
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

Brede contacten had hij, maar zij werden aanzienlijk verbreed toen hij
in mei '42 samen met ca. vierhonderdzestig andere vooraanstaande Ne-
derlanders als gijzelaar werd opgesloten in het Kleinseminarie 'Beekvliet'
te St. Michielsgestel. In datzelfde Kleinseminarie kwamen eind '42 en
begin '43 de resterende gijzelaars terecht uit een tweede groep van bijna
achthonderd die in juli' 42 naar het Grootseminarie te Haaren waren
overgebracht. In 'Beekvliet' nu werd Schermerhorn in '42 kampleider
- een functie die hij meer dan een jaar uitoefende. 'Hij was er', schreven
wij in ons deel 8 (Gevangenen en gedeporteerden), 'een toonbeeld van
geduld, redelijkheid en humaniteit, er ging warmte van hem uit en hij
verloor nooit de moed.' Uiteraard was hij van Duitslands nederlaag
overtuigd - wat dan? Met grote belangstelling volgde hij in 'Beekvliet'
het werk van de er gevormde discussiegroepen waarin getracht werd
allerlei tegenstellingen in de vooroorlogse samenleving te overbruggen
- hij was ook lid van de belangrijkste kring ('de Heren Zeventien") tot
welker vaste kern mèt hem verscheidenen behoorden over wie wij in dit
deel nog zullen schrijven: de socialisten dr. W. Banning en dr. H.
Brugmans, twee leden van het Driemanschap van de Nederlandse Unie:
mr. L. Einthoven en de Quay, mr. E. M. J. A. Sassen (die ook al een
vooraanstaande figuur in de Unie was geweest) en nog een hoogleraar:
prof. mr. P. Lieftinck van de Economische Hogeschool te Rotterdam die
tot de linker-vleugel van de Christelijk-Historische Unie had behoord.
Deze kring was het die het program opstelde voor een nieuwe, op het
personalistisch socialisme gefundeerde beweging, de Nederlandse Volks-
beweging, welke na de bevrijding van start zou gaan: als een politieke
partij naast (en dus tegenover) andere partijen Of als een beweging die
haar inspirerende kracht in en door die andere partijen tot gelding zou
brengen? Dat werd in het midden gelaten. Een feit was dat vele gijzelaars
in kampleider Schermerhorn de man gingen zien die beter dan wie ook
als minister-president een begin zou kunnen maken met de opbouw van
een 'vernieuwd' Nederland. Niet dat daar algemeen over gesproken
werd! Tot Tilanus, óók gijzelaar, drong dat denkbeeld met betrekking
tot Schermerhorn in het geheel niet door. 'Wanneer men mij', zei hij
later,

'tijdens onze gijzelaarsperiode hem zou hebben genoemd als aanstaand minister-
president, dan zou ik gezegd hebben: 'Ben je nou helemaal?' Ik heb er geen flauw

1 Zo waren in de zeventiende en de achttiende eeuw de zeventien afgevaardigden
van de bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie aangeduid.

I02


