
NA DE 22STE JUNI

zo zag hij het, het bolsjewistisch stelsel zouden vernietigen. Duitslands over-
winning stond voor hem vast. Wat zou nadien met Nederland geschieden?
Mussert aan de macht? of was er op dit historische moment een mogelijkheid,
de NSB in een breder front op te nemen en haar daardoor tot op zekere
hoogte onschadelijk te maken? Seyss-Inquarts toespraak bood daar, meende
Meyer, de mogelijkheid toe. Uit de pers had hij vernomen dat Italië en
Spanje eigen strijdkrachten naar het oostelijk front zouden sturen.' Daar zou
hij bij aanknopen.

Na overleg met slechts enkele medewerkers (tijd om zijn Politieke Raad
bijeen te roepen gunde hij zich niet) schreef Meyer in de nacht van vrijdag
op zaterdag een hoofdartikel voor het Nederlands Dagblad. Hij toonde zich
zeer ingenomen met Seyss-Inquarts woorden: 'Deze rede was Europees in de
goede zin des woords en voor een waarlijk Nederlander aanvaardbaar';
Nederland, mits gerespecteerd in zijn nationale eigenaardigheden, zou zijn
plaats in de Nieuwe Orde kunnen innemen. 'Wij nationaal-socialisten van
Nationaal Front', aldus de belangrijkste passage ('nationaal-socialisten' 0,

'wij zijn ten volle bereid. Wij vragen zelfs: zou thans na deze rede van de Rijks-
commissaris niet het ogenblik zijn aangebroken dat de Nederlandse Unie, NSB
en Nationaal Front een gezamenlijk initiatief nemen tot het oprichten van een
afzonderlijk Nederlands legioen om naast de Duitsers, de Italianen, de Finnen,
Roemenen, Spanjaarden, Hongaren en Slowaken mede te helpen, Europa te
beschermen tegen het Russische bolsjewisme? De Rijkscommissaris zinspeelt in
zijn rede op de verdeeldheid in de nationaal-socialistische gelederen in Nederland.
Welnu, een dergelijk gezamenlijk initiatief zou ons nader tot elkaar brengen.
Wij zouden naar elkaar toegroeien' _2

als ooit één artikel Seyss-Inquart uit het hart gegrepen was, dan dit! Een
eenheidsfront van Unie, NSB en Nationaal Front! Het was sinds bijna een
jaar zijn dierbaarste wens. De gehele Nederlandse pers ontving onmiddellijk
instructie, de aangehaalde passage uit Meyers artikel woordelijk over te
nemen, voor de radio werd zij in de nieuwsberichten 'enige malen door-
gegeven."

1 In augustus' 41 werden drie Italiaanse divisies in de Sowjet-Unie ingezet, in sep-
tember één Spaanse. 2 Nederlands Dagblad, 28 juni 1941. • A. Meyer: Alles
voor het vaderland, p. 290. Meyer doet het in zijri memoires voorkomen alsof hij
er bij voorbaat van overtuigd was dat de bezetter een legioen dat op het predikaat
'Nederlands' aanspraak zou maken, niet zou goedkeuren zodat zijn werkelijke
bedoeling van meet af aan geweest zou zijn, de onoprechtheid van de Duitse poli-
tiek aan te tonen. Deze explicatie wordt al weerlegd door het feit dat, zoals blijken
zal, Meyer anderhalve week later bereid was, met generaal Seyffardt in zee te gaan.
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