunnen voor
stellen dan een streven naar herstel van het volksbestaan op de grondslagen van 
Christendom, Oranje en geestelijke vrijheid: dezelfde punten dus, die de partij
leiders op de eerste juli als gemeenschappelijke basis hadden aanvaard en die ook 
in de stukken van de Nederlandse Gemeenschap werden genoemd. Bij sommigen 
echter, schreef Telders, bestond de neiging de bestaande politieke partijen als af
gedaan te beschouwen en als niet geschikt om nu aan een nationale samenwer
king deel te nemen. Tot op zekere hoogte vond Telders dit begrijpelijk. Ongetwij
feld kostte het hem vanuit liberaal standpunt weinig moeite om toe te geven, dat 
politieke partijen zich te vaak niet tot de politiek beperkt hadden, maar zich be
wogen hadden op andere terreinen van het leven van het volk, waar de politiek 
niets had te zoeken. Zonder man en paard te noemen richtte Telders zich hier te
gen de verzuiling en in elk geval tegen de confessionele partijen. Maar na dit ge
constateerd te hebben, onderstreepte hij, dat er op politiek terrein problemen 
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moesten worden opgelost en dat partijen daar hun eigen plaats hadden. In de hui
dige situatie hadden de partijen een plicht tegenover de natie. 'Die plicht bestaat 
in onverwijlde en nauwe samenwerking ter bescherming van de grote geestelijke 
goederen van ons volk/ tot behoud van veel in het staatsbestel, dat gezond was, en 
tot vernieuwing van wat verouderd was.249 Overigens waren er in liberale kring 
velen, die de indruk hadden, dat de partij te passief bleef.250 

Ook politici van andere partijen verzetten zich tegen de opvatting, dat ze in de 
nieuwe situatie buitenspel gezet zouden moeten worden. Dat gold bijvoorbeeld 
voor Vorrink en Drees, die actief meewerkten aan de pogingen tot nationale sa
menwerking.251 Het was Drees meegevallen, dat de Duitsers kennelijk 'een goede 
verstandhouding' met het Nederlandse volk op prijs stelden. Zij zouden naar hij 
verwachtte voorlopig het vasteland van Europa wel blijven beheersen.252 

Interessant waren de verhoudingen in Christelijk-Historische kring. Tilanus 
werd naar de vergaderingen van de leiders van de politieke partijen vergezeld 
door Van Walsum. Deze drong er zowel bij De Quay en de zijnen als ook bij de po
litieke partijen op aan onderhandelingen over een gemeenschappelijk initiatief 
te beginnen.253 Van Walsum zelf behoorde tot de Vernieuwers en was redacteur 
van het dagblad De Nederlander, dat sympathiek tegenover de Nederlandse Ge
meenschap stond. 

Dat laatste kon van Tilanus niet gezegd worden: vanaf het begin behoorde hij 
tot de scherpste critici van het streven en de pretenties van de Nederlandse Ge
meenschap. Hij bleef ertegen gekant, dat tijdens de bezetting een politieke actie 
op touw werd gezet. Bovendien was hij er bang voor, dat een dergelijke actie door —̂  ̂ -
de Duitsers zou kunnen worden misbruikt. Contact van politici met de bezetter 
was voor hem uit den boze. Als er al sprake zou moeten zij n van iets als een mani
fest, dan was het voor hem onbetwistbaar, dat de leiders van de politieke partijen 
daarbij een rol moesten spelen.2S4 Tilanus was in dit alles stellig, omdat het hem 
niet ontging, dat er ook in zijn eigen kring aanmerkelijke steun voor plannen als 
van de Nederlandse Gemeenschap bestond. De Savornin Lohman schreef hem bij
voorbeeld, dat hij zowel het overleg met de politieke partijen, alsook dat met de 
Nederlandse Gemeenschap van groot belang achtte. Zijn verwachtingen over het 
succes ervan waren niet hooggespannen, omdat hij de indruk had dat het initia
tief van de Nederlandse Gemeenschap zelf ondanks alles 'wel degelijk' doorgezet 
zou worden. Dat wilde volgens De Savornin Lohman waarschijnlijk zeggen: een 
doorzetten desnoods zonder de politieke partijen. Het was daarom zaak, dat de 
politici tot handelen overgingen en niet eerst met allerlei partijorganen overleg
den: 'Men moet nu verantwoordelijkheid aandurven.'255 

Dat van vele kanten actie verlangd werd, bleek Tilanus uit een gestencilde op
roep, die hem en andere 'vooraanstaande mannen van alle richtingen' rond 3 juli 
was toegestuurd. Afzender was een zekere F. Heinekamp, die er zich ongerust 
over maakte, dat de NSB in toenemende mate steun kreeg. Ook verguisden velen 
Oranje sinds het vertrek van de Koningin. Volgens Heinekamp was tegenover de 
NSB een nieuw blok vereist: het volk smeekte om 'een geestelijk iets van eigen bo-
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dem'. Daarom moesten allen samenwerken, 'alleen dan zullen we onze overheer
sers respect afdwingen, niet als we hen hulpeloos na gaan doen, maar als we iets 
eigens bouwen, iets van eigen bodem'.2S6 

De secretarissen-generaal bleven intussen geïnteresseerd in het initiatief van 
Linthorst Homan en De Quay. Onder de Commissarissen van de Koningin, die op 
4 juli voor een bespreking van de situatie bijeenkwamen, bestond zelfs de indruk, 
dat enkele secretarissen-generaal achter de schermen het initiatief 'dirigeerden'. 
Vermoed werd dat, ondanks het overleg van de politieke partijen, de plannen van 
de Nederlandse Gemeenschap zich zouden doorzetten. Binnenkort zou een pro
clamatie van een driemanschap Linthorst Homan, De Quay, Goudriaan te ver
wachten zijn."7 Inderdaad was er met Goudriaan overleg gevoerd over zijn deel
nemen aan de leiding van een eenheidsbeweging. De Duitse persfunctionaris 
Janke had echter laten weten, dat een deelnemen van Goudriaan niet acceptabel 
was, wellicht in verband met diens cruciale functie als president-directeur van de 
Nederlandse Spoorwegen. Ondanks De Quays latere verzekering, dat de Duitsers 
geen bezwaar hadden, bedankte Goudriaan voor de uitnodiging van de Neder
landse Gemeenschap.258 

In ieder geval werden in de vergaderingen van de secretarissen-generaal de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd. Tijdens de bijeenkomst van het college op ï 
juli bleek weer eens waar voor de secretarissen-generaal de kern van de problemen 
lag. Nadrukkelijk werd meegedeeld, dat Generalkommissar Fischböck uitdrukke
lijk verklaard had, dat de regeling omtrent de wederopbouw aan De Quay en Rin
gers zou worden opgedragen. Deze mededeling weerspiegelde het streven om de 
ontwikkeling zoveel mogelijk in eigen handen te houden. 

De context van dit beleid werd duidelijk, toen tijdens de vergadering voortdu
rend berichten binnenkwamen over NSB-acties: zo werd gemeld, dat het raadhuis 
van Kerkrade door de NSB bezet zou zijn. Waren dit tekenen van een komende 
machtsgreep van de NSB? Dat was de grote zorg in de eerste maanden van de be
zetting. Wat de situatie van de bezetting betrof: zou het economisch gebonden 
zijn aan Duitsland niet ook voordelen kunnen bieden? De Quay opperde uit 
Duitsland grondstoffen te laten aanvoeren, die de Nederlandse industrie ont
beerde. In één moeite door deed hij enkele mededelingen over de vorderingen van 
de 'reeds eerder7 besproken 'Nederlandse actie'. De secretarissen-generaal discus
sieerden erover en met name Hirschfeld gaf 'enige nuttige aanwijzingen voor een 
eventueel contact met Duitse instanties'. Twee dagen later werd in het college al
weer 'uitvoerig van gedachten gewisseld' over De Quays Nederlandse actie.2S9 

-& 

Naast zij n werk voor de 'wederopbouw van de arbeid' was het die 'Nederlandse ac
tie', die vooral De Quay inmiddels van vroeg tot laat bezig hield. Linthorst Homan 
verbleef intussen weer voornamelijk in Groningen. De Quay en de zijnen stonden 
allerlei personen en groepen te woord, die zichzelf of hun ideeën opwierpen als 
hulpmiddel voor zo'n Nederlandse actie. 
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Op de vierde juli sprak De Quay bijvoorbeeld op het departement van Econo
mische Zaken met een groep 'militaire en openbare persoonlijkheden'. Hij trad 
daarbij zelf als voorzitter op. Aan de orde waren twee zaken: ten eerste de princi
pes waarop een nationale beweging gebaseerd moest worden, ten tweede de 
'vorm' van een toekomstige regering. De Quay verduidelijkte eerst zijn status: hij 
was aanwezig als vertegenwoordiger van de Nederlandse Gemeenschap, waar de 
ideeën over een nationale beweging waren ontstaan. Hij gaf een uiteenzetting 
over het programma ervan en voegde er aan toe, dat 'het systeem van politieke 
partijen' niet terug zou keren. Er zou een organische maatschappij moeten wor
den opgebouwd, waarbij ook het hele politieke stelsel gewij zigd zou moeten wor
den. De nieuwe beweging zou de nationale eenheid bevorderen. Het belang van 
de gemeenschap zou vóór dat van de partijen moeten gaan.260 

In een nader commentaar zei De Quay, dat het een wezenlijk apolitiek pro
gramma was. Wel stelde de beweging zich op tegen de NSB. Naar zijn verwachting 
zou Seyss-Inquart binnenkort toestemming geven om te beginnen. De Quay be
sloot zijn uiteenzetting met een schets van de mogelijke organisatie van de bewe
ging. Er zou een uitvoerend orgaan zijn van ten hoogste drie personen, Linthorst 
Homan, De Quay en een derde. Deze was kennelijk nog onbekend. Einthoven was 
terug in Rotterdam als hoofdcommissaris en Goudriaan was inmiddels als kandi
daat afgevallen. Onder dit driemanschap zou een adviesraad fungeren, samenge
steld uit de culturele, economische, sociale en politieke groeperingen in het land. 
De organisatie-structuur zou worden gecompleteerd door aan deze organen on
dergeschikte regionale raden. —£ ̂ -

Na deze uiteenzetting volgden vragen en discussie. Er werd opgemerkt, dat 
een dergelijke opzet in zekere mate een conflict met de regering in Londen zou 
kunnen veroorzaken. De Quay antwoordde dat, als dit zo was, dit toch niet zou 
kunnen verhinderen, dat men nu tot handelen overging. De vergadering kon dit 
met hem eens zijn.261 

Er was een organisatieschema in omloop, waarvan de status onduidelijk was. 
De situatie gaf er aanleiding toe, dat velen hun creativiteit in plannen voor poli
tieke stelsels en bewegingen uitleefden. Het schema toonde een Nationale Bewe
ging, waarin alle politieke en andere stromingen van het Nederlandse volk waren 
vertegenwoordigd. Aangegeven was, dat een dergelijke beweging, zoals De Quay 
had gezegd, apolitiek zou zijn en onmiddellijk aan het werk zou gaan om het pro
gramma te realiseren. Voor later was een schema voor een nieuw politiek stelsel 
toegevoegd. Het was een volledig corporatistische structuur, waarin een kenne
lijk op de beweging gebaseerde Nationale Partij zou bestaan. Daarnaast functio
neerden op basis van beroepen georganiseerde corporaties. De regering - bedoeld 
werd waarschijnlijk de volksvertegenwoordiging - zou bestaan uit vertegen
woordigers van al deze groepen en zou dus niet op basis van algemeen kiesrecht 
worden samengesteld.262 

De programmatische inhoud van deze in besloten kring besproken plannen 
was concreter dan de eerder opgestelde Richtlijnen en manifesten van de Neder-
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landse Gemeenschap. In politiek opzicht waren ze ook radikaler, hoe weinig ook 
nog van een nadere invulling sprake was. Het ging meer om de richting waarin de 
gedachten zich bewogen dan om een staatsrechtelijk weloverwogen en formeel 
geaccepteerd programma. Overheersend was het idee een alternatief voor de NSB 
te scheppen. De Quay en de zijnen lieten zich in deze zaken van verschillende zij
de adviseren en beïnvloeden. 

Een groep jongeren uit Zeist behoorde tot het groeiende aantal zelf opgewor
pen adviseurs. Begin juli kwam een drietal van hen naar Den Haag om De Quay 
hun plannen voor een nationale beweging voor te leggen. Onder hen was mr. C. 
Vlot. Lang spraken zij met De Quay over de plaats van de 'Vlaamse kwestie' in een 
eventueel programma. Uiteindelijk lieten zij hem weten het beter te achten de 
hele zaak buiten het programma te houden. Inzake de 'organische opbouw* van 
het maatschappelijk leven leek het Vlot en de zijnen beter deze niet te verbinden 
aan 'het vertegenwoordigend systeem': dan zou de Nationale Beweging geen en
kele invloed op het staatkundig bestel kunnen uitoefenen. 'Dit lijkt ons toch ze
ker niet uw bedoeling.' Uit deze overwegingen blijkt hoezeer deze adviseurs in 
gesprek met De Quay nog bezig waren met het ordenen van de gedachten over 
corporatieve organen, over politieke vertegenwoordiging en over het verband er
tussen. 

De Zeis tenaars dachten verder, dat het een succes voor de nieuwe beweging zou 
zijn, als het uniformverbod weer werd ingesteld. Duidelijk is, dat men zo de NSB 
een klap dacht toe te kunnen brengen. Volgens afspraak zond Vlot De Quay bo
vendien een organisatieschema en een 'werkprogram' voor de Nationale Bewe- -C X 
ging toe. Er zouden een manifest en een beginselprogramma moeten worden op
gesteld. Kennelijk vanuit het bewustzijn, dat men zou moeten concurreren met 
de ervaren politieke propaganda van het nationaal-socialisme pleitte de groep 
van Vlot voor grote openbare bijeenkomsten met vlaggen, het Wilhelmus en al
lerlei verwijzingen naar het Koninklijk Huis. Er zou een oranje-rood-wit-blauw-
insigne moeten worden ingevoerd. Verder was een goede, uniforme organisatie 
van groot belang: de beweging moest gedragen worden door plaatselijke leiders. 

Over eenheid in de jeugdbeweging circuleerden vergelijkbare plannen. Er 
werd vanuit gegaan, dat voortgebouwd zou kunnen worden op de bestaande 
jeugdorganisaties. Daarboven zou dan een overkoepelende Nationale Jeugdbe
weging moeten staan, die in de persoon van een jeugdcommissaris rechtstreeks 
aan het 'partijdriemanschap' verantwoordelijk zou zijn.263 

5 . 2 SAMENWERKING TUSSEN POLITICI EN VERNIEUWERS? 

Op 4 juli bezocht Linthorst Homan Generalkommissar Schmidt om hem over de 
veranderde situatie in te lichten: over de voorgenomen eenheidsbeweging werd 
nu met de gevestigde politieke partijen overleg gevoerd!264 De dag ervoor had Ho-
man met Colij n gesproken. Colij n had hem verteld van het contact tussen de poli-
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tieke partijen. Er zou een 'blok' moeten ontstaan, net als in Denemarken. Drees en 
hij hadden daarvoor een manifest ontworpen. Linthorst Homan en Colijn waren 
het erover eens, dat twee naast elkaar opererende acties een verkeerd effect zou
den hebben. Homan dacht, dat velen in de Nederlandse Gemeenschap de nood
zaak van overleg met de partijen nu wel zouden inzien. Op zijn verzoek kreeg hij 
van Colijn inzage in het ontwerp-manifest.26S 

Colijn had dit concept als lid van de redactiecommissie van partijleiders opge
steld. Met de overige leden, Drees en Verschuur, stelde hij op donderdagavond 4 
juli het definitieve ontwerp vast. 

Het concept Colijn-Drees-Verschuur 

De opzet van de tekst leek sterk op die van Verschuurs eerdere concept. Ook nu 
was er weer een preambule met de woorden 'fierheid' en 'eensgezindheid'. De 
nieuwe tekst vervolgde met: 

Geleid door deze gedachten, die gemeengoed zijn van alle ware Nederlanders 
heeft zich een nationaal blok gevormd. 

Daarna volgden vijf programpunten, die in het kort op het volgende neerkwa
men: 

A Doel was het op de bres staan voor het Nederlands karakter van de samenle
ving. 

B Als grondslagen van staat en bestuur werden aanvaard: de beginselen, die de 
natie als Christelijk volk kenmerkten, de nauwe betrekkingen tot het Huis van 
Oranje, een 'georganiseerde invloed van het volk op wetgeving en bestuur5 en 
behoud van de 'volksvrijheden' en van de tolerantie op godsdienstig gebied. 

c Gewenst werd een 'hechtere saam-binding' van het Nederlandse volk, 'verster
king van het gezag der Regering' en een krachtige bevordering van de volks
welvaart. Verder: medewerking aan de opbouw, aanmoediging van arbeidsge
legenheid voor iedereen, een goede sociale wetgeving en 'bevordering van een 
doeltreffende ordening van het maatschappelijk leven'. 

D Het nationale blok aanvaardde de leiding van een Nationaal Comité, dat zou 
kunnen worden aangevuld met leidende personen 'uit andere kringen der sa
menleving'. 

E Het Nationaal Comité had mede tot taak de belangen van het Nederlandse volk 
bij 'de bevoegde autoriteiten' voor te staan. Het recht daartoe berustte op de 
overtuiging, 'dat het Nationale Blok geacht mag worden de overgrote meer
derheid van het Nederlandse volk te omvatten'.266 

O 

Toen Linthorst Homan dit manifest met De Quay en Reinink besprak, waren zij 
het erover eens, dat het 'vernieuwingsgehalte' van de tekst wel erg mager was. 
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Einthoven had zich inmiddels teruggetrokken uit het initiatief, omdat hij niets 
zag in samenwerking met de politieke partijen. De overigen deelden zijn bezwa
ren wel, maar vonden dat ze enigszins tot samenwerking verplicht waren, nu de 
partijen tot een initiatief waren gekomen. Anderzijds wilden zij de zaak niet aan 
de partijen overlaten en het eigen initiatief opgeven: zij wilden proberen invloed 
uit te oefenen.267 Het manifest van Colijn daagde daartoe uit: dat hun eigen ge
dachten naar iets anders uitgingen, blijkt uit de nieuwe tekst, die ze zelf inmid
dels hadden opgesteld. 

Nieuw concept van de Nederlandse Gemeenschap 

Onder de titel 'Aan de mannen en vrouwen van Nederland' riep het manifest op 
besliste toon op tot steun aan de nieuwe eenheidsbeweging. Anders dan in vorige 
concepten sloot de tekst duidelijk aan op de situatie van na de capitulatie. 

Het ogenblik is gekomen, waarop het Nederlandse volk zijn verdeeldheid aflegt 
en zichzelf hervindt in een rijk geschakeerde eenheid. 
Het uur is daar om met beslistheid het gelaat te wenden naar de toekomst, die 
staat geboren te worden uit de omwenteling, welke zich thans in Europa vol
trekt. Erkenning van de gewijzigde omstandigheden en een helder begrip van 
de eisen, die daardoor ook aan ons zullen worden gesteld, is noodzakelijk, wil 
Nederland zijn recht behouden op een zelfstandig bestaan binnen de gemeen
schap der volken. In de staten om ons heen openbaren zich nieuwe vormen van —H \-
nationale organisatie, uit beginselovertuiging en uit de eis tot zelfbehoud, die 
het noodzakelijk maakt, alle volkskrachten samen te binden. 

Het manifest vervolgde, dat dit ook gold voor de politieke, economische en socia
le structuur van Nederland. Alleen in een sterke nationale organisatie zouden 'de 
geestelijke vrijheden' gehandhaafd kunnen blijven en zou de welvaart voor het 
gehele volk verzekerd kunnen worden. Deze Nederlandse Unie wilde uiting ge
ven aan alles, wat 'in ons allen', dat wil zeggen in alle stromingen die de Neder
landse volksaard vormden, leefde.268 

Er waren gemeenschappelijke elementen in de concepten. Zo was er ook in het 
stuk van Colijn en de zijnen sprake van 'maatschappelijke ordening5. Er waren 
ook duidelijke verschillen. Het nieuwste concept van de Nederlandse Gemeen
schap sprak ondubbelzinnig over de consequenties, die 'de gewijzigde omstan
digheden' voor Nederland zouden hebben: alleen bij een sterke nationale eenheid 
zouden traditionele waarden nog gered kunnen worden. De onafhankelijkheid 
kreeg geen specifieke vermelding meer, al bevatte de - naar het einde van de tekst 
verplaatste - aandacht voor Oranje misschien een impliciete verwijzing. In plaats 
van Oranje stond nu letterlijk en figuurlijk de realiteitszin voorop, die uit de nieu
we omstandigheden nieuwe conclusies zou trekken. Overigens verscheen de 
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naam De Nederlandse Unie voor het eerst in deze tekst; hij was begin juli door een 
sympathisant van de Nederlandse Gemeenschap uit Amsterdam aan de initiatief
nemers gesuggereerd.269 

Opmerkelijk was, dat het concept van Colijn, Drees en Verschuur ook verschil
de van Verschuurs eerdere ontwerp. De zinsnede over 'een nieuw Europa' en 'een 
nieuwe gemeenschap der volkeren' was geschrapt: op de vergadering van de par
tijleiders waren daar bezwaren tegen geuit.270 Verder was de zin over maatschap
pelijke ordening veel korter, globaler en minder prominent geplaatst. Hetzelfde 
gold voor de versterking van het gezag: met nadruk was eerder, bij de 'grondsla
gen', de gehechtheid aan de 'georganiseerde volksinvloed' uitgesproken. De term 
'Het Nationale Blok' kwam ook in het concept Telders al voor. 
Inmiddels hadden de vertegenwoordigers van de Nederlandse Gemeenschap een 
uitnodiging ontvangen om op 6 juli op de vergadering van de partijleiders aan
wezig te zijn. Zij besloten een reactie op het concept-manifest van de politici op te 
stellen. Voor het begin van bedoelde vergadering deden zij deze reactie aan Tel
ders toekomen. Hoewel Linthorst Homan en de zijnen volhielden, 'dat een actie 
der politieke partijen psychologisch niet meer het gewenste effect op de brede la
gen van ons volk kan hebben', verklaarden zij zich allereerst bereid tot ieder over
leg, dat de eenheid naderbij kon brengen.271 

Kritiek van de Nederlandse Gemeenschap 

Naast waardering uitte de Nederlandse Gemeenschap ook kritiek op het concept 
van de politici. Dit was begrijpelijk, gezien de inhoud van hun laatste eigen con
cept-manifest. Zij misten vooral de 'erkenning van het aanbreken van een tijd, 
waarin ook Nederland - gelijk in 1848 en gelijk in 1917 - moet streven naar een ei
gen aanvaarding der wereldverhoudingen naar Nederlandse trant'. Dit was nood
zakelijk 'hoe ook de militaire gang van zaken zijn zal'. 

Verder werd voorgesteld om de passage over Oranje niet onder de 'Grondsla
gen' op te nemen, maar in de preambule. Dit 'om redenen van de huidige publici-
teitsmogelijkheden'. Om misverstanden te voorkomen voegde het drietal van de 
Nederlandse Gemeenschap eraan toe: 'U zult er ons niet van verdenken minder 
Oranjelievend te zijn dan U.' 

^ > 

De kritiek en de wijzigingsvoorstellen van de drie vertegenwoordigers van de Ne
derlandse Gemeenschap kwamen direkt voort uit passages van hun eigen mani
festen. De plaats waar zij bijvoorbeeld naar Oranje wilden verwijzen, was geheel 
in overeenstemming met hun eigen tekst: wel prominent in de preambule, maar 
niet als een der grondslagen van de beweging. Het meest fundamentele wijzi
gingsvoorstel was, dat ook Nederland uit 'de nieuwe wereld verhoudingen' conse
quenties moest trekken, juist om oude waarden te kunnen behouden. Hier was 
het verschil met het manifest van de redactiecommissie van de politieke partijen 
het meest expliciet. Wel moet daarbij opgemerkt worden, dat ook Verschuur in 
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zij n eerdere manifest van een 'nieuw Europa' gesproken had. Bovendien kwamen 
de voorstellen, die voortvloeiden uit dit 'realiteitsbesef' van de Nederlandse Ge
meenschap, in een of andere vorm ook in het concept van de partijleiders voor. Dat 
gold bijvoorbeeld voor een energieke(r) aanpak van de werkloosheid, voor de soci
aal-economische ordening en voor de versterking van het regeringsgezag. 

Belangrijker dan programmatische verschillen vonden de drie van de Neder
landse Gemeenschap het karakter van de op te richten beweging. Deze zou wer
kelijk 'nieuw' moeten zijn, geen federatieve organisatie met ruggespraak met de 
oude partijen. Bij nader inzien namen de drie deze laatste wens niet op in hun re
actie op het concept van Colijn c.s. Zij staken immers al niet onder stoelen of ban
ken, dat van de politieke partijen 'niet meer het gewenste effect op brede lagen 
van ons volk' kon uitgaan!272 

Op zaterdag 6 juli kwam het tot een direkte confrontatie tussen de partijleiders en 
Linthorst Homan, De Quay en Reinink als vertegenwoordigers van de Nederland
se Gemeenschap.273 De wederzijdse bezwaren waren tevoren al in eigen kring be
sproken en lagen daardoor enigszins vast. Zo sprak Tilanus voor het begin van de 
vergadering met Colijn en zette zijn opvattingen nog eens op een rijtje. Hij waar
schuwde voor 'werken in de richting van de Duitsers', die immers de vijand waren. 
De 'heren van de Nederlandse Gemeenschap' zouden misbruikt worden. Politie
ke actie tijdens de bezetting achtte hij uit den boze. Een vergelijking met 1848 en 
1917 vond Tilanus onjuist: in die jaren was Nederland immers vrij?274 Niet alle 
partijleiders waren zo afwijzend als Tilanus. —£ ̂ -

Op de ochtend van de zesde juli kwamen de leiders van de politieke partijen 
eerst onderling bijeen. Zij begonnen met het bespreken van recente ontwikkelin
gen: sinds de vorigebijeenkomst van een kleine week geleden was een verbod uit
gevaardigd om de naam van de Koningin in de pers of voor de radio nog te noe
men. Daarna hervatten zij hun overleg over de oprichting van een Nationaal Blok. 
Verschillende meningen kwamen naar voren. Betekende het plan niet een revolu
tionaire daad: de regering zat toch in Engeland? Daartegenover stond, dat er geen 
enkel contact met de regering mogelijk was. Bij niets doen bestond het gevaar, dat 
de bevolking alleen maar het optreden van Meyer, Kruyt en Mussert zag. Boven
dien leek de Duitse propaganda onder Schmidt enthousiast over dit soort initia
tieven. Dat kon natuurlijk eigenbelang zijn: was het gevaar door de Duitsers mis
bruikt te worden niet te groot? Sommigen drukten het scherper uit: als men 
politiek ging voeren tijdens de bezetting, zoals de Nederlandse Gemeenschap 
blijkbaar wenste, zou dat'heulen met de vijand' betekenen. 

Behalve het concept-manifest van Colijn, Drees en Verschuur kwam ook de 
brief met de kritiek van de Nederlandse Gemeenschap ter sprake. Bovendien 
kwam er een opvallende mededeling van rooms-katholieke kant: leidende krin
gen in de RKSP kozen niet alleen voor samenwerking met de Nederlandse Ge
meenschap, maar gaven ook de voorkeur aan de tekst van de manifesten uit die 
kring. Verschuur had zijn compromissen in het concept van de redactiecommissie 
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kennelijk niet overtuigend in zijn eigen partij kunnen verdedigen. 
Uit de vergadering kwam van sommigen onmiddellijk de reactie, dat de Ne

derlandse Gemeenschap de politieke partijen opzij wilde zetten: daarmee ging de 
RKSP kennelijk akkoord? Drees was van mening, dat de partijen bij de concentra
tievorming betrokken dienden te blijven. Tilanus zei dat dit 'scherpe puntje' van 
de Nederlandse Gemeenschap zijn bezwaren tegen de hele opzet alleen maar ver
sterkte. Telders en Joekes vonden, dat er toch open overleg gevoerd moest wor
den. Van verschillende zijde werd betoogd, dat samenwerking met de Nederland
se Gemeenschap wenselijk was om een zo groot mogelijke eenheid tot stand te 
brengen.275 

Om half twaalf kregen Linthorst Homan, De Quay en Reinink toegang tot de 
vergadering van partijleiders. Verschuur heette ze welkom en sprak zich uit voor 
samenwerking. Hij zei ook dat het onaannemelijk was, dat men met het verleden 
zou breken. Het vertrouwen in de politieke partijen was nog niet verloren. Bo
vendien had men te maken met de bezetter, die voor een eventueel te voeren poli
tiek zijn fiat zou moeten geven. Om deze reden diende men in het zicht van de 
Duitsers geen politiek te bedrijven. Welke bevoegdheden meende de Nederland
se Gemeenschap trouwens te hebben om dat wel te doen? In ieder geval zou men, 
zo stelde Verschuur, in een Nationaal Comité de politieke partijen niet als aan
hangwagen kunnen beschouwen. Daarom was in het ontwerp van Colijn, Drees 
en Verschuur zelf sprake van een college van zes leden, afkomstig uit de grote par
tijen.776 

De drie vertegenwoordigers van de Nederlandse Gemeenschap waren enigs- - £ ^-
zins geprikkeld door de toon waarop Verschuur hun initiatief in de kern aan
viel.277 Homan zei op hoge toon, dat er over en weer vertrouwen zou moeten be
staan. Dat was in het belang van het land: iedereen wilde toch onder Oranje 
blijven? Nu Verschuur echter een delicate kwestie had aangeroerd, wilde Homan 
daarop antwoorden. De bevoegdheden van de Nederlandse Gemeenschap kwa
men voort uit het al jarenlang ijveren voor nationale saamhorigheid. De politieke 
partijen zelf waren daar niet bepaald in geslaagd: men behoefde volgens Homan 
maar te denken aan de regeringscrises van 1937 en 1939.278 

Uit het gezelschap politici werden onmiddellijk tegenargumenten naar voren 
gebracht: men moest het verleden niet verloochenen, dus ook de partijen niet. 
Onder het oog van de bezetter moesten geen nieuwigheden ondernomen worden. 
In reactie hierop wees Linthorst Homan steeds weer op het werk van de Vernieu
wers: jongeren uit alle groepen van de bevolking hadden daar immers samenge
werkt? Als voorbeeld noemde hij zijn eigen Groninger Gemeenschap. Bovendien 
vertelde Homan, dat hij eind mei eerst generaal Winkelman had gepolst: deze 
voelde echter niets voor een nationale actie. Linthorst Homan had op zijn beurt 
'na de korte oorlog5 vele tekortkomingen in de bestaande samenleving aan het 
licht zien komen. Zo kwam het voor, dat arbeiders zich met hun problemen direkt 
tot de bezetter wendden, met voorbijgaan van de eigen autoriteiten. Een teken 
was ook, dat sommige predikanten weigerden voor de Koningin te bidden. Daar-
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op had de Nederlandse Gemeenschap de nodige stappen gedaan om een perspec
tief te bieden. 

Wat de bezwaren van de politici betreft merkte Homan nog op, dat het niet zo
zeer ging om het verloochenen van het verleden als wel om het erkennen van fou
ten ervan en om de bereidheid ze uit uit te bannen. Het verleden had immers 
kwesties als de werkloosheid niet kunnen oplossen? Met verbeteringen kon tij
dens de bezetting al begonnen worden. Het was psychologisch beter iets werke
lijk nieuws op te zetten. Daarom zou het fout zijn in het Nationale Comité de po
litieke partijen vertegenwoordigd te laten zijn. Men moest zich volgens Homan 
goed realiseren, dat voor Mussert de Koningin had afgedaan en dat hij steun 
kreeg, waar men dat niet had verwacht.279 Kortom, Linthorst Homan wilde graag 
'samengaan' met de politici, maar wilde geen voormannen van de politieke partij
en in het comité. 

Homans betoog kon niet alle partijleiders overtuigen. Schouten en Tilanus 
bleven van mening, dat de voorzitters van de politieke partijen het manifest 
moesten ondertekenen. Homan probeerde nog eens duidelijk te maken, dat het 
niet goed was als de nieuwe beweging een soort federatie van partijen zou zijn. Er 
moest een 'nieuwe geest' van samenwerking komen. Verder wees hij erop, dat er 
op advies van secretaris-generaal Snouck-Hurgronje twee of drie keer contact met 
Generalkommissar Schmidt was geweest. Homan vertelde, dat Schmidt graag een 
initiatief tot stand zag komen en toegezegd had dit ook vrijheid van handelen te 
gunnen. 

-£ 7~ Deze mededeling wekte verbazing in de vergadering. Telders vroeg of Snouck -f X-
Hurgronje soms een soort tegenregering verwachtte. Nu kwam De Quay gerust
stellend tussenbeide: er was geen sprake van een tegenregering. Dat was ook door 
de initiatiefnemers van de Nederlandse Gemeenschap gezegd. Het ging uitslui
tend om een comité met een aantal ondertekenaars. Wat de contacten met de 
Duitsers betreft wees hij er op grond van zijn ervaring op, dat men met drie soor
ten bezetters te maken had, elk met een eigen instelling: de militairen, het bur
gerlijk bestuur en de Gestapo. 

Hoewel de kwestie van de tegenregering nu leek opgehelderd, stelde de verga
dering toch vast, dat er tussen sommige politici en de Nederlandse Gemeenschap 
een 'principieel verschil' bestond. Deze laatste wilde immers de partijen uitscha
kelen en op dit moment al een nieuwe politiek doorzetten. Toch kwam men tot 
gemeenschappelijke besluiten. Iedereen verklaarde ervan overtuigd te zijn, dat 
ondanks verschillen van mening allen het beste met het vaderland voor hadden. 
Verder stelde men vast, dat er inderdaad gevaar bestond, dat men door de Duitsers 
misbruikt zou worden. 

Na enige discussie werd men het ook eens over de negen personen, die samen 
het Nationaal Comité zouden vormen. Voorzitter zou Linthorst Homan worden. 
Als leden werden aangezocht: H. van den Born, voorzitter van de Algemene Ne
derlandse Metaalbewerkersbond; dr. F.H.F. Fentener van Vlissingen; mr. J. Don
ner, Raadsheer in de Hoge Raad; W. Drees; mr. C.Th.E. Graaf van Lynden van San-
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denburg; mr. W. H. van Helsdingen, oud-voorzitter van de Volksraad; De Quay en 
mr. dr. W.G.A. van Sonsbeeck, Commissaris van de Koningin in Limburg.280 De 
leiders van de politieke partijen zouden samen met anderen hun adhesie betui
gen. Verder zou de redactiecommissie, aangevuld met Linthorst Homan, De Quay 
en Reinink, nog dezelfde middag een definitieve versie van het manifest moeten 
opstellen. 

De confrontatie tussen partijpolitici en de Nederlandse Gemeenschap had een 
duidelijke tegenstelling opgeleverd. Een tegenstelling, die vooral tot uiting 
kwam in de rol, die men de politieke partijen bij een nationaal initiatief wilde la
ten spelen. Zoals is gebleken, werd deze tegenstelling niet door alle partijleiders 
even scherp gevoeld. Er waren gradatieverschillen in hun opvattingen. Naast de
genen, die eigenlijk niet voelden voor welk openbaar initiatief dan ook, zoals Ti-
lanus, waren er ook politici, die weliswaar met de drie vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Gemeenschap van mening verschilden, maar toch tot een samen
werking met hen wilden komen. Het laats te gold bijvoorbeeld voor Telders, Drees 
en de Vrijzinnig-Democraten. Anderen waren het tot op zekere hoogte eens met 
de Nederlandse Gemeenschap, zoals Van Walsum en de rooms-katholieken, al 
nam Verschuur persoonlijk een tussenpositie in. 

Ondanks de meningsverschillen besloten beide partijen toch met elkaar in zee 
te gaan. De noodzaak van een gezamenlijk nationaal initiatief werd zo groot ge
acht, dat men bereid was tot verregaande compromissen. De Nederlandse Ge
meenschap ging akkoord met een manifest, dat in vernieuwingswil mager afstak - £ ^~ 
bij de eigen voorstellen. Verder accepteerde men, dat de partijvoorzitters - naast 
anderen - een adhesiebetuiging zouden ondertekenen, die aan het oprichtings
manifest zou worden toegevoegd. Voor een deel was het taktiek: op deze wijze 
zou makkelijker een brede achterban geworven kunnen worden, dan bij een geï
soleerd initiatief. In verband met de dreiging van de NSB kon De Quay het er mee 
eens zijn, 'dat de concentratie breed moet zijn en daarom is ook weer direkt of in
direkt de medewerking van enkele voormannen nodig*. Tevreden kon hij aan een 
medestander schrijven: 'Wij zijn zover, dat deze in elk geval niet op het eerste plan 
komen.'281 

Het laatste citaat toont aan, dat de politici zo mogelijk een nog grotere conces
sie deden. Zij gunden het voorzitterschap aan Linthorst Homan en gingen ermee 
akkoord, dat van de politici alleen Drees in het Nationaal Comité werd opgeno
men. Ondanks bezwaren wilde men gezien de sfeer in het land vermijden, dat de 
Nederlandse Gemeenschap apart zou gaan optreden. Alles overheersend was het 
idee, dat een nationale actie noodzakelijk was. Dat idee was ook onder de achter
ban van de politieke partijen wijd verbreid. 

De tekst van het nieuwe manifest werd al op de middag van de zesde juli opge
steld. In het concept Colijn-Drees-Verschuur werden wijzigingen aangebracht, 
die volgens Drees 'niet van principieel belang" waren.282 Toch waren de wijzigin
gen gebaseerd op de kritische opmerkingen van de Nederlandse Gemeenschap. 
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De trouwbetuiging aan het Huis van Oranje werd overgebracht van de paragraaf 
over de 'grondslagen' naar de preambule. In plaats van Nationaal Blok werd ge
sproken van Nederlandse Unie. Verder was een opmerking over de overzeese ge
biedsdelen toegevoegd. Niet zonder betekenis was, dat de aanduiding 'georgani
seerde volksinvloed' aangevuld werd tot 'een georganiseerde volksinvloed' 
(onderstreping W.t.H.). Hierin kwam de opvatting van de Nederlandse Gemeen
schap uiting, dat deze volksinvloed op een andere wijze tot stand moest komen 
dan tot dusver het geval was. Hun mening was ook terug te vinden in de krachti
ger formulering over de'uitbanning" van de werkloosheid. Hetzelfde gold voor de 
wens tot opvoeding van de jeugd 'in nationale zin'.283 

Op 8 en 9 juli stelden partij politici en vertegenwoordigers van de Nederlandse 
EEJ Gemeenschap de tekst van het manifest vast.284 Verder overlegden zij over de wij

ze waarop de op te richten Nederlandse Unie zou gaan optreden. Het Nationaal 
Comité zou de vrijheid moeten hebben naar eigen inzicht personen te raadplegen 
voor advies en overleg: het zou met andere woorden niet gebonden zijn aan op
vattingen van de vergadering van politieke leiders. Wel zou de Nederlandse Unie, 
die een stichtingsvorm zou krijgen, een veelzijdig samengesteld bestuur kennen, 
zodat met vele organisaties en maatschappelijke kringen contact gehouden kon 
worden. De Unie zou een perscommissie moeten instellen en de organisatie 
moest onder meer uit provinciale afdelingen en een centrale jeugdbeweging be
staan. Ook in deze fase leverde het overleg dus weer compromissen op.285 

De contacten met Generalkommissar Schmidt bleven een moeilijk punt. De par-
~C 7~ tijleiders waren aanvankelijk niet van plan geweest hun manifest aan de Duitsers -C X 

voor te leggen. Na de mededelingen van Linthorst Homan over eerdere gesprek
ken met Schmidt hadden de partijleiders toegegeven, dat deze dan ook nu op de 
hoogte moest worden gesteld.286 Schouten en Telders waarschuwden, dat zij geen 
amendementen van Duitse kant zouden accepteren. Telders trok een vergelijking 
met de Franse Revolutie en zei, dat er in dergelijke situaties nu eenmaal standvas
tige lieden en mensen, die handelden uit angst, bestonden. Linthorst Homan re
ageerde verontwaardigd en vroeg of met die laatste kenschets wellicht de verte
genwoordigers van de Nederlandse Gemeenschap bedoeld werden. Zo ja, dan 
zouden zij de vergadering onmiddellijk verlaten! Reinink en De Quay traden kal
merend op. De eerste verwees naar de manier, waarop Willem van Oranje was op
getreden; de tweede herinnerde eraan, dat de dreiging van de NSB nu het belang
rijkste was.287 

Nu de belangrijkste besluiten waren genomen, konden snel de voorbereidende 
maatregelen voor de oprichting van de eenheidsorganisatie worden getroffen. De 
leden van het Nationaal Comité werden schriftelijk uitgenodigd voor een eerste 
bijeenkomst op vrijdag 12 juli. De uitnodigingsbrief werd op 10 juli namens voor
zitter Linthorst Homan verstuurd en ondertekend door mr. J. Rutgers.288 Op de
zelfde dag werd aan ruim honderd geadresseerden een rondschrijven gezonden, 
waarin verzocht werd per omgaande te berichten of men toestemming gaf zijn 
naam bij de publicatie van het manifest bij wijze van adhesiebetuiging te publice-
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ren. Het antwoord diende gezonden te worden aan mr. W. H. Fockema Andreae, 
de secretaris van de Nederlandse Gemeenschap. De lijst van geadresseerden was 
ingedeeld in rubrieken, die de verschillende sectoren van het maatschappelijk le
ven weerspiegelden. Daaruit bleek, dat een brede representativiteit was nage
streefd.289 

De begeleidende brief was ondertekend door twee van de oorspronkelijke ini
tiatiefnemers van de Nederlandse Gemeenschap, Linthorst Homan en De Quay. 
Zij schreven onder meer: 'Het zal U wel bekend zij n, dat in onderling overleg tus
sen de leidende figuren in ons volksleven en de ondergetekenden stappen zijn 
voorbereid voor een nationale samenwerking en verjonging op grote schaal, die 
aan ons volk een nieuw vertrouwen en een nieuw elan wil geven.'290 Ongetwijfeld 
was dit een formulering, die meer aansloot bij de gevoelens binnen de Nederland
se Gemeenschap dan bij die van sommige partijleiders. 

Mislukkingen ontnuchtering 

Voordat het beoogde Nationaal Comité op 12 juli bijeenkwam, bezocht Linthorst 
Homan volgens afspraak Generalkommissar Schmidt. De meeste partijleiders wa
ren geen voorstanders van dit contact, maar hadden er in berust nu het eenmaal 
bestond.291 Voor het drietal van de Nederlandse Gemeenschap was het een nor
male zaak: hoe zou zonder instemming van de bezetter de nationale concentratie 
tot een werkelijk levensvatbare activiteit kunnen worden? Vanaf het begin had
den de secretarissen-generaal hierop gewezen.292 -£• ^-

Toen Schmidtkennis had genomen van hetnieuwe manifest, maakte hij direkt 
bezwaar tegen de passage over de wedergeboorte van Nederland, met name tegen 
de toevoeging 'in vrijheid en in onafhankelijkheid en in trouw aan het Huis van 
Oranje'. Deze zin zou de beweging het karakter van een anti-bezettingsorganisa
tie geven en dat konden de Duitsers niet toestaan. Voor het bezwaar tegen de ver
melding van de vrijheid wilde Linthorst Homan nog wel enig begrip tonen: de 
wens naar vrijheid leefde toch, of de Duitsers de term nu verboden of niet. Maar 
van het vermelden van Oranje wilde Homan niet afzien, ook niet toen Schmidt 
wees op de betogingen op Anjerdag, waar Oranje een symbool van verzet was ge
bleken. Schmidt had verder bezwaar tegen de medewerking van 'marxisten', 
waarmee hij het deelnemen van Drees aan het Nationaal Comité bedoelde. On
danks zijn afkeer van een rol van de partijpolitici, verzette Homan zich tegen een 
verwijdering van Drees. Hij zei Schmidt, dat de actie het hele Nederlandse volk 
moest omvatten: anders zou hij snel uiteenvallen. 

Nog op dezelfde dag gaf Schmidt het laatste toe. Wat betreft de vermelding van 
'vrijheid' en 'Oranje' deelde hij mee, dat de militaire censuur bezwaren had. Hij 
wekte de indruk zich te beroepen op generaal Christiansen. In verband met het 
verbod 'Oranje' te noemen, merkte Schmidt nog op, dat de Koningin en 'de heer 
Biesterfeld' Duitsland de oorlog hadden verklaard. Tot slot gaf hij als zijn me
ning, dat het Nederlandse volk voor belangrijke beslissingen zou komen te staan. 
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De Duitse overheid zou daarom met belangstelling de activiteiten in de richting 
van een concentratie volgen. 

Op de ochtend van vrijdag 12 juli vond de eerste vergadering van het Nationaal 
Comité van de Nederlandse Unie in oprichting plaats. Van de leden ontbrak Van 
Sonsbeeck, die zich niet bereid had verklaard om toe te treden. Bezwaren tegen 
een nationale beweging had hij overigens niet.293 Dat gold wel voor Donner, die 
onder voorbehoud deelnam.294 Van de politieke leiders waren op de vergadering 
aanwezig: Colijn, Schouten, Deckers, Verschuur, Slingenberg, Joekes, Tilanus, 
Van Walsum, Telders, Rutgers en Drees. Voorts was er nog Reinink namens de Ne
derlandse Gemeenschap.29S 

Voorzitter Linthorst Homan bracht direkt verslag uit van zijn teleurstellende 
gesprekken met Schmidt. De Duitsers bleken dus inderdaad eisen te stellen aan 
een nationaal Nederlands initiatief. De vergadering reageerde geschokt: Colijn, 
Drees, Schouten, Telders en Tilanus maakten onmiddellijk bezwaar tegen het la
ten vallen van het gewraakte punt en zeiden op deze wijze niet met de Neder
landse Unie te willen doorgaan. Ook anderen meenden, dat op deze manier niet 
de gewenste eenheid onder het Nederlandse volk bereikt zou kunnen worden. 

Toch zagen sommigen nog mogelijkheden. Van den Born vond, dat men wel 
met het initiatief door moest gaan en Verschuur schaarde zich bijvoorbaat achter 
de beslissing, die het Nationaal Comité uiteindelijk zou nemen. Na enige discus
sie besloot men Linthorst Homan te vragen de zaak nogmaals met Schmidt te be-

-£ ̂ - spreken en hem mee te delen, dat de Nederlandse Unie niet tot stand zou komen - £ ^~ 
als de gewraakte zinsneden niet in het manifest mochten voorkomen.296 Afge
sproken werd, dat men 's avonds weer bijeen zou komen om het resultaat te be
oordelen. 

Er werd in de vergadering - kennelijk als waarschuwing - nog aan herinnerd, 
dat de Duitsers eerder al contacten over mogelijke adviesorganen hadden gehad. 
Het ging onder meer om Fentener van Vlissingen en ook om enkele NSB'ers. Ove
rigens liet de eerstgenoemde weten, als lid van het comité, met het begin van het 
manifest akkoord te kunnen gaan. Maar het leek hem nu niet het juiste moment 
ook gedachten op economisch gebied te ontwikkelen. Wat er daarover in het ma
nifest stond - Fentener zal de opmerking over 'ordening* bedoeld hebben - vond 
hij 'slappe kost\ 

Ter vergadering werd ook de opvatting van Snouck Hurgronje over de nieuwe 
situatie besproken. Uit zijn contacten was gebleken, dat de oprichting van de na
tionale concentratie de Duitse autoriteiten nog steeds welkom was. Daarom had
den Linthorst Homan en De Quay een exemplaar van het manifest zonder ver
melding van Oranje al vast in het Duits laten vertalen. Na de reacties van de 
vergadering was hun eigen scepsis echter versterkt. Uitlatingen van de Duitse 
persfunctionaris Janke wezen bovendien niet op een positiever houding ten op
zichte van de gewraakte punten.297 

Op de avond van de twaalfde juli kwam de vergadering volgens afspraak weer 

2 0 2 

0 



0 0 - N e d e r l a n d s e Unie 1 4 - 1 0 - 1 9 9 9 11 :30 Paf 203 (Zwart f i lm) ig-tria 

bijeen.298 Linthorst Homan deelde mee, dat de Duitsers, ondanks het tweede ge
sprek, in hun bezwaren bleven volharden. Schmidt had Homan ervan proberen te 
overtuigen, dat 'de leider5 van een concentratie, Homan zelf dus, in staat moest 
zijn het 'werkelijke volksbelang" boven vraagstukken van redactionele aard te 
stellen.299 

Nationaal Comité en politici overlegden wat hen nu te doen stond. Sommigen 
vonden, dat men maar moes t afzien van de plannen voor een eenheidsorganisatie. 
De grote meerderheid was echter van mening, dat de nadelen van niets doen gro
ter waren: de bevolking zou dan geen houvast hebben en er zou geen representa
tieve instantie zij n, die voor de rechten en belangen van het Nederlandse volk kon 
opkomen. Er werd besloten om door te gaan, maar nu zonder manifest. Er zou een 
kort communiqué worden opgesteld, dat uitsluitend mededeling zou doen van 
de vorming van het Nationaal Comité. 

Er was natuurlijk het bezwaar, dat toch de indruk zou worden gewekt, dat men 
aan Duitse eisen had toegegeven. Voor het antirevolutionaire comité-lid Donner 
woog dit zwaar. Drees en Colijn waren er voorstanders van toch met het initiatief 
door te gaan. Voor Drees telde daarbij mee, dat het oorspronkelijke manifest al 
naar meer dan 100 personen was toegezonden. Ook zonder verdere publicatie zou 
de werkelijke bedoeling van de nationale concentratie zo wel bekend worden.300 

Voor Colijn was 'het mooie van de zaak' na het Duitse ingrij pen verloren, maar het 
bleef naar zijn mening van belang, dat overeenstemming was bereikt op de 
grondslag van vrijheid, onafhankelijkheid en trouw aan Oranje. Bovendien was 
het voor Colijn van betekenis, dat ook de SDAP op deze grondslag van harte meed- 
eed. Als men het initiatief doorzette, zou voorkomen worden, dat alleen de stem 
van de NSB gehoord werd.301 Over de inhoud van het korte communiqué ontstond 
nog enige discussie. Donner wilde het doel beperken tot het verdedigen van de 
rechten en belangen van het Nederlandse volk, terwijl Linthorst Homan ook over 
ontwikkeling en vernieuwing wilde spreken. Weer was een compromis het ge
volg.302 

Het opschrift van het communiqué luidde: NATIONALE SAMENWERKING. Er 
werd in meegedeeld, dat door personen van verschillende achtergrond een Natio
naal Comité was gevormd. Het motief was de poging om op maatschappelijk en 
politiek gebied tot een hechtere samenwerking te komen. Als doel werd aangege
ven: 'de Nederlandse werkzaamheid in de huidige omstandigheden te bevorde
ren onder handhaving van de Nederlandse opvattingen en tradities'. Het comité 
wilde daartoe contact zoeken met'debevoegde(Nederlandse) autoriteiten'. Daar
na volgde de samenstelling van het comité en de oproep aan personen en organi
saties om hun medewerking aan te bieden. De partijleiders zouden door onderte
kening van hun instemming doen blijken. Het communiqué zou op maandag 15 
juli gepubliceerd worden en Linthorst Homan zou Generalkommissar Schmidt 
hiervan in kennis stellen.303 

Zo waren politici en Vernieuwers na de eerste schok over het Duitse ingrijpen 
in de tekst tot ontnuchtering gekomen. Zij besloten hun initiatief op meer be-
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scheiden wijze toch door te zetten en slechts een kort communiqué uit te geven. 
Daarvoor zou geen toestemming aan de Duitsers meer worden gevraagd. In de 
tekst kwam de gewraakte zinsnede over 'vrijheid' en 'Oranje' niet voor. 

Op zaterdag 13 juli zou Linthorst Homan volgens afspraak Schmidt inlichten over 
de oprichting van het Nationaal Comité. Voordat het zover kwam, zocht het co-
mité-lid Donner contact met hem.304 Hij deelde mee, dat hij alsnog bezwaren had 
gekregen tegen het uitvoeren van het besluit van de vorige avond. Zijn toch al be
staande voorbehoud was versterkt door wat de Duitse persfunctionaris Janke de 
vorige avond had gezegd.305 Deze had verklaard, dat hij het streven het Neder
landse volk in één beweging onder te brengen geheel 'in de lijn van onze tijd' vond 
liggen. Sommige lieden uit de oude doos verzetten zich ertegen, mäar dat zou 
maar van korte duur zijn. De Duitsers hadden geen voorkeur voor een bepaalde 
richting, maar zagen met belangstelling dat er leven in de brouwerij' scheen te 
komen.306 Het was immers gewenst, dat de Nederlanders 'actief zijn en maatrege
len nemen om zich zo spoedig mogelijk en zo doelmatig mogelijk aan te passen 
aan de nieuwe koers, die nu eenmaal noodzakelijk is geworden'.307 Donner zag 
zijn bezwaren tegen contacten met de Duitsers door deze woorden meer dan be
vestigd. Bovendien had hij de inmiddels verschenen brochure van Homan gele
zen.308 Op grond daarvan twijfelde hij aan een vruchtbare samenwerking.309 

Linthorst Homan was uit het veld geslagen. Na alle verwikkelingen en conces
sies trok het enige comité-lid van calvinistischen huize zich op de valreep terug. 
De basis leek zo aan de samenwerking met de politieke partijen ontvallen te zijn. —É \-
Hij antwoordde Donner, dat het zo kort na de persconferentie inderdaad een ver
keerde indruk zou wekken, als nu aan Schmidt een mededeling over het Nationa
le Comité werd overgebracht. 

Nadat hij De Quay had geraadpleegd, besloot hij de besluiten van de vorige 
avond niet uit te voeren. Donner en hij spraken af te zullen zeggen, dat de zaak op 
het Duitse verzet tegen de vermelding van 'Oranje' was afgeketst. Donner zou de 
deelnemers aan de vergadering van de vorige avond inlichten: er was afgespro
ken, dat het Nationaal Comité op maandag 15 juli weer bijeen zou komen. Samen 
met Homan stelde hij een brief voor Schmidt op, die nog dezelfde dag - onderte
kend door het drietal van de Nederlandse Gemeenschap - werd bezorgd: 

Zum Abschluss unserer Besprechungen bezüglich der unserseits ersuchten Zus
timmung für die Gründung der 'Nederlandse Unie', beehren wir uns Ihnen mit
zuteilen, das dieses Versuch scheitert an der nicht-Genehmigung um unsere 
Treue an das Haus Oranien auszusprechen. 

De briefschrijvers eindigden beleefd met het uitspreken van hun oprechte dank 
voor de vele gesprekken en de getoonde interesse.310 Schmidt antwoordde, dat het 
hem speet: vooral omdat er andere internationale verhoudingen zouden ko
men.311 Verhoudingen, waarin een nationale concentratie kennelijk goed zou 
passen. 
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Linthorst Homan trok verregaande conclusies. Hij was begonnen met pogin
gen tot concentratie via de Nederlandse Gemeenschap. Vervolgens was hij bereid 
geweest met de 'oude politieke partijen' te onderhandelen over een gezamenlijke 
actie. Na vele compromissen waren de Duitsers met hun censuur gekomen. Moei
zaam was toen nog een oplossing gevonden om toch door te gaan. Nu weigerde 
Donner alsnog. Voor Homan was de opzet met de politieke partijen hiermee mis
lukt. Gedesillusioneerd keerde hij nu het hele initiatief de rug toe. Wat zou hij nu 
nog kunnen doen? Niet voor niets luidde het begin van de brief aan Schmidt: 
'Zum Abschluss unserer Besprechungen '3 U 

De verwikkelingen tussen politieke partijen en Nederlandse Gemeenschap speel
den zich intussen niet in een vacuüm af. De plannen van Linthorst Homan en De 
Quay hadden zich sinds de vergadering van de Nederlandse Gemeenschap op 26 
juni aanzienlijk gewijzigd: samenwerken met de 'oude partijen' was niet bepaald 
het uitgangspunt geweest. Ook al werd de wijziging voor een deel door tactische 
overwegingen bepaald, de manoeuvre werd ze niet door alle medestanders in 
dank afgenomen. 

De beweging Brabantia Nostra bleef het streven naar nationale eenheid op 
zichzelf actief steunen. Ondanks alle onzekerheden was bestuurslid Jef de Brou
wer van één ding overtuigd: 'de democratische politiek' diende zich niet in dit 
streven te mengen.313 In tegengestelde richting bewoog zich een oude medestan
der in de stroming van de Vernieuwers: AMVj-predikant J. Eykman liet na eerdere 
uitlatingen in zijn preken op 7 juli een brochure uitgeven, waarin hij kritiek uitte - £ ^-
op een eenheidsstreven, dat op een gelegenheidsargument was gebaseerd.314 

Toch was zijn betrokkenheid bij het vernieuwingsstreven zo groot, dat hij in de 
pogingen tot nationale concentratie geïnteresseerd bleef.315 

Een concurrent, maar ook potentieel slachtoffer van de eenheidspogingen van 
de Nederlandse Gemeenschap was het Nationaal Front. De 'leider', Arnold Meyer, 
liet zich tot in detail op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond Linthorst 
Homan en De Quay.316 In de krant van Meyers beweging, Het Nederlands Dagblad, 
besteedde hij er regelmatig in negatieve zin aandacht aan. Hij schreef bijvoor
beeld, dat de contacten van Homan en De Quay met de politieke partijen er een be
wijs van waren, dat er helemaal geen sprake zou zijn van een werkelijke vernieu
wingsbeweging. Elders wees hij de politici op het voorbeeld van Hendrik de Man 
in België, die de opheffing van zijn eigen partij had bepleit.317 

In de eigen achterban van de Nederlandse Gemeenschap was intussen ook kri
tiek opgekomen. Dat bleek uit de reactie van mr. J.H.P.V. Haitsma Muiier op het 
verzoek om adhesiebetuiging. In een stencil aan alle andere geadresseerden zette 
hij uiteen, waarom hij, ondanks zijn enthousiasme op de vergadering van de Ne
derlandse Gemeenschap, niet bereid was zijn naam aan het manifest van het Na
tionaal Comité te verbinden. Voor de schrijver vormden de contacten met de poli
tieke partijen een grote teleurstelling. De lange lijst potentiële adhesiebetuigers 
vertoonde bovendien weer als vanouds de afzonderlijke bevolkingsgroepen: 'Vol 
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trots vertonen zich de voorzitters van politieke partijen en voorzitters van politie
ke vakverenigingen ' Dat was toch niet 'de nieuwe snelle stroom' waardoor Ho-
man naar eigen zeggen werd meegezogen? 'Van een vernieuwing van de geest, 
van een nieuwe sociale orde, van de corporatieve staat, van een autoritair staatsge
zag, van sterke gebondenheid aan Continentaal Europa, over al deze dingen zal 
wel niet gesproken worden!' 

Kortom, voor Haitsma Muiier was teveel vastgehouden aan de toestand van 
voor de tiende mei, terwijl op de vergadering van de Nederlandse Gemeenschap 
toch was gestreefd naar 'nieuw vertrouwen en nieuw elan'. In plaats van te spre
ken van 'het verbranden der jaquetten en hoge hoeden' was er nu de vage formu
lering van een verminderen van de sociale tegenstellingen. Het meest belangrijk 
achtte de briefschrijver, dat met deze verklaring het volk er niet op werd voorbe
reid, dat men zich na de vrijwording staatkundig, sociaal en economisch op 
Duitsland moest gaan richten: 'echter geen aanpapperij of likkerij, geen klokaan-
biederij'. Haitsma Muiier was over de gang van zaken teleurgesteld. Homan en De 
Quay hadden hem toch vroeger verzekerd er net zo over te denken als hij? Kenne
lijk waren nu andere overwegingen van groter belang.318 

De secretaris van de Nederlandse Gemeenschap, Fockema Andreae, kon de po
litieke omzwervingen van Linthorst Homan en De Quay niet meer van ganser 
harte onderschrijven. Dit zeker, omdat door hem gewaardeerde vroegere be
stuursleden van de Nederlandse Gemeenschap door de omstandigheden geheel 
buitenspel waren gezet.319 Verder betreurden sympathisanten van rechts-autori-
taire bewegingen de contacten van Homan en De Quay met de partijpolitiek. Zo -C \-
was Ridder van Rappard, bestuurslid van de Nederlandse Gemeenschap, voor
stander van een Nationaal Blok, maar de oude politieke partijen mochten daar 
naar zijn mening net zo min bij betrokken zijn als de NSB.320 

Niet betrokken bij de Nederlandse Gemeenschap, maar geen onbekende bij 
voorstanders van autoritaire ordening en corporatisme was jhr. R.F. Groeninx 
van Zoelen. Met zijn persoonlijke opvattingen over vorm en inhoud van een na
tionale concentratie wendde hij zich rechtstreeks tot de bezetter. In een memo
randum toonde hij zich voorstander van samenwerking met de bezetter en van 
het trekken van consequenties uit 'de wereldrevolutie'. Zijn betoog liep uit op de 
stelling, dat het een Duits belang was de Nederlanders een eigen overheid te laten 
behouden en van hen geen verraad te eisen. Vanwege het traditioneel 'individueel 
karakter' van de Nederlander diende men hervormingen niet van bovenaf op te 
leggen en de NSB geen voorkeursbehandeling te geven.321 

De secretarissen-generaal waren nauw betrokken gebleven bij de pogingen van 
Linthorst Homan en De Quay. Bij de discussies tussen hen en de politieke partijen, 
stonden zij ongetwijfeld meer aan de kant van de Nederlandse Gemeenschap. Op 
12 juli deelde Snouck Hurgronje de overige secretarissen-generaal mee, dat de 
oorspronkelijke opzet was mislukt door tegenstand van de Duitse militaire bevel
hebber. De actie zou nu op meer bescheiden voet verder gaan, zonder manifest. 
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Met het ieeds toegestuurde manifest konden de sectetarissen-generaal overigens 
instemmen.322 

Een dag later bleek, dat door het ingrijpen van Donner de actie ook op beschei
den voet niet zou doorgaan. Linthorst Homan was op 13 juli teleurgesteld naar 
Groningen gereisd in de overtuiging, dat er verder niets meer zou gebeuren. Het 
was een merkwaardige gewaarwording voor hem, dat inmiddels zijn brochure 
Aanpakken was verschenen en onderweg zag hij, dat deze op alle stations werd ver
kocht. Uitgerekend nu de concentratiepoging was mislukt, las iedereen in zijn 
brochure dat deze een nationale noodzaak was!323 Door de vele reacties op zijn 
brochure was Linthorst Homan al weer wat positiever gestemd, toen Reinink hem 
een paar dagen later kwam aansporen om toch weer door te gaan. Op 16 juli werd 
Linthorst Homan in Groningen opgebeld met de mededeling, dat het Nationaal 
Comité weer wilde vergaderen. Hij reageerde gretig.324 

Intussen had De Quay niet stilgezeten. Ondanks alles was ook hij nog steeds 
van mening, dat er iets moest gebeuren om de nationale eensgezindheid te de
monstreren.325 Hij vertelde de secretarissen-generaal, dat misschien toch een co
mité zonder manifest van de grond zou komen.326 Op dezelfde dag bezocht hij 
Goudriaan. Hij vertelde hem, dat Schmidt er toch mee akkoord ging, als Goudri-
aan een leidende positie in de Nederlandse Unie op zich zou nemen. Hoewel De 
Quay er aan toevoegde, dat er haast bij was, bleef Goudriaan weigeren.327 

Na de mislukte lancering van het Nationaal Comité werden de aansporingen 
om door te zetten urgenter van toon. Er waren berichten, dat de NSB bezig was een 
machtspositie te verwerven. Uit dezelfde bron was vernomen, dat gedurende de - £ ^~ 
oorlog rust en orde het enige doel van de Duitsers was. Daarna zou Nederland na
tionaal-socialistisch moeten worden gemaakt.328 

Soms wendden zich volstrekt onbekenden tot de initiatiefnemers van de Ne
derlandse Gemeenschap. Ook zij waarschuwden voor langer dralen: 'Wanneer 
komt er nu eindelijk iets van? Het volk snapt heel goed, dat de politieke partijen 
hebben afgedaan, maar het vraagt nu ook "Wat nu?" Er zijn er velen, die niets 
voelen voor NSB of Nationaal Front, maar die toch - het wachten moe - lid van een 
van beide zijn geworden of op het punt staan te worden.'329 

De hoofdredakteuren van het Algemeen Handelsblad en De Tijd, Von Balluseck en 
Schlichting, telegrafeerden op 15 juli, dat langer uitstel voor het publiek 'niet te 
verantwoorden noch te verklaren viel'.330 Een verloop van belangstelling en waar
dering was anders op handen. De volgende dag ontvingen De Quay en Homan een 
telegram van een 'Amsterdams Werkcomité Nederlandse Unie'. Ook hierin werd 
geconstateerd, dat uitstel noodlottig zou zijn: een snelle publicatie was hoogst 
nodig! Bovendien achtte het comité ' iedere ruggespraak met partijen funest' en 
vertolkte het 'een breed verlangen naar jeugdige leiding'.331 Geadviseerd werd 
Westhoff en Einthoven in die leiding op te nemen. Op korte termijn zou er in de 
hoofdstad een landelijk secretariaat voor de Nederlandse Unie ter beschikking 
staan. Een van de ondertekenaars was mr. W. Verkade, een Vernieuwer van het eer
ste uur.332 
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Terwijl De Quay onder aansporing van velen naging of zijn initiatief nog te red
den was, probeerden ook anderen de weg te effenen voor de nationale actie. Fent-
ener van Vlissingen, lid van het beoogde Nationale Comité, pleegde met secreta
ris-generaal Snouck Hurgronje overleg over de ontstane impasse. Zij waren het 
erover eens, dat het landsbelang niet met de mislukking van het initiatief gediend 
was. Snouck Hurgronje wees erop, dat de figuur van de voorzitter van het grootste 
belang was voor het welslagen van de actie. Hij vestigde de aandacht op de per
soon van jhr. mr. B.C. de Jonge, oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. 
Fentener van Vlissingen wendde zich vervolgens met dit idee tot De Quay, die al 
contact met De Jonge bleek te hebben. Samen besloten zij hem te vragen of hij be
reid was het voorzitterschap van het Nationaal Comité op zich te nemen. Fentener 
van Vlissingen nam daartoe contact met hem op.333 

De Jonge was al eerder benaderd om een leidende rol onder de bezetting te spe
len. In de loop van juni had F.C. Gerretson hem voorgesteld bij de Duitse bezet
ting te pleiten voor het instellen van een 'voorlopig bestuur" met De Jonge aan het 
hoofd.334 Gerretson ging er waarschijnlijk vanuit, dat hij daarbij ook zelf een rol 
zou spelen.33S Een belangrijk motief voor Gerretson was de wens de band tussen 
Nederland en Nederlands-Indië te herstellen en Oranje voor de Kroon te behou
den. Door tegelijkertijd de Duitsers een nauwe samenwerking aan te bieden, zou 
de bezetter het grote voordeel van Tiet medegebruik' van de koloniën wel inzien 
en de zelfstandigheid onder Oranje willen toestaan. In het toekomstige Neder
land zouden constitutionele hervormingen 'in strikt monarchale zin' doorge-

-Çy- voerd worden. Gerretson dacht daarbij aan de Grondwet van 1841, vóór de'libera- - £ ^ -
lisering' van het staatsrecht. Zo zou een republiek of dictatuur onder 
Seyss-Inquart, Mussert of Meyer misschien kunnen worden voorkomen. De enige 
kans tot restauratie van het Koninkrijk lag, aldus Gerretson, 'in unisono met het 
Derde Rijk'. De Jonge stond niet afwijzend tegenover Gerretsons voorstel, mits 
diens voorwaarde, het toekomstig herstel van de Kroon, werd vervuld.336 Van het 
initiatief is niets terechtgekomen. Aannemelijk is, dat Seyss-Inquart er niet op is 
ingegaan. 

De Jonge was zeker een voorstander van een meer autoritaire staatsvorm.337 Hij 
zou het in 1937 hebben toegejuicht, als Colijn van zijn verkiezingsoverwinning 
gebruik had gemaakt om een versterking van het gezag te bewerkstelligen. De 
Jonge was zich er echter van bewust, dat regeringsgezag zonder volksinvloed in 
Nederland onbestaanbaar was. Wel moest de overheersing van de politieke partij
en vernietigd worden: deze had naar zijn mening het parlementaire stelsel 'unw
orkable' gemaakt. Het was een verdienste van de NSB geweest de onvrede van de 
bevolking hierover aangevoeld te hebben. Maar de NSB was tegen de Nederlandse 
geest en traditie ingegaan en had zo haat gekweekt.338 Nu, tijdens de bezetting, 
baarde de scheiding tussen Nederland en Nederlands-Indië de oud-gouverneur-
generaal grote zorgen. Hij vreesde, dat de houding van de Nederlandse regering 
in Londen 'ons onze koloniën [kan] kosten'. Frankrijk stond er wat dat betreft be
ter voor.339 Dit was een mening, die overigens meer voorkwam in Nederlandse ko
loniale kringen, ook in Londen.340 
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Toen Fentener van Vlissingen hem uitnodigde het voorzitterschap van het Na
tionaal Comité op zich te nemen, reageerde De Jonge positief. Wel stelde hij een 
aantal voorwaarden, deels omdat hij van de voorgeschiedenis van het initiatief 
wel op de hoogte zal zijn geweest.341 De Jonge eiste ruime bevoegdheden voor 
zich op en wilde, dat de leiding van het Nationaal Comité zou berusten bij een da
gelijks bestuur, bestaande uit hemzelf, De Quay en Einthoven. De laatste, een be
kende van De Jonge uit Indië, zou op deze manier weer bij het initiatief betrokken 
worden: op dat moment was hij geen lid van het comité.342 De Quay wilde nu met 
dit nieuwe voorstel alsnog het Nationaal Comité en de partijleiders benaderen om 
een zo breed mogelijke steun voor deze variant van de Nederlandse Unie te krij
gen. 

De partijleiders en de meeste leden van het Nationaal Comité waren van dit alles 
niet op de hoogte. Zij hadden op 13 juli van Donner bericht gekregen, dat de op
richting toch weer was afgelast. Op 15 juli zou men de situatie weer bespreken. In
tussen zette ook de gedachtenvorming binnen de politieke partijen zich voort. 
Ook daar was sprake van een toenemende steun voor de vorming van een nationa
le concentratie. Bij de rooms-katholieke politici was al eerder gebleken, dat men 
het initiatief van de Nederlandse Gemeenschap wilde volgen. Dat hoefde echter 
nog niet te betekenen, dat de partijtop geen invloed op de gang van zaken na
streefde of de partij wilde opheffen.343 

Ook de SDAP wilde blijven voortbestaan. Op 14 juli, precies een dag na de mis
lukking van het Nationale Comité, besprak de partijraad de situatie. Op voorstel - £ ^-
van het bestuur besliste de meerderheid van de vergadering, dat de SDAP zou 
doorwerken om 'invloed [te] kunnen laten gelden, als aan de opbouw van een 
nieuwe ordening in een zelfstandig Nederland [kon] worden begonnen'. 

Drees steunde dit streven en sprak de partijraad over de politieke perspectie
ven toe. Hij pleitte ervoor te proberen in de nieuwe omstandigheden voor de gees
telijke vrijheid op te komen. Illegale actie van de partij wees hij af. Hij toonde er 
zich voorstander van om als SDAP deel te nemen aan een Nederlands bestuur, 
maar dan niet als een soort tegenregering van de regering in Londen. Met het oog 
op het herwinnen van vrijheid, onafhankelijkheid en constitutionele monarchie, 
pleitte Drees voor samenwerking met alle andere democratische partijen en 'voor
zover nodig ook met de bezettende macht5.344 

Op uitnodiging van Nationaal Front spraken op 16 juli Drees, Kupers en Vor-
rink met Zwertbroek en dr. J. B. van Heutz. De laatste twee waren vooraanstaan
de leden van het Nationaal Front en stelden voor, dat de SDAP aan hun beweging 
zou gaan deelnemen. Het argument hiervoor was, dat het Nationaal Front, in te
genstelling tot de SDAP, vrijheid van handelen bezat en toch een zelfstandige be
weging met 'een eigen Nederlands karakter' was. Met het laatste zetten zij zich 
tegen de NSB af. De SDAP'ers achtten samenwerking wegens het autoritaire ka
rakter van Nationaal Front niet mogelijk. Wel had men in de gegeven situatie 
een zekere waardering voor het 'eerlijk nationalisme' van Arnold Meyer. Ook de 
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SDAP ging het erom de NSB de voet dwars te zetten.34S 

Hoewel de protestants-christelijke voorlieden Schouten en Tilanus steeds 
sceptisch stonden tegenover elke politieke activiteit, kregen ook zij te maken met 
toenemende druk in eigen kring om de nationale actie te laten slagen. In het Cen
traal Comité en de Tweede Kamerfractie van de ARP waren duidelijke voorstan
ders van het initiatief: J. A. de Wilde noemde het mislukken van de actie 'een duis
ter ogenblik'.346 Als vanouds was in de CHU de 'Nederlander-groep' voorstander 
van de eenheidsactie met deelneming van zowel politieke partijen als Nederland
se Gemeenschap. Vanuit een andere hoek moedigde ook de invloedrijke partijge
noot De Savornin Lohman Tilanus aan om met de onderhandelingen door te 
gaan. Wel was hij er tegenstander van, dat het drietal van de Nederlandse Ge
meenschap contact met de Duitsers hadden gezocht. Toch moest er iets gebeuren, 
al gaf hij de voorkeur aan Fentener van Vlissingen als voorzitter. Bovenal bezwoer 
Lohman: 

Er is periculum in mora; het duurt nu wel heel lang langzamerhand, al weet ik te
veel van de moeilijkheden, om daar iemand een verwijt van te maken.347 

Op maandag 15 juli kwam de vergadering van Nationaal Comité en partijleiders 
weer bijeen. Donner trad als voorzitter op. Ook al waren er meer afwezigen, zoals 
Telders, Schouten en Colijn, het was vooral de afwezigheid van Linthorst Homan 
en De Quay, die opvallend was. De eerste had de deelnemers een soort afscheids-

-^ ̂ - brief geschreven: 'Gij zult reeds hebben vernomen, dat de ingeslagen weg toch het - £ ^-
gevaar scheen te hebben, los te raken van Oranje, weshalve ik hem niet kon gaan. 
Ik dank U voor uw vertrouwen.'348 

Tijdens de vergadering deelde ook Donner mee te willen bedanken. Uit de af
wezigheid van De Quay concludeerde men hetzelfde.349 Donner legde uit welke 
bezwaren waren gerezen tegen het openbaar maken van het communiqué, dat op 
12 juli was opgesteld. Bij publicatie zou het Nederlandse volk wel een zucht van 
verlichting slaken, maar na korte tijd zou de teleurstelling over het geringe resul
taat doorbreken.350 

Ondanks Donners verklaring was de meerderheid van de aanwezige leden van 
het Nationaal Comité van mening, dat een mislukking nog erger was dan niets 
doen. De meeste andere aanwezigen deelden die mening. Tilanus liet zijn gebrui
kelijk waarschuwend geluid horen: naar zijn mening werd men door de Duitsers 
misbruikt en daarom gaf hij de voorkeur aan een optreden van politici, die stevi
ger in de schoenen zouden staan dan de onervaren leden van het comité. Colijn 
had de vergadering schriftelijk laten weten, dat men nationaal met meer elan 
moest optreden. Er werd naar zijn mening veel te lang gedebatteerd. Het beste 
was, als ieder in eigen kring zij n gang ging. Drees en Van den Born betreurden het 
mislukken van het Nationaal Comité. De laatste wees op de gevaren, die van een te 
verwachten Arbeidsfront dreigden. 

Fentener van Vlissingen, inmiddels de drijvende kracht op de achtergrond, zei 
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er zeker van te zijn, dat men in het land wilde, dat er eenheid kwam. Er moest 
weerstand geboden worden tegen de bezetter en tegen 'volksontbindende' in
vloeden. Het bedrijfsleven moest op één lijn gebracht worden en op staatkundig 
gebied moest er een eensgezind programma komen. 

In de vergadering werd opgemerkt, dat Donner, Linthorst Homan en De Quay 
op 13 juli 'hun boodschap verkeerd hadden gedaan'. Onder meer Deckers vond, 
dat zij Schmidt niet hadden mogen zeggen, dat er niets zou gebeuren. Er moest 
naar zijn mening een formule gevonden worden om toch iets te doen, zonder dat 
het neerkwam op toegeven. Algemeen betreurde men, dat het drietal zich niet aan 
de afspraak had gehouden. Reinink vroeg begrip voor de stemmingen, waaraan 
iedereen in de heersende omstandigheden onderhevig was. Uiteindelijk waren 
alle aanwezigen het erover eens, dat een moeilijk dilemma was ontstaan: het was 
funest om nog iets te doen, maar even funest om niets te doen. Besloten werd, dat 
het Nationaal Comité toch naar buiten zou treden, zij het noodgedwongen in een 
enigszins andere samenstelling.351 

Nadat het comité zich eerst onderling had beraden, kwam de volledige verga
dering op woensdag 17 juli weer bijeen.352 Alle leden van het Nationaal Comité 
waren aanwezig, inclusief De Quay en Linthorst Homan. De laatste deelde nog 
eens mee, dat hij zaterdag als gevolg van het gesprek met Donner 'helemaal de 
dienst opgezegd' had aan Schmidt. 

Vervolgens deed Fentener van Vlissingen verslag van wat sindsdien gebeurd 
was. Hij begon met eraan te herinneren, dat de vorige keer op Donner na allen wil
den, dat er toch iets zou gebeuren. Ook hijzelf vond, dat het belang van het volk de - £ ^-
doorslag moestgeven. Daarna bracht Fentener van Vlissingen verslag uit over zijn 
gesprek met secretaris-generaal Snouck Hurgronje en met enkele leden van het 
comité. Hij vertelde, dat Snouck Hurgronje de suggestie had gedaan B.C. de Jon
ge als nieuwe voorzitter te vragen. 

Inmiddels had De Jonge zich bereid verklaard om mee te doen. Er was met hem 
afgesproken, dat binnen het Nationaal Comité een werkcomité gevormd zou 
worden, bestaande uit De Jonge zelf als voorzitter en verder uit De Quay en Eint
hoven, die op verzoek van De Jonge in het comité zou worden opgenomen. Lint
horst Homan was gevraagd als gewoon lid mee te doen. Het comité zou zich voor
taan noemen: Comité van Nationale Eensgezindheid en zou zich met een kort 
communiqué tot de bevolking richten. 'En dan in zee, hopend dat velen hun in
stemming betuigen.'353 

Opnieuw kwam de wens naar voren, dat van het comité geen politici deel uit 
zouden maken. Donner deelde nog eens mee, dat hij zelf niet bereid was lid te 
worden. Drees verklaarde het bezwaar tegen zijn politieke positie niet te delen. 
Maar nu inmiddels het N w onder NSB-leiding was gesteld, wilde ook hij niet meer 
aan het comité deelnemen. Hetzelfde gold voor vakbondsbestuurder Van den 
Born. Drees had verder bezwaar tegen het voorzitterschap van De Jonge: dit van
wege diens autoritaire overtuigingen. Ook zijn gedrag in Nederlands-Indië speel
de een rol. Drees herinnerde eraan, dat De Jonge als gouverneur-generaal in 1935 
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tot ontsteltenis van de vaderlandse politiek Mussert in audiëntie had ontvangen. 
Overigens vond Drees het wel nodig, dat er iets gebeurde en hij beval als sociaal
democratisch comité-lid mr. J. in 't Veld aan. Deze had als burgemeester van Zaan
dam kort na de capitulatie indruk gemaakt door in het openbaar de Koningin te
gen de wijd verbreide kritiek te verdedigen. Hij was lid van de Eerste Kamer en 
van het partijbestuur van de SDAP.3S4 

Ook andere aanwezigen kwamen met vragen en opmerkingen. Vorrink wilde 
nog eens vaststellen, dat men het op 12 juli onder elkaar eens was geworden. Tel-
ders was het eens met de bezwaren tegen De Jonge, alleen al omdat gefluisterd 
werd, dat hij met de NSB had gekoketteerd. Nog meer bezwaren had hij tegen 
Einthoven, die zoals Telders zei, zo ongeveer met iedereen ruzie had gemaakt. Hij 
noemde daarbij Einthovens problemen met burgemeester Oud van Rotterdam. 
Van Walsum daarentegen, prees de instelling en de bekwaamheden van Eintho
ven. 

Vorrink en Telders achtten het zeer gewenst, dat ook iemand met een antirevo
lutionaire achtergrond in het comité werd opgenomen. Colijn zei daaraan geen 
waarde te hechten: 'De vraag is of het comité wat kan doen.' Hij behield zich in ie
der geval alle vrijheid voor propaganda in eigen kring te bedrijven. Schouten 
toonde zich nog negatiever over het comité. Voor hem werden de slechte kansen 
ervan geïllustreerd door alle veranderingen van de opzet en de naam. Vanwege 
het Duitse verbod kon men niet eens zeggen waaruit de eensgezindheid bestond! 
De AR-politici stelden zich hiermee duidelijk achter Donner op, hetgeen zeker 
voor Colijn niet steeds de meest voor de hand liggende politieke houding was ge- —£ ̂ ~ 
weest. Schouten zei nog, dat zijn advies aan een potentieel comité-lid zou luiden: 
'Het schip ziet er niet zeewaardig genoeg uit.' Overigens stond naar zijn mening 
het comité ook te afwijzend tegenover de politieke partijen en was door de con
tacten met de bezetter de kans een werktuig van de Duitsers te worden te groot. 
Dit was ook het standpunt van Tilanus, die bovendien vroeg wat toch de dreigen
de gevaren waren, die een optreden van het comité noodzakelijk maakten? 

Fentener van Vlissingen antwoordde, dat het de bedoeling was te voorkomen, 
dat er 'een soort nevenregering' kwam. Hij doelde daarmee kennelijk op een 
officiële positie voor de NSB Op allerlei gebied moest daarom samenwerking ge
stimuleerd worden: behalve in het comité moest dat ook op economisch gebied 
gebeuren. 

Linthorst Homan voegde er nog aan toe, dat al eerder afgesproken was, dat het 
comité geen ruggespraak met de politieke partijen zou houden. En wat het con
tact met de bezetters betrof: besefte men niet, dat de wachtkamer van Schmidt 
voortdurend vol zat met Nederlanders? Hij verzekerde, dat het comité nooit iets 
achter de rug van de secretarissen-generaal om zou doen. Ook Fentener van Vliss
ingen bevestigde, dat daarvoor geen angst hoefde te bestaan. De keuze van De 
Jonge verdedigden zij door te wijzen op diens grote internationale ervaring: dit 
argument diende kennelijk tegelijkertijd de bezwaren over de onervarenheid van 
het comité enigszins weg te nemen. 
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Op zijn beurt stelde Linthorst Homan de vraag of het juist was het verboden 
manifest intern toch als een 'soort grondwet5 te handhaven. Weer bleek de bin
dende rol van Fentener van Vlissingen: 'Het gaat om het vormen van een eenheid 
tegenover hen, die onze vrijheid aan ons trachten te ontnemen.' Kortom: het be
lang van het manifest was, dat het een gemeenschappelijk uitgangspunt was ge
weest. Later moest men kunnen zeggen: 'Wij spraken namens het Nederlandse 
volk.' 

Joekes stelde het scherper: het oorspronkelijke manifest bleef de grondslag en 
het comité zou niet mogen ingaan tegen de hoofdpunten ervan. De basis was nog 
steeds: vrijheid, onafhankelijkheid en trouw aan Oranje. Verschuur kreeg op de 
vergadering de indruk, dat door deze formulering De Quay tegen zijn zin had 
moeten slikken, dat de 'organische maatschappij' niet als grondslag van de werk
zaamheden werd opgenomen. Op voorstel van Joekes werd afgesproken, dat als 
het comité zich aan de uitgangspunten zou houden, alle politieke partijen zou
den overwegen of zij hun adhesie zouden kunnen betuigen. Met deze restrictie 
ging de vergadering akkoord met de vorming van het Nationale Comité van Eens
gezindheid onder voorzitterschap van De Jonge.3SS 

Meteen op de avond van dezelfde dag kwam het comité in zijn nieuwe samenstel
ling bijeen. In 't Veld was nog niet aanwezig.3S6 De nieuwe deelnemers De Jonge 
en Einthoven troffen elkaar voor het eerst sinds hun Indische jaren.357 Deze basis 
voor een goede persoonlijke samenwerking werd direkt somber overschaduwd 
door het nieuws over de laatste persconferentie van Pressereferent Janke. Deze had - ^ ^~ 
wel gezegd, dat concentraties uit het Nederlandse volk zelf moesten voortkomen, 
maar hij had eraan toegevoegd, dat men niet moest proberen 'overleefde begrip
pen' langs omwegen toch nog ingang te doen vinden. De moeilijkheden bij de 
concentratievorming werden juist veroorzaakt doordat men geen rekening hield 
met de 'reële ontwikkeling'. Janke vervolgde: 'Dit geldt ook voor de staatsvorm. 
Het is niet in het belang van het Nederlandse volk, dat lange debatten hierover 
worden gevoerd en dat zelfs het programma der nationale concentratie afhanke
lijk wordt van het vasthouden aan zulke begrippen.' Boven alles diende volgens 
Janke het welzijn van het volk te gaan: vasthouden aan wat hij theoretische be
grippen noemde, had geen zin, als daar toch niets mee viel te bereiken.3SS 

De leden van het Nationaal Comité begrepen, dat Janke opnieuw de constitu
tionele monarchie en Oranje als uitgangspunten voor een nationale concentratie 
verwierp. Eerder op de dag had men juist afgesproken, dat deze punten intern 
nog steeds de basis vormden. Voor De Jonge was die basis door dit Duitse optre
den in elk geval weggevallen. Zijn voornaamste doel was immers het Koninkrijk, 
inclusief Nederlands Indië, onder Oranje veilig te stellen. Omdat Janke dit ken
nelijk niet in overeenstemming met de 'reële ontwikkeling' vond, besloot het co
mité, dat hiermee de opzet weer mislukt. 

Op donderdagmorgen 18 juli belde Linthorst Homan dit resultaat door aan de 
overige betrokkenen.359 De Quay stelde voor verschillende relaties brieven op, 
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waarin hij meedeelde, dat de nationale concentratie 'onder de huidige omstan
digheden' niet door kon gaan. Soms voegde hij daar uitdrukkelijk aan toe, dat 
deze beslissing in overleg met De Jonge was genomen. 

De brieven zouden niet worden verzonden.360 Weer was op het laatste moment 
de vorming van de nationale concentratie verhinderd en weer waren uitlatingen 
van Duitse kant daarvoor de aanleiding. De partijleiders reageerden verschillend 
op de mislukking van het comité van De Jonge. Colijn zei opgelucht te zijn, dat de 
anti-revolutionairen nu ontheven waren van de belofte het comité het voordeel 
van de twijfel te gunnen. Als oorzaak van de mislukking noemde hij een aantal 
factoren: ten eerst de 'onklare' doelstellingen van de Nederlandse Gemeenschap, 
ten tweede het Duitse verbod over vrijheid en Oranje te schrijven, ten derde de 
wens het hele volk mee te slepen en tegelijkertijd de bekendste politieke personen 
uit te schakelen. Tenslotte waren het de doelstellingen op lange termijn, die de 
problemen bij de onderhandelingen veroorzaakten.361 Drees was van mening, dat 
het comité niet op basis van Duitse uitspraken had moeten beslissen om de actie 
niet voott te zetten. Bovendien was er gezamenlijk besloten, dat de nationale con
centratie wel zou beginnen. Als de opzet door de weigering van De Jonge niet kon 
worden uitgevoerd, dan had het zijns inziens voor de hand gelegen met alle be
trokkenen, dus ook met de partijleiders, opnieuw overleg te plegen.362 

Tilanus ging er nu toe over door middel van een rondschrijven zijn achterban 
in te lichten. Hij gaf een verslag van de onderhandelingen sinds ï juli. Zijn me
ning over de leiders van de Nederlandse Gemeenschap stak hij daarbij niet onder 
stoelen of banken: zij hadden vooral wensen op sociaal-economisch gebied, maar - £ ^-
beschikten niet over voldoende politieke ervaring. Bovendien konden zij niet na
mens de gehele Nederlandse bevolking spreken. Tilanus vertelde hoe er tussen 
hen en de partijleiders overeenstemming was bereikt. Uiteindelijk was de samen
werking toch niet tot stand gekomen. Met nadruk betoogde Tilanus, ongetwij
feld als antwoord op kritiek, dat de politici al deze tijd niet s til hadden gezeten. Er 
waren vele contacten tussen Anti-Revolutionairen en Christelijk-Historische po
litici geweest. Op de veel aan hem gestelde vraag wat nu nog gedaan kon worden, 
antwoordde Tilanus, dat besloten vergaderingen waren toegestaan. Voorwaarde 
was wel, dat de bijeenkomsten van tevoren werden gemeld en dat alleen schrifte
lij k genodigden toegang kregen. In elk geval bleef het beginsel van de CHU ook nu 
intact. 'Leve Nederland, Leve Oranje,' zo beslootTilanus zijn rondschrijven.363 Ti
lanus vond in de CHU niet iedereen aan zijn zijde, zoals de groep rond de Nederlan
der. Hij had echter ook medestanders: Het Christelijk-Historisch Weekblad verklaarde 
zich tegenstander van politieke activiteiten tijdens de bezetting: die zouden maar 
leiden tot een toenadering tot Duitse standpunten.364 

Ook Telders had in eigen kring te maken met de kritiek, dat zijn partij in de 
nieuwe ontwikkelingen te passief bleef. In Het Liberale Weekblad schreef hij in reac
tie erop, dat er hoop was geweest samen met enige 'niet-politieke groepen en per
sonen' (dat wilde dus zeggen: de Nederlandse Gemeenschap en het comité) een 
'werkprogramma' te publiceren, maar dat omstandigheden buiten de eigen wil 
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van de betrokkenen dit verhinderd hadden. Ook zei Telders bereid te zijn over 
vernieuwing te praten, maar niet onder de huidige omstandigheden. Volgens het 
Haagse Landoorlogreglement had men nu eenmaal te gehoorzamen aan hetgeen 
de bezetter in het belang van zijn oorlogvoering nodig of gewenst achtte. Een 
vrije discussie over vernieuwing zou dus niet altijd mogelijk zijn. Regelrecht te
gen de opvatting van Linthorst Homan in, maar zonder hem te noemen, conclu
deerde Telders: 'Tijden van wereldberoering zijn niet, zoals men vaak meent, bij 
uitstek geschikt om hervormingen in staatsbestuur en sociale ordening aan te 
brengen.'365 

In de periode direkt na de weigering van De Jonge, vonden ook gesprekken 
plaats tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse Gemeenschap en Natio
naal Front. Op zichzelf pasten deze in het kader van contacten, die in deze weken 
tussen allerlei groepen werden gelegd. In het licht van de kennelijk mislukte na
tionale concentratie kreeg het Nationaal Front als mogelijke concurrent extra be
tekenis. Bij de besprekingen speelde deTilburgse journalist J. van Dal een bemid
delende rol. Hij was sympathisant van Nationaal Front en al uit de tijd van het 
Verbond voor Nationale Veiligheid een goede bekende van De Quay. Of De Quay 
zelf de besprekingen heeft bijgewoond is niet zeker. Onderwerp van gesprek was 
de mogelijkheid bij een eventuele nationale concentratie een driemanschap te 
vormen, waarvan ook Arnold Meyer deel uit zou maken. Meyer kwam er open
hartig voor uit, dat naar zijn mening uiteindelijk een eenhoofdige leiding nood
zakelijk zou zijn.366 Ook met Linthorst Homan had Meyer een gesprek. Nu liet 
Meyer blijken, dat hij zelf het leiderschap van een tegen de NSB gerichte beweging - £ ^-
verdiende. De Nederlandse Gemeenschap ging er niet op in.367 

Ook van andere kanten kwamen er tekenen, dat een eenheidsactie in vele krin
gen nog steeds gewenst werd geacht. Sommigen hadden niet zoals Meyer reeds 
een eigen organisatie ter beschikking, maar wilden zo'n actie desnoods zelf ont
ketenen. Zo schreef de accountant L. F. Slebos op 22 juli aan de leiders van de gro
te politieke partijen, dat samenwerking tussen de partijen in een verband nood
zakelijk was, 'opdat de in lange jaren verkregen rechten zoveel mogelijk 
gehandhaafd kunnen blijven en opdat de Nederlandse bevolking als één man de 
verdere ontwikkeling van de geschiedenis kan medeleiden'. De noodzaak was ex
tra groot, nu het lot van de SDAP was beslist. Slebos had uit eigen beweging een 
manifest voor een eenheidsbeweging ontworpen en had hierover zowel met Co-
lijn als met de Duitse autoriteiten gesproken. Al was Slebos voorzover bekend een 
eenling, kenmerkend was ook bij hem de neiging tot aanpassing, in de verwach
ting of hoop op die wijze zoveel mogelijk te kunnen behouden van wat als waar
devol in de Nederlandse traditie werd beschouwd. Bij Slebos leidde dit er zelfs 
toe, dat hij zijn eenheidsbeweging de Nederlandse Nationaal-Socialistische 
Staats Partij noemde.368 

Actief voor de eenheid onder het volk bleef de beweging Brabantia Nostra. Op 
zaterdag 20 juli vond er in Den Bosch een grote propagandabijeenkomst plaats, 
waarvoor ook Linthorst Homan als spreker was uitgenodigd. Drie dagen eerder 
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was de eenheidsactie in Den Haag mislukt. Toch was de bijeenkomst vooral be
doeld om aanhang te kweken voor een nieuwe nationale beweging. 

Hetzelfde gold voor een speciaal uitgegeven propagandablad onder de kop 
Brabantia Nostra. Het verscheen op dezelfde twintigste juli, had een oplage van 
ïo.ooo exemplaren en richtte zich in eerste instantie tot de aanhangers van het 
streven van Brabantia Nostra. De politieke strekking was ruimer: 'Het uitblijven 
van de Nederlandse Unie wekte een zodanige onrust in ons gewest, dat wij beslo
ten tot deze uitgave/ zo verklaarde de redactie.369 

In het hoofdartikel 'Wat wil Brabantia Nostra?' verklaarde de beweging zich 
voorstander van 'een volkse eenheid van alle Nederlanders'. Meebouwen aan 'een 
nieuwe orde' was altijd het doel van Brabantia Nostra geweest, 'Wij allen weten, dat 
het staatkundig en maatschappelijk leven nieuw gebouwd gaat worden.' Er werd 
onmiddellijk aan toegevoegd, dat voor een 'nieuwe orde' eenheid nodig was. Een 
groep of kliek kon daar niet voor zorgen. Zonder de NSB met name te noemen 
bleek hieruit wat ook voor Brabantia Nostra een van de voornaamste redenen voor 
bezorgheid was: de kans, dat in het kader van de bezetting de nationaal-socialis
ten aan de macht zouden komen. 

Voor de Brabantse beweging stond vast, dat'de verkalkte en verouderde demo
cratie' nooit had begrepen, dat de 'volksgemeenschap' centraal moest staan. Ster
ker nog, onder die democratie was het volk tot een samenraapsel geworden en de 
staat op zijn beurt 'volksvreemd'. Maar dat was nu voorgoed voorbij. Er moest 
worden afgerekend met de individualistische gezindheid, die de belangen van de 
volksgemeenschap had opgeofferd aan de particuliere belangen van enkelen.370 

Ook in het artikel over de Groot-Nederlandse gedachte probeerde het propa
gandablad Duitse terminologie voor eigen doeleinden aan te wenden. Uitgangs
punt was daarbij de constatering, dat Nederland nu eenmaal bezet was. 'Hoe de 
oorlog zal eindigen, kan niemand zeggen, maar waarschijnlijk is toch wel, dat op 
het vasteland van Europa de Duitse overwinningen niet worden teniet gedaan en 
dat althans daar Duitsland een nieuwe orde gaat bouwen.' Zoals het blad in het 
hoofdartikel een eenheid 'in Nederlandse zin' voor de bezetter acceptabel pro
beerde te maken, zo legde de redactie hier het verband met een ander desidera
tum. Was niet een van de ideeën van het nationaal-socialisme dat van de 'volksge
meenschap' en bracht dit niet de leus 'één volk, één rijk' met zich mee? Wel, als dit 
Duitse principe in het nieuwe Europa zou gaan gelden, dan zou men zich moeten 
voorbereiden op een eventueel Groot-Nederland. Brabant zou dan een brug kun
nen zijn tussen Noord en Zuid. Het artikel eindigde met een bij de verslagenheid 
passende, maar op machteloosheid gebaseerde, hoopvolle wens: 'Het zou niet de 
eerste keer zijn in de geschiedenis, wanneer uit de rampspoed van de oorlog toch 
nog iets goeds werd geboren.'371 

De demonstratieve vergadering van Brabantia Nostra op 20 juli in Den Bosch 
trok een volle zaal en ook verder ruime belangstelling. Jef de Brouwer sprak er 
over Brabantia Nostra en Linthorst Homan over de Groninger Gemeenschap. Bei
de organisaties werden geschilderd als gemeenschapsbewegingen op regionaal 
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gebied, zoals nu ook op nationaal niveau een gemeenschapsbeweging werd nage
streefd.372 Linthorst Homan werd er luid toegejuicht en merkte, dat er grote hoop 
leefde, dat de eenheidspogingen in Den Haag toch nog zouden slagen. In de trein 
terug naar Groningen kwam hij tot de conclusie, dat men het niet bij de misluk
king van de concentratiepoging kon laten. Zowel in Groningen als in het zuiden 
was de behoefte om door te gaan kennelijk zo groot, dat er gevaar in stak de in
spanningen in een anticlimax te laten eindigen.373 
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