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ogen van zijn volgelingen maar ook in zijn eigen ogen was hij 'de leider' die,
als het er op aankwam, uit eigen kracht en in eenzaamheid de koers diende
te bepalen. Nationaal Front kende een 'Politieke Raad', maar dit adviserend
college werd, na een aanlooptijd, in de hier behandelde periode door Meyer
nauwelijks meer geraadpleegd. Dat hing, dunkt ons, niet alleen met Meyers
zelfoverschatting samen maar ook met het feit dat hij eigenlijk niet wist wat
hij zijn adviseurs te vertellen had; hij volgde een innerlijk tegenstrijdig
beleid: overtuigd als hij was van Duitslands overwinning, zag hij de Duitsers
als de vormgevers van het toekomstig Europa waarin ook hij een rol wilde
spelen en trachtte hij dus bij hen in het gevlij te komen; 'anderzijds had hij',
zo schreven wij in ons vorig deel, 'een instinctieve afkeer van het Derde Rijk
en brachten die afkeer plus de behoefte, zich duidelijk van de NSB te
distantiëren, hem er toe, aansluiting te zoeken bij het anti-Duitse, 'nationa-
listische' element in de Nederlandse publieke opinie.' Hij zwalkte dus en zij
die zwalken, kunnen geen koers aangeven; soms weten zij niet eens uit
welke hoek de wind waait. 'Wij leefden als het ware in een luchtledig', zei
Meyer op 21 juni tegen de leden van zijn Politieke Raad die bijna drie
maanden lang niets van hem gehoord hadden. 'De aspecten wisselden met de
dag en wat ik 's morgens had kunnen vaststellen, was vaak in de namiddag
reeds weer gewijzigd." Meyer had, anders gezegd, in het jegens hem gevoer-
de beleid geen enkele lijn kunnen ontwaren; "s morgens' had hij gemeend
dat hij zich in de gunst der Duitsers ging verheugen en 'in de namiddag' kwam
er weer een koude douche. Dat het één zowel als het ander een tactisch middel
was om hem in het gewenste spoor te krijgen, was niet tot hem doorge-
drongen; wèl had hij meer en meer het onbehagelijke gevoel gekregen dat
op de Duitsers geen staat te maken viel.
Begin februari '41 was Meyer het eindelijk weer toegestane verlof om op

publieke vergaderingen te spreken kwijtgeraakt doordat hij tijdens een
redevoering in Den Haag gerept had van de Ruyters tocht naar Chatham,
daar 'volkomen spontaan' aan toevoegend: 'Wie heeft ons dat tot heden
nagedaan?' - 'Hitler niet!' dachten zijn toehoorders en een minutenlang
applaus was gevolgd. Meyer werd op het matje geroepen bij Schmidt als-
mede bij de Abteilung Sicherheitsdienst van de staf van Harster, de Befehlshaber
der Sicherheitspolizei und des SD; hij sprak daar met het afdelingshoofd,
Knolle. Jegens deze ontkende Meyer 'zeer pertinent' dat hij zich 'anti-Duits'

1Nationaal Front, Politieke Raad: Notulen, 21 juni 1941 (Rijksarchief Noord-
Brabant, archief Arnold Meyer, 186). Wij geven in dit deel, zoals ook al in deel 4
het geval was, bij de stukken uit het persoonlijke archief van Meyer de voorlopige
inventarisnummers weer die door het genoemde Rijksarchief aangebracht zijn.
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