
WERKEN VOOR DE VIJAND

Men zou bij Verwey van een zekere beroepsdeformatie kunnen spreken.
Hij was een zwakke en eigenlijk nogal sentimentele man die de sterke neiging
had om zijn beleid te kleden in een gewaad van waarachtig patriotisme en
nobele godsvrucht; het leek alsof er voor hem in de gehele wereld maar
één probleem bestond: de werkloosheid. Arbeid was een zegen voor de
mens en arbeiders moesten dus werken; in welke politieke constellatie zij dat
werk verrichten, werd door Verwey van geringe betekenis geacht - of,
beter misschien: aangezien de 'Nieuwe Orde' de mogelijkheid scheen te
bieden, het Nederlandse werkloosheidsprobleem door een grootscheepse
export van werklozen 'op te lossen', vond Verwey die 'Nieuwe Orde' in de
eerste jaren van de bezetting nog zo kwaad niet. Hij had in beginsel al geen
enkele behoefte om zich tegen de arbeidsinzet in Duitsland te verzetten,
maar hij miste daar ook alle capaciteiten voor. Speciaal op dit gebied
plachten de Duitsers steeds méér te eisen dan zij nodig hadden; wist Verwey
daar iets van af te knabbelen, dan kregen zij precies wat zij wilden en kon
Verwey menen, tot het uiterste opgekomen te zijn voor Nederlandse belan-
gen. Hij was, anders gezegd, niet in het minste tegen de Duitsers opgewassen.
Al vóór de oorlog had hij getoond, een bar slecht onderhandelaar te zijn;
Hirschfeld had zijn hulpeloos reageren in conflictsituaties enkele malen in
Duitsland met verbijstering gadegeslagen en verzette zich dan ook met
kracht, toen de naam van Verwey als opvolger van Scholtens genoemd werd.
Dat hielp niet: de benoeming ging door - van de kant van Verwey met de
verwachting dat hij nu eerst recht grootse dingen zou kunnen bereiken ten
bate van het Nederlandse volk. 'Als wij hier maar een jaar zitten zonder
Kamer', zei hij omstreeks die tijd tegen oud-minister Deckers, 'zal er een
wetgeving komen van mijn departement die een Europees model zal zijn.'!
Misschien kregen ook zijn ambtgenoten wel eens dergelijke pocherijen te
horen. Verwey genoot in hun midden in elk geval weinig gezag. Hij kreeg
ook weinig steun van hen, 'ook al omdat hem', aldus Schaepman, de
secretaris van het college, 'een zekere kregelige eigenzinnigheid kenmerkte
die men dikwijls bij zwakke figuren aantreft, waardoor hij moeilijk te
steunen WàS.'2
Behoefte aan steun had Verwey in '40 overigens niet. Tot dusver hadden

gemeenten of combinaties van gemeenten een zekere invloed gehad op het
beleid ten aanzien van de werklozen; ook hadden gemeenteraadsleden en
vakbondsbestuurders als regel zitting gehad in de commissies van bijstand van
de arbeidsbeurzen. Door die opzet werd een streep gehaald: Verwey nam

1 Getuige L. N. Deckers, Enq., dl. VII c, p. 454. Deckers noemt Verwey niet.
t C. J. M. Schaepman: 'Verslag betr. de secretarissen-generaal', p. 256.
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