
SEYSS-INQUARTS OPZET

volledige aanvaarding van de Duitse standpunten op het gebied van de
Jodenvervolging. Het was Schmidt wel toevertrouwd om in zijn contacten
met Homan en Arnold Meyer in die richting te werken met lokmiddelen en
dreigementen; nu eens liet hij doorschemeren dat de bezetter, zodra zich
andere perspectievén openden, aan Musserts bevoorrechte positie graag een
einde zou maken, dan weer. dreigde hij met verbodsbepalingen als men
halsstarrig bleef - en bij dat alles drong hij er op aan, zo nauw mogelijk met
de NSB samen te werken. Kwam die samenwerking tot stand, dan zou
(aldus Schmidts berekening) de NSB uit haar isolement verlost worden,
wellicht zou ook in en door die samenwerking een nieuwe groepering ont-
staan, sterker dan de NSB en representatiever voor het Nederlandse volk.
Dat Arnold Meyer op wezenlijke punten zou toegeven, werd in de lente

van '4I door Seyss-Inquart en Schmidt niet verwacht, eerder hadden zij iets
van hoop gevestigd op Homan die immers eind januari al bijna op het punt
gestaan had, zonder Einthoven en de Quay geheel alleen voort te gaan met
een van anti-Duitse elementen gezuiverde Nederlandse Unie. Helaas,
Homan had (zo zagen Seyss-Inquart en Schmidt het), toen het er op aan-
kwam, niet doorgezet; nadien was hun hoop dat met de Unie of met een
rest-Unie nog iets te bereiken viel, belangrijk verzwakt.
Ziedaar de Duitse opzet. '
Die opzet was volstrekt onoprecht. Want in de maanden waarin er op

toegewerkt werd, zagen Seyss-Inquart en Schmidt noch Mussert, noch
Homan, noch Arnold Meyer als de figuur die uiteindelijk in een nationaal-
socialistisch Nederland de representant zou zijn van de Führer aller Germanen,
Adolf Hitler. Wie die figuur zou worden, leek een open vraag; Mussert,
Homan ,enMeyer mochten hem hoogstens het pad effenen.

Nationaal Front

Wij willen over Nationaal Front als beweging kort zijn. De belangrijkste
gegevens vermeldden wij trouwens al in ons vorige deel.
Arnold Meyer bezat in de lente van '4I misschien twaalfduizend volge-

lingen, van wie vermoedelijk zeven-tiende woonachtig was in Limburg en
Noord-Brabant. De beweging hing als los zand aan elkaar, chronisch
geldgebrek kon alleen opgeheven worden door Meyers bedelbezoeken aan
rijke sympathisanten die hoofdzakelijk in katholieke zakenrnilieus te vinden
waren.
Veel behoefte aan contact met raadgevers had Meyer niet. Niet alleen in de
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