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Schelven die, zonder van zijn sympathieën voor Arnold Meyer afstand te
doen, onder pressie van Curatoren der Vrije Universiteit enige tijd tevoren
als lid van Nationaal Front bedankt had, en de Utrechtse oud-hoogleraar in
de egyptologie, prof. dr. H. P. Blok; deze laatste was in de periode tussen
de twee wereldoorlogen actief geweest in allerlei rechts-autoritaire kringen.
Ook Breunese had aan de uitnodiging gevolg gegeven. Wij citeren zijn
verslag:

'Het bleek dat alle aanwezigen zich vrijwillig met de inhoud van het
memorandum konden verenigen. Het bleek echter spoedig en zulks bij
monde van jhr. de Jonge ... dat door allen de NSB werd beschouwd als een
partij die de verbetering der verhouding' (tussen Nederland en Duitsland)
'in de weg stond, en niet vóórdat de Duitse autoriteiten tastbare blijken
gaven dat zij niet meer de NSB de invloed willen geven welke zij thans
bezitten, kan er van vruchtdragende arbeid sprake zijn. Werken wij naast
de NSB' (d.w.z. met de NSB in één front), 'dan krijgen wij nooit de sym-
pathie van het Nederlandse volk, evenminzal men', aldus de heer Jongejan
(die eind '40 vergeefs had trachten door te dringen naar Batavia en die in
maart in Lissabon een lang gesprek gevoerd had met de minister van kolo-
niën, Welter), 'in Engeland en Indië onze actie steunen ... Tenslotte werd
besloten, aan de bezettende autoriteiten om maatregelen te verzoeken waaruit
zou blijken dat het hun ernst was om de NSB een toontje lager te doen zingen.
Wij zullen voorstellen: I. de WA op te heffen dan wel haar optreden streng
aan banden te leggen' (alle aanwezigen verafschuwden de straatterreur); '2. de
arrestaties op beter gronden te doen plaats vinden dan thans het geval is;
3. met het bezetten van verschillende overheidsfuncties rekening te houden
met onze inlichtingen' (m.a.w. minder of in het geheel geen NSB' ers meer
te benoemen). 'Aanvankelijk werd hierbij nog een 4de punt geplaatst, nl.
opheffing van Buchenwalde' (bedoeld werd: beëindiging van de detentie van
enkele honderden vooraanstaande Nederlanders die sinds juli en oktober '40
bij het concentratiekamp Buchenwald in gijzeling gehouden werden),
'doch dit punt werd sterk ontraden aangezien hieromtrent onderhandelingen
werden gevoerd.'
Als de Reichskommissar die voorstellen nu aanvaardde, wat dàn? Dan zou

het Nederlandse bestuursapparaat een andere structuur kunnen krijgen:
'Vervolgens werd besloten dat prof Blok en prof. van Schelven een staats-
vorm zouden ontwerpen, geldende voor de bezettingstijd. Hetwas de eis
van de rijksminister' (Seyss-Inquart),
'dat over Oranje niet gesproken mocht worden.
De heer van Dam zou de bovengenoemde punten aan de rijksminister voor-

leggen en afhankelijk van de resultaten zal verder worden gehandeld. Inmiddels
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