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Van 1920 tot 1934 was Anton Mussert (1894-1946) werkzaam als 

ingenieur bij de Provinciale Waterstaat van Utrecht. Hij was betrokken 

bij tal van projecten ter verbetering van de waterstaatkundige huishou

ding van de provincie. In de literatuur over Mussert is deze periode nog 

weinig belicht, terwijl juist in deze jaren de kiem werd gelegd voor het 
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zijn eigen rol bij projecten te 

overdrijven, wist hij zijn positie te 

verstevigen. Zo slaagde hij erin zijn 

baas, ir. H.E. Ram, van de troon te 

stoten en zijn plaats als hoofdingenieur in te nemen. Mussert was 

allesbehalve de wat naïeve kleinburger, zoals hij vaak wordt voorge

steld, maar een gewiekst activist, en bovendien overtuigd fascist. 
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Inleiding 

Van Anton Adriaan Mussert weten we weinig af. Zeker, er is over hem geschreven, en dat 

is weer vaak overgeschreven, maar diepgravend archiefonderzoek is er weinig gedaan. 

Een bescheiden steekproef in het archief van de provincie Utrechten enkele belendende 

bronnen laat zien dat er nog veel te ontdekken valt over het leven van de waterstaatsin

genieur en de jonge Leider. Deze archieven betreffen vooral de periode 1920-1934 waarin 

Mussert van ingenieur tot Leider werd. Juist over deze vroege jaren is nog weinig be

kend. 

De bekwame ingenieur 

Mussert was een bekwaam ingenieur. Dat is in alle toonaarden geschreven. Maar be

schreven als ingenieur, werknemer, collega en beginnend Leider is hij maar oppervlakkig. 

De biografen hebben zelden tot nooit zelf geput uit Musserts artikelen in hét vaktijd

schrift, De Ingenieur, en andere periodieken; misschien dat een alfa al gauw denkt dat 

techniek toch te moeilijk is voor hem of haar. En dan ligt het voor de hand te gebruiken 

wat er al is: Ritters Over Mussert, wiens voornaamste bron Mussert zelfwas en het boek 

van ir. J. Homan van der Heide, Mussert als ingenieur. Homan van der Heide droeg zijn 

boek op aan de Leider bij diens vijftigste verjaardag. De Leider, die de enige eigenaar was 

van de NSB-uitgeverij Nenasu, liet het door zijn eigen bedrijf publiceren. Alle reden eens 

nuchter naar Musserts zelfenscenering te kijken. ' 

Anton (Ad) Mussert werd op 24juni 1894 in Werkendam geboren als zoon van een hoofd

onderwijzer. Hij ging naar de Rijks-HBS in Gorinchem en studeerde in Delft civiele tech

niek. Tussendoor meldde hij zich - hij was conservatief liberaal en nationalist - bij het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger bij de Landmacht. Hij werd korpo

raal. Na korte tijd kreeg hij echtereen nierziekte, die leidde tot zijn afkeuring in 1915.Tij

dens zijn ziekte werd hij thuis verpleegd door de zuster van zijn moeder, Rie Witlam, met 

wie hij een verhouding begon en die hij vervolgens trouwde. Daar moest de koningin nog 

dispensatie voor geven, en moeder Mussert was mordicus tegen; ze kwam ook niet naar 

de bruiloft. Men ziet: een doorsneestudent was Ad Mussert niet. Hij was (ex)-vrijwilliger 

en getrouwd meteen echtgenote die achttien jaar ouder was dan hij en die kostwinner 

was terwijl hij studeerde. En hij studeerde 'werkelik prachtig', zoals zijn leermeester prof. 

ir. Jan Klopper hem schreef. Dat beloofde wat.2 

Ad Mussert ging in 1918 werken bij Rijkswaterstaat, in Umuiden, waar een nieuwe sluis 

gebouwd zou gaan worden. In 1920, hij was toen ingenieur derde klasse, vertrok hij al

weer. Later zou hij er zich op beroemen dat hij zo snel promotie had gemaakt bij het Rijk, 

maar dat was niet waar.3 Het promotiesysteem werkte strikt volgens anciënniteit, en 

ingenieur derde klasse was keurig zoals het hoorde. Volgens dat systeem zou hij na zes

tienjaar hoofdingenieur (H.l.) kunnen worden.4 

Bij de provincie Utrecht kwam een vacature en die bood behalve betere betaling - de 
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Portret van Jhr.ir. Hendrik Ernst Ram (1864-1949), hoofdingeni

eur van de Provinciale Waterstaat Utrecht, 1904-1927 

(fotocollectie Provincie Utrecht). 

provincies betaalden beter dan het Rijk - een snel

lere weg naar het hoofdingenieurschap. Jhr. ir. Hen

drik Ernst Ram (1864-1949) was daar hoofdingenieur 

en hij zou over eenjaar of tien met pensioen gaan. 

Ram had een ingenieur nodig. Mussert solliciteerde 

en werd aangenomen. Hield Ram tijdens het sollici

tatiegesprek Mussert voor dat die wellicht de opvol

ger kon worden, mits de Staten hem daartoe be

noemden? Ja, schreef Ram zes jaar later: het is niet 

onmogelijk dat ik dat toen naar voren heb gebracht." 

Beide beseften natuurlijk dat in feite Provinciale 

Staten beslisten. 

Er lag veel werk op Mussert te wachten, zoals Ram 

zelf in 1919 had geschreven aan het College van Ge

deputeerde Staten (GS) dat door de Commissaris der Koningin (CdK) werd voorgezeten. 

Op de agenda stond bijvoorbeeld de waterhuishouding in de Gelderse Vallei.6 

Wat Wortman werkelijk zei 

Van 1913 tot 1919 hadden de hoofdingenieurs van Provinciale Waterstaat van zowel Gel

derland als Utrecht een plan gemaakt voor een betere waterhuishouding in de Gelderse 

Vallei, waar onder andere de grote beken voor veel wateroverlast zorgden. 

Het eerste deel van het plan omvatte sluizen en een gemaal in de Eem.die uitkomt in het 

IJssel meer. Mussert begon vanaf 1920 de uitvoeringvan de kunstwerken voor te bereiden. 

Hij liet de opmetingen maken, de terreinen en de uit te voeren werken in kaart brengen 

en hij stelde de begroting samen. In november 1921 kregen de Staten een overzicht van de 

werken, de gevolgde procedure en inzage in de kosten. Het was een gedrukt stuk waar

voor, ambtelijk gesproken, maar één persoon de gegevens kon aanleveren: Mussert. En 

mocht niet hijzelf, maar zijn chef de redactie van het stuk gedaan hebben, dan nog was 

het in ieder geval een leidraad voor Musserts handelen, want het bevatte het berede

neerde verzoek het maximale krediet van twee miljoen gulden toe te kennen/ Het is 

goed dit even vastte houden, want om de vraag of Mussert inzicht had in het totale plan, 

ontspon zich later een hele discussie. 

De ambtelijke dienst - een ambtenaar bij de Provincie maakte een werkweek van 34'A, 

uur - liet genoeg tijd vrij voor het werken aan zaken die met Utrecht weinig of niets te 

maken hadden.8 Zo schreef Mussert in De Ingenieur,een uitgave van het Koninklijk Insti

tuut voor Ingenieurs (KIVI), in 1921 een artikel over de manier waarop de waterhuishou-
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ding in en rond het toekomstige IJsselmeer geregeld zou moeten worden. Daartoe haalde 

hij een oud idee van stal: de toekomstige Flevopolder en de Markerwaard zouden één ge

bied moeten worden en niet gescheiden door een breed kanaal, zoals voorzien was in de 

plannen van de Dienst der Zuiderzeewerken. Er zou, vond Mussert, een smaller kanaal, en 

dan op polderpeil, moeten komen. Dat zou het Rijk ƒ 41.000.000 aan bedijking besparen. 

De bemoeienis werd niet op prijs gesteld. Een van de topingenieurs van de Dienst der 

Zuiderzeewerken, ir. V. de Blocq van Kuffeler, die later directeur-generaal van de Dienst 

zou worden, diende Mussert nogal bot van repliek. Het onderwerp werd al bestudeerd, 

zei De Blocq van Kuffeler, ener was ook al een commissie mee bezig. De Blocq van Kuffeler 

was daar lid van, net als zijn chef, ir. H.E.A.Wortman, samen met ir. A.R.van Loon en ir.J.A. 

Ringers. 

Mussert ging er resoluut tegen in. Het ambtelijk gezag van al die hoge heren van de Rijks

waterstaat waar de Dienst der Zuiderzeewerken ook bij hoorde, kon hem gestolen wor

den: niet gepubliceerde denkbeelden golden niet in de wetenschappelijke wereld. En 

men kon hem nog meer vertellen over commissies die er al mee bezig waren - dat kon 

iedereen wel zeggen. Zijn tarten van het gezag waar hij later een expert in zou worden, 

sprak de redactie van De Ingenieur, die nauw verknoopt was met de Rijkswaterstaat, zeer 

aan. Men nam het op voor Mussert! Allereerst, schreef de redactie, was een woord van 

waardering op zijn plaats voor Mussert 'die met zooveel geestdrift, hetzij dan nieuwe 

denkbeelden, hetzij dan vroeger reeds geuite gedachten opnieuw naar voren bracht, om

trent onderdeelen van het Zuiderzeeplan'. Ten tweede werd gehoopt dat de hoge heren 

van de Rijkswaterstaat open stonden voor openbare debatten over hun plannen. 'Want 

technische gedachtenwisseling in het openbaar over onderdeelen van het Zuiderzeeplan 

\n De Ingenieur, die in de eerste plaats het forum van de ingenieurswereld wenscht te zijn, 

is reeds zeker van algemeen belang. De kolommen van ons tijdschrift staan ten deze 

steeds voor belanghebbenden open.'Dat was regelrechte kritiek op De Blocq van Kuffeler. 

Maar kreeg Mussert daarom ook gelijk? 

Vijfjaar later, toen Mussert in wijder kring bekend en ook bewonderd werd, begon hij op 

te scheppen dat hij inderdaad gelijk had gekregen van de directeur-generaal van de 

Dienst der Zuiderzeewerken, de tengere, chique ir. H.E.A.Wortman zelf. En dat niet alleen: 

volgens Wortman zou Musserts plan zelfs een besparing van niet/41.000.000, maar van 

ƒ 46.000.000 opleveren. Aldus Mussert op 13 april 1926 in een nota aan het College waar

van de hooglopende ruzie met Ram het eigenlijke onderwerp was. 

Maar hâd Wortman dat nu echt gezegd? Zeker niet. Wortman zei in een vergadering van 

het KIVI op 11 december 1922:'Van een kanaal op polderpeil volgens het denkbeeld-Mus-

sert zal daarom wel moeten worden afgezien'. Hij vervolgde met wat óók Mussert had 

gezegd: het idee om van de twee polders één te maken, was al eerder geopperd. En de 

Dienst der Zuiderzeewerken had voor wat betreft de kanalen rond deze grote nieuwe 

polder eigen denkbeelden gevormd die een besparing van ƒ 46.000.000 opleverden. Dat 

is iets heel anders dan Mussert en in zijn kielzog enkele van zijn biografen hebben be-
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weerd. Die meldden dat dat kanaal op polderpeil inderdaad was aangelegd, zonder zich 

te realiseren dat de Markerwaard er nooit gekomen is, dus dat er ook geen kanaal langs 

gelegd kon worden. Daarmee is het verhaal echter nog niet ten einde. 

De redactie van De Ingenieur mocht het dan voor Mussert opgenomen hebben, toen 

Wortman hoffelijk ('Zooals de heer Mussert terecht heeft gezegd, zijn we het grooten

deels eens') zijn commentaar op Mussert had afgerond, liet de andere kant zich horen. Ir. 

J.C. Ramaer, oudgediende van de Rijkswaterstaat, verhief zich tijdens de KIVI- vergadering 

en zei dat hij driejaar onder Wortman had mogen werken.'Hij is een man, volkomen op 

de hoogte van zijn vaken onbevooroordeeld. Hij iseen man zooals men er weinigen vindt, 

en daarom spreek ik de hoop uit dat hij nog lang directeur-generaal van deZuiderzeewer-

ken zal blijven."De vergadering geeft teekenen van instemming', voegde de redactie van 

De Ingenieur h\er aan toe.'' Dat was een motie van vertrouwen aan het establishment van 

de Dienst der Zuiderzeewerken. Voor Mussert was dat minder plezierig. 

Maar Mussert leerde er veel van: die gezeten heren van De Ingenieur en de Rijkswater

staat vormden geen sterk front. Een paar flinke schoppen ertegen aan en het barstte al. 

Mussert zou in de volgende jaren merken dat als je vasthoudend was, op het botte af, en 

daarnaast slim en ad rem,je dat regentendom zo omver kon blazen. "! 

Gymnasium of HBS? 

Voorlopig zocht Mussert het in rustiger discussies. In het jaar 1922 deed hij een eerste 

onderzoek naar het wegennet, waar hij ook over publiceerde. " Daaropvolgde een artikel 

dat ons inzicht geeft in de ontwikkeling die zijn persoonlijkheid nog moest doormaken 

voor hij overtuigd fascist werd. In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad schreef 

hij in 1922 een wat te lang, nogal retorisch - daar was hij heel goed in - artikel over de 

herinrichting van het middelbaar onderwijs die toen aan de orde was. Het parlement 

moest beoordelen of de samenvoeging van middelbaar (HBS) en voorbereidend hoger 

onderwijs (gymnasium) tot een soort lyceum gewenst was. In de B-afdeling van dit lyce

um zou dan wél Latijn, maar geen Grieks onderwezen worden. Er ontstond een publiek 

debat waarin op de onvergankelijke, hogere waarde van de klassieken versus de banali

teit van de exacte vakken werd gewezen. Deze strijd tussen de leidende elite en de ver

edelde fietsenmakers, zoals afgestudeerden aan de TH Delft binnenskamers werden ge

noemd, ofwel tussen het klassieke gymnasium en het lyceum is sindsdien vele malen 

gevoerd, maar in 1922 had hij een speciale kleur. De Eerste Wereldoorlog was nog maar 

net voorbij en deze massale vernietigingsoorlog was mogelijk geweest door de ontwik

keling van de wapenindustrie. Dat had, aldus Mussert, de technologie een slechte naam 

gegeven.Ten onrechte, meende hij. Degenen die de taak hadden het volk te leiden, had

den hun plicht verzaakt. Het morele en godsdienstig leiderschap over de natie kende hij 

toe aan de mannen die Grieks en Latijn hadden geleerd en recht of theologie hadden 

gestudeerd. Daar was geen misverstand over mogelijk. Maar, zei Mussert, als het volk 
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materieel niet goed verzorgd is, kan het niet luisteren naar de wijze lessen van die ge

leerde gymnasiasten die boven het volk gesteld zijn. En voor die materiële zorg en alles 

wat daarmee samenhing, was de technologie onontbeerlijk. Het was aan de leiders te 

zorgen dat de technologie werd gebruikt voor verbetering van de levensomstandigheden 

van de mens en niet voor wapens en oorlogvoering. Zolang met name juristen het ge

leerde aanwendden om zelf als rechter of advocaat goed te verdienen en niets deden 

voor het algemeen belang, ging er geen enkel geestelijk leiderschap van hen uit. Terwijl 

juist zij de kennis van het ware en het schone en het billijke moesten omzetten in een 

belangeloos streven naar het hogere. Daarin hadden zij gefaald, zowel door oorlog te 

voeren als door het Verdrag van Versailles te ontwerpen en te ondertekenen. Mussert die 

behalve retorisch ook heel puntig kon zijn, schreef: het gymnasium schiet zo te kort in de 

vorming van de leerlingen'dat men zich moeilijk kan voorstellen, dat het zonder Grieksch 

nog erger kan zijn'. n 

We zien hoe Mussert hier kritiek heeft op de gestudeerde elite van Nederland, maartege-

lijk nog gelooft in de traditionele hiërarchie van hoog en laag, van geestelijken technisch, 

van gymnasium en HBS. Dat hij tot de lagere soort behoort, aanvaardde hij toen nog als 

vanzelfsprekend. 

Een zogenaamde primeur 

In 1923 kwam Mussert weer met een artikel: hij maakte een plan voor een getijdeneen-

tra Ie in deWesterschelde. Zijn trouwe bewonderaar Homan van der Heide schreef dat dit 
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plan'voor ons land eenig in zijn soort'was. " Ook dat is weer vaak overgeschreven. Maar 

een getijdencentrale was voor Nederland - in het buitenland bestonden zulke centrales 

al veel langer - veel eerder uitgedacht door ir. Max CE. Bongaerts, voor de Westerschelde. 

Dat was rond 1908; de ontwerper van de Oostsluis te Hansweert, J.A. Ringers, nam het 

idee over en had een getijdencentrale bouwrijp in 1914 toen AEG door het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog de motoren niet meer leveren kon. Daarop strandde de uitvoe

ring. " Dat kon Mussert allemaal weten; er was over gepubliceerd in De Ingenieuren die 

stond, mét register, op ieder waterstaatskantoor. Had hij het niet gelezen, of deed hij 

alsof? In het eerste geval was hij wel knap, al waren er in het buitenland voorbeelden die 

hem de weg wezen. In het tweede geval bedotte hij de zaak. 

Een bedorven verhouding 

In 1923 zou de bouw van de werken in de Eem bij Baarn beginnen, maar dan zonder het 

gemaal -volgens Mussert een bezuiniging die door hemzelf was bedacht. Maar de pro

vincie Gelderland en het Rijk gingen dwars liggen; men meende dat met de uitvoering 

van de Zuiderzeewerken de waterhuishoudkundige problemen zich vanzelf zouden op

lossen. En die Zuiderzeewerken vorderden gestaag. Het plan belandde daarom in de la. 

Mussert ging nu werken aan een andere manier van beekverbetering in de regio -want 

de afsluiting van de Eem hing nauw samen met sluizen en beekverbetering. Mussert 

werd wederom getroffen door het droevig lot van de ambtenaar die werkt en werkt, ter

wijl de politiek zich herbezint en zegt: nee.voorlopigtoch maar niet.Want ook dit project 

werd door de politiek in de la gelegd.15 We zien straks hoe Mussert het primaat van de 

politiek in twijfel gaat trekken en hoe hij het conventionele politiek bedrijf gaat minach

ten. De politiek had zijn werk terzijde geschoven, en dat zal - niet onbegrijpelijk - kwaad 

bloed bij hem hebben gezet. Hij was geen man die gemakkelijk berustte. Integendeel. Hij 

had veel conflicten op zijn werk, en de verhouding tot zijn chef was totaal bedorven. Die 

gaf hem geen werk meer. Waarom niet? 

Tot begin 1924 had Ram namelijk nog werk in portefeuille voor Mussert. Op een vraag van 

het Provinciaal Bestuur of Ram nog steeds een ingenieur naast zich nodig had, wees Ram 

op de wegen die gebouwd moesten worden. Maar hij gaf er Mussert geen opdracht toe. 

Het was goed mis tussen de heren. 

Zoals dat vaker gaat bij een bedorven werkverhouding werd Mussert gedetacheerd; dan 

was hij uit het zicht. Het Gooisch Kanalen Comité, een lobby voor betere scheepvaartver

bindingen in het Gooi, vroeg hem op te treden als technisch adviseur; zijn taak werd het 

een kanalenplan te ontwerpen. Dat gebeurde met toestemming van het Provinciaal Be

stuur dat kennelijk die broodnodige aanleg van wegen in de la had gelegd, of gewoon 

even niet had opgelet. Twee jaar later zou het Provinciaal Bestuur Ram verwijten dat hij 

Mussert geen werk had gegeven, maar het had intussen Musserts detachering wel zelf 

goedgekeurd. Erg alert was dat niet. "' 
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Op zich, overigens, was een dergelijke klus buitenshuis niet negatief: ir. J.A. Ringers, die 

negen jaar ouder was dan Mussert en in 1921 al een zeer goede reputatie had, kreeg in 

1921-1922 als arrondissementsingenieur van de Rijkswaterstaat in Hoorn er ook zo'n kar

wei bij. In opdracht van de Noord-Hollandse kanalenlobby maakte hij het kanalenplan 

voor West-Friesland; het was creatief werken bovendien een mooie bijverdienste.1 Maar 

in de context van de Provinciale Waterstaat was het voor Mussert nogal vernederend dat 

hij buiten de deur zijn heil moest zoeken. De reden was overduidelijk: Ram wilde Mussert 

uit de weg hebben omdat die, zoals Ram zei,'nu eenmaal niet iemand boven zich kan 

velen en zal blijven trachten zijn chef opzij te drukken of voorbij te gaan'. '8 

Toen in 1926 het Gooise kanalenplan klaar was, wilde Ram echt van Mussert af. Ram zei 

half maart 1926 tegen Mussert dat er geen werk meer voor hem was, en hij liet dat ook 

het College weten. " Kennelijk verwachtte hij dat Mussert dan wel weg zou gaan. Dat 

was naïef. Mussert ging helemaal niet weg als zo'n regententype hem dat zei. Integen

deel. Dat had ook Ram kunnen bedenken. Want Mussert was zich aan het ontwikkelen 

tot een activist van grote klasse; hij was slim, allesbehalve bleu, een organisator van je

welste, en een lobbyist van hoog niveau. En hij werd bedreigd in zijn brood: als hij zijn 

baan verloor, wie zou hem dan willen hebben? Geen enkele werkgever met gezond ver

stand haalt een activist in huis -voor je het weet, keert hij zich tegen jezelf. Het wasvoor 

Mussert dus erop of eronder wat betreft zijn broodwinning. Maar wat hield dat activisme 

van Mussert nu eigenlijk in? 

De minister ten val gebracht 

Al heel lang waren de Nederlands-Belgische verhoudingen gespannen en dat was sinds 

het einde van de Eerste Wereldoorlog alleen maar erger geworden. België lobbyde bij de 

overwinnaars zelfs voor annexatie van Nederlands grondgebied. Om enige ontspanning 

te bereiken, ontwierp België samen met de Nederlandse minister van Buitenlandse Za

ken, de bekwame en geroutineerde jonkheer mr.dr. H.A. van Karnebeek, een verdrag. Dat 

ging vooral over de waterstaatkundige verhoudingen: de Belgen wilden graag betere ver

bindingen over water met het achterland, Duitsland dus. Dat betekende de aanleg, ver

betering en verbreding van kanalen. Het Juliana- en Maas-Waalkanaal (beide in aanleg), 

maar vooral het nog te ontwerpen Moerdijkkanaal, dat de Schelde met de Rijn zou ver

binden, waren belangrijk in het plan. Maar ook de lastenverdeling van het bevaarbaar 

houden van de Schelde was een punt. In grote lijnen was het concept-verdrag inderdaad 

voordeliger voor de Belgen dan voor Nederland en het dreigde vooral de concurrentiepo

sitie van Rotterdam te ondermijnen. Daar kwamen natuurlijk bezwaren tegen. De Kamer 

van Koophandel van Rotterdam was tegen; die van Amsterdam was milder. Een aantal 

ingenieurs van de Rijkswaterstaat was tegen; sommigen hadden wat politieke invloed, 

zoals Ramaer die we hierboven al ontmoetten. Sommige politieke partijen waren tegen. 

Een paar rechtse clubs zoals die van prof. F.C. Gerretson waren fel tegen. De tegenstanders 
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Portret van Mr. H.Th. s'Jacob, 
Commissaris van de Koningin, 
Provincie Utrecht, 1924-^34 
(fotocollectie Provincie Utrecht) 
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vonden dat Nederland zijn 

belangen verkwanselde 

vooreen ontspanningspoli-

tiek met een Belgisch regi

me dat Franstalig was en 

zich niets gelegen liet lig

gen aan de Vlamingen, met 

wie de Nederlanders toch 

een stamverwantschap 

hadden. Op langere termijn 

zouden de belangen van 

Franstaligen en Vlamingen 

niet zover uiteen lopen wat 

het belang van een goede 

verbinding over water naar 

het Ruhrgebied betrof, maar toen zagen de tegenstanders dat niet zo. 

Van Karnebeeks gevaarlijkste tegenstander was Ad Mussert, die vooral op waterstaat

kundige gronden tegen was. Maar ook het nationalisme telde-we weten nog hoe hij in 

1914 vrijwillig dienst nam. In mei 1925 schreef Mussert twee artikelen tegen het Verdrag, 

in diezelfde Utrechtse krant waarin hij over gymnasium en lyceum had geschreven. Ken

nelijk vonden zijn chefs het goed dat hij zo actief was; in ieder geval konden ze hem moei

lijk tegenhouden. Bij Rijkswaterstaat waren verschillende ingenieurs politiek actief; Bon-

gaerts en A.H.H.W. König waren zelfs enige tijd ministervan Waterstaat. Vreemd was wél 

dat kennelijk niemand bezwaar maakte toen Mussert secretaris werd van het Nationaal 

Comité van Actie tegen het Verdrag met België, dat hij zelf oprichtte. Hij ging ervoor rei

zen en lobbyen, spreken en schrijven, ageren en protesteren - dat moet hij toch vooral in 

de tijd van de baas gedaan hebben. Het ligt voor de hand dat de Commissaris der Konin

gin, Mr. H.Th. s'Jacob, net als zijn partijgenoten van de CHU, zo tegen het verdrag was dat 

hij Mussert zijn gang liet gaan. Hetzelfde geldt voor de gedeputeerde J.H.Th.O. Kettlitz, lid 

van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond, waartoe ook Mussert behoorde, en lid van 

Musserts Comité. 

Mussert werd de onvermoeibare secretaris, organisator, coördinator en motor van het Na

tionaal Comité. Voorzitter van het Comité was de gepensioneerde bankier mr. J. Luden, 

president van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank en commissaris 

van vele andere bedrijven. Veel ledenvan het Comité hoorden tot de elite van Nederland.2" 

De elite van Nederland bleek voor de onderwijzerszoon uit Werkendam niet een club die 
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ver boven hem stond; ze was bereikbaar en beïnvloedbaar. 

In 1926 bereikte het Nationaal Comité haar doel nog niet; de Tweede Kamer nam het 

verdrag aan. In februari 1927 sneuvelde het echter in de Eerste Kamer en trad Van Karne-

beekaf.:' Musserts Nationaal Comité had gezegevierd. Mussert zelf werd lid van Gerret-

son ultrarechtse Nationale Unie. 

Een requisitoir 

De Gedeputeerden hadden inmiddels Mussert gevraagd of hij zelf ook vond dat hij wel 

op kon stappen wegens gebrek aan bezigheden. Nu, dat vond hij helemaal niet. Wat volg

de was een nota van twintig vel die veel inzicht geeft in de zelfbewuste, retorisch hoog

begaafde en temperamentvolle vechtjas Mussert. Ram moest voor de bijl. 

Mussert opende zijn nota heel correct: ik schrijf u met een bezwaard hart, maar'de feiten 

zijn sprekend genoeg'. Het betrof feiten die hij 'uit deferentie tegenover mijn chef, die ik 

als mensch een zeer groote mate van hoogachting toedraag, zoo gaarne onaangeroerd 

zou hebben gelaten'. Even, schrijft hij dan, heeft hij overwogen zich terug te trekken, 

maar neen, zijn loyaliteit mocht niet zover gaan, vanwege het belang van de provincie en 

dat van hemzelf. En dus kon hij niet anders dan opening van zaken geven. Maar'dit alles 

had voorkomen kunnen worden indien de H.l. (hoofdingenieur.TP) mij de plaats had ge

geven, die zoowel de provincie als mij rechtens toekomt'. En dan 'ter zake'. Eerst stelde 

Mussert zich aan het College voor, want 'tot nu toe ben ik eigenlijk niets meer dan een 

sage voor U geweest'. Een sage uit de krant, mogen we aannemen, want de actie tegen 

Van Karnebeek is dan al bijna een jaar aan de gang. 

De sage uit de krant zette zijn licht niet onder korenmaat. Hij had snel gestudeerd (vieren 

BWmÉP lil 'J ,M-

Gezicht op het Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht vanaf de brug over het Merwedekanaal bij de Vleutenseweg, 7943. Foto Nico 

Jesse. Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
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een half jaar tegen zes een halfjaar gemiddeld, zei hij) en was'cum laude'geslaagd, wat 

slechts 2% de studenten lukt. Inderdaad, hij was met lof geslaagd. Dat klopte. Na ander

half jaar werken bij de Rijkswaterstaat stond hij in november 1919'hooger op de ranglijst 

dan de ingenieur, die nu in Utrecht arrondissementsingenieur is ' - en dât klopte niet. De 

arrondissementsingenieur waar Mussert op doelde, was ir. H. Bakker die in 1926 al zes 

jaar ingenieur tweede klasse van de Rijkswaterstaat was en tussen de ƒ 4000 en de 

ƒ 5000 verdiend zal hebben. Mussert verdiende/2500 toen hij anderhalfjaar bij de Rijks

waterstaat was. Bij zijn sollicitatie, vervolgde Mussert, had Ram hem gezegd dat hij de 

'aangewezen opvolger zou zijn' als de chef met pensioen ging. Ook hier is een korreltje 

zout op zijn plaats; we zagen al dat Provinciale Staten over de benoemingen ging, uitein

delijk. 

Na deze opening volgen passages waarin Ramen het College rechtstreeks werden aange

vallen. Dat de politiek dat plan voor de Gelderse Vallei terzijde had gelegd in 1923, zei 

Mussert nu prima te vinden. Want hij vond het een plan van niks. Het was een'miljoenen-

werk dat zijn rente in derverste verte niet zou hebben opgebracht'. Uit financieel en an

deroogpunt waren de plaats van de sluizen en het gemaal verkeerd gekozen. Sterker nog: 

al in 1923 was bij Mussert het besef ontwaakt'dat de grondslagen der plannen, zooa Is die 

in de jaren 1917-1919 door de beide hoofdingenieurs waren gesteld, uit economisch oog

punt volstrekt verwerpelijk waren'. Beekverbetering te bevorderen door afsluiting en be-

maling van de Eem, was 'een economisch monstrum dat geen levensvatbaarheid bezit. 

Het laat zich het best vergelijken met een kind met een waterhoofd. Het lichaam (d.w.z. 

de beekverbeteringswerken) is als normaal te beschouwen, maar de kop overtreft eenige 

malen het lichaam. Tot deze ontdekking zou ik vermoedelijk al veel eerder gekomen zijn, 

indien de betreffende besprekingen niet volstrekt buiten mij om hadden plaatsgevon

den'. 

Dat nu was een grove beschuldiging. En was hij terecht? Had Ram zijn ondergeschikte 

van meet af aan buiten alle besprekingen gehouden, zodat Mussert inderdaad in 1923 

niet had kunnen waarschuwen voor de grote verkwisting? 

De geschiedschrijver van de Utrechtse Provinciale Waterstaat, Guus Borger, heeft ge

schreven dat 'Ram niet in de gelegenheid was de voortgang van het werk aan het Vallei-

plan in meer dan hoofdlijnen te volgen'. Eens per maand praatte Mussert hem bij, aldus 

Borger.22 Ram zei dan ook tot het College dat Mussert nergens buiten gehouden was; hij 

had altijd alle stukken gezien. Rams conclusie:'Of hij heeft tegen beter weten in gezwe

gen of hij spreekt thans onwaarheid'.21 Het laatste moet het geval geweest zijn: Mussert 

was nergens buiten gehouden, en het verwijt van verkwisting was iets dat hij achteraf 

had bedacht. Met zijn bewering dat hij overal buiten was gehouden als slachtoffer beoe

fende hij in 1926 al het kunstje van verongelijktheid dat hij later nog veel professioneler 

zou beoefenen en dat andere NSB'ers gretig zouden overnemen. 

In werkelijkheid - we zagen het al - kwam dat plan voor beekverbetering al in het ge

noemde, gedrukte, stuk van 1921 aan de orde en Mussert moet dat plan op zijn bureau 

TESSEL POLLMANN VAN INGENIEUR TOT LEIDER 



Bouw gemaal bij de Vechtsluizen, Muiden, igjo (fotocollectie Provincie Utrecht). 

gehad hebbenjaren lang. Bovendien is er nog een stuk waar hij van geweten moet heb

ben, als hij het al niet zelf heeft geschreven. Dat was het antwoord aan de minister van 

Waterstaat op een aanval van Wortman. Wortman vond dat de minister geen subsidie 

aan het Gelderse Vallei-plan moest geven. De Provinciale Waterstaat van Utrecht gaf re

pliek met een nota waarin de voordelen van het plan nauwkeurig werden beschreven en 

waarin op subsidie werd aangedrongen. Dat was in november 1922. De nota was onder

tekend door de Commissarissen der Koningin van Utrecht en Gelderland. Auteur van die 

nota wasMussert, zei Ram, en dat was waarschijnlijk ook zo. Wie anders had de gegevens 

die daarvoor nodig waren? Ram maakte daarmee aannemelijk dat Mussert (ook) in 1922 

het plan heel goed kende en nooit iets had gezegd over verkwisting. Integendeel - de 

nota was een pleidooi voor een bijdrage van het Rijk van 45%, en die kwam er ook, aan

vankelijk. y' 

Mussert beschuldigde Ram er dus van én geldverkwistende plannen gemaakt te hebben 

én hem buitengesloten te hebben. Aan het eerste was hij mede debet en het tweede was 

niet waar. Mussert ging nog een stap verder: niet alleen maakte hij Ram zwart, hij liet het 

College ook voelen dat het had zitten slapen toen het de plannen goedkeurde. 

Mussert zette ook in het vervolg van zijn filippica tegen Ram en College een hoge borst 

op. Hij pochte op zijn eigen verdiensten. Hij wees op zijn plan voor het kanaal op polder-

peil als 'de eerste dienst die ik aan mijn land kon bewijzen'. Dat dit plan was afgewezen, 

vermeldde hij niet. Over de studie van degetijdencentralezei hij dat deze'arbeid vermoe

delijk pioniersarbeid zal zijn, die eerst najaren vrucht zou kunnen dragen'. Ook hier paste 

meer bescheidenheid, zoals eerder duidelijk werd. Daarna noemde Mussert nog de Gooi-
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Portret van A.A. Mussert bij het 
aanvaarden van zijn functie als 
hoofdingenieur van de Provin
ciale Waterstaat Utrecht, 1927. 

se kanalen en ook dat pro

ject was een succes, en toch 

was ervan de kant van Ram 

geen nieuw werk voor hem 

gekomen! 

Zijn werkkracht was kenne

lijk een 'quantité négliga-

ble'voorde hoofdingenieur. 

'Het was voor mij uiteraard 

een voortdurende ergernis 

dagelijks naar mijn bureau 

te moeten gaan met het 

besef, dat mijn diensten 

daar zoo weinig mogelijk 

verlangd werden. (...) Dat 

dit aan iemand met mijn 

temperament ontzaggelijk 

veel ergernis gegeven heeft, behoeft geen nadere verklaring'. Alsof hij niet in de ja ren dat 

hij zogenaamd werkloos aan zijn bureau zat, door stad en land was getrokken voor het 

Nationaal Comité, brochures tegen het verdrag had geschreven, artikelen had gepubli

ceerd en lezingen had gehouden voor een zaak waar de provincie Utrecht weinig mee te 

maken had. Hij had zijn passie geheel kunnen uitleven, maar schreef nu op zielige toon: 

'Ik had niet te bevelen, doch te gehoorzamen. Ik heb gehoorzaamd en mij geschikt naar 

den wil van den H.l.' Daar voegde hij, zeer onthullend, aan toe: 'Maar dit was mogelijk 

omdat het mij duidelijk werd, dat de H.l. niet mij, maar zichzelve door deze handelwijze 

in moeilijkheden zou brengen'. Deze zin maakte duidelijk dat Mussert al lang van plan 

was ir. Ram ten val te brengen. En dat deed hij op knappe wijze: zijn nota veranderde 

langzaam in een requisitoir waarin hij de wanprestaties van Ram opsomde: 'De Gelder-

sche Vallei: Stapels dossiers, uitgaven bijna een Ton; resultaat nihil. Beter gezegd negatief. 

Het prestige van Uw College en van den Provinciale Waterstaat is er bij de betrokken be

volkingsgroep niet op vooruitgegaan. 

De Leidsche Rijn: Stapels dossiers. Resultaat geen. 

De verbetering van den waterstaatkundigen toestand in de Vechtstreek. Bergen paperas

sen. Waar zijn de resultaten? Wat is de oorzaak hiervan? 

Zou in de Geldersche Valleikwestie Gelderland de oorzaak zijn? 
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Zou in de Leidsche Rijnkwestie Zuid-Holland de oorzaak zijn? Zou in de Vechtkwestie 

Noord-Holland de oorzaak zijn? 

De oorzaak is de onvoldoende bestudering der problemen.' 

Mussert ergerde zich niet persoonlijk aan Ram:'daar stond ik volstrekt boven'. Maar mo

reel vond hij het verwerpelijk dat men hem in 1920 bij de Rijkswaterstaat had 'wegge

haald', zonder dat er een behoorlijke taak voor hem was. Weggehaald? Zoals we gezien 

hebben, had Mussert zelf gesolliciteerd. Ten slotte somde hij een reeks noodzakelijke 

werkzaamheden in de provincie open hij bood aan om een flink aantal van alle verwaar

loosde projecten op zijn schouders te nemen. 

Het College gaf Ram de kans zich te verdedigen en die deed dat ook wel, zoals we al za

gen. Maar tegen een ervaren activist, om niet te zeggen agitator, als Mussert was hij niet 

opgewassen. Die zou een chef altijd 'opzij drukken'. Ram waarschuwde het College wél 

voor de manier waarop Musserts de vele nieuwe werkzaamheden op zijn schouders zou 

nemen. De Provinciale Waterstaat zou daarmee uit handen van de Gedeputeerden wor

den gehaald en in die van Mussert zelf gelegd.-* 

De notulen van de Collegevergadering stelden - zonder het met zoveel woorden te zeg

gen - Mussert in het gelijk. Het College gaf hem een groot aantal nieuwe taken; van 

ontslag was geen sprake meer. Integendeel: het was Ram die het jaar daarna met ver

vroegd pensioen ging.2' Kijken we naar een foto van de latere NSB-leider uit 1927, dan 

zien we een energieke, vasthoudende en zeer zelfbewuste man. 

Dat de hoofdingenieur niet zichzelve zoekt 

Er moest nu dus een nieuwe hoofdingenieur komen. Nummer één stond ir. W.H. Brink

horst, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat. Nummer twee was Mussert en die ging 

lobbyen: het verhaal gaat dat hij de Statenleden allemaal zelf bezocht. Van één ervan 

weten we het zeker omdat die erover sprak. Dat gebeurde in een besloten vergadering 

van Provinciale en Gedeputeerde Staten. De Staten, geïrriteerd, wilden weten waarom 

iemand van buitenaf als nummer één stond. 

De CdK gaf uitleg. Eerst prees hij Mussert als ingenieur.Toen kwamen de bezwaren:'Maar 

behalve bekwaamheid is voor eene behoorlijke vervulling van die betrekking tact een 

eerste vereischte: tact tegenover de ambtenaren van den eigen dienst (de Waterstaat,TP) 

en die van het Provinciehuis, met name die van de Tweede Afdeeling'. De Tweede Afdee-

ling behandelde de waterstaatszaken vanuit algemeen bestuurlijk en juridisch oogpunt. 

De Commissaris vervolgde: 'De hoofdingenieur moet toch met verschillende personen 

besprekingen houden o.m. met zijn ambtgenoten uit andere provinciën, met de departe

menten van algemeen bestuur. Daarbij dient voorop te staan dat de hoofdingenieur niet 

zichzelf zoekt, maar steeds de belangen der provincie voor laat gaan. Of de heer Mussert 

die tact bezit, meent het College aan twijfel onderhevig te zijn'.v 

Ondanks deze ondubbelzinnige kritiek van de Commissaris werd Mussert met 23 tegen 
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Schets i/oor een autoweg, illustratie uit Musserts publicatie Vrij baan voor de toekomst. Bijdrage tot de kennis van het wegen
vraagstuk, Utrecht 1937. 

18 stemmen gekozen tot hoofdingenieur. Voor het eerst en het laatst weken de Staten af 

van de voordracht van het College.28 Mussert was een man om rekening mee te houden. 

Twee jaar later, in 1929, liet Mussert zich van een andere kant zien: hij kon heel creatief 

denken over zowel natte als droge waterstaatsvraagstukken - natte waterstaat gaat over 

water; droge over wegen. Jarenlang waren er plannen gemaakt voor een verbinding van 

Amsterdam met de Rijn. Er was veel op gestudeerd en er waren diverse lobbies die ieder 

een voorkeur hadden voor de loop van het aan te leggen kanaal. Utrecht wilde dat het 

kanaal haar stad passeerde; het was vitaal voor haar industriële ontwikkeling. Mussert 

maakte een plan op basis van de ontwerpen van de Commissie-Van Limburg en stelde 

voor schutsluizen achterwege te laten. Volgens zijn plan kon het kanaal van Amsterdam 

via Utrecht tot Wijk bij Duurstede één gelijk niveau hebben. Dit idee voor een zogeheten 

eenpandig kanaal baarde zoveel opzien dat alle perspectieven verschoven, de lobbies zich 

hergroepeerden en met nieuwe ijver aan het werk gingen. De minister was onder de in

druk en liet een nieuw onderzoek verrichten. Musserts idee werd verwerkt in het uitein

delijke ontwerp voor het kanaal, waarvan het tracé door de Commissie-Van Limburg was 

vastgesteld, met afmetingen van kanaal en kunstwerken zoals door dr.ir. L.H. Wentholt 

ontworpen.2' Musserts efficiënte en zuinige variant droeg zeker veel bij tot een goede 

oplossing van dit kanaalprobleem. 

Later zou Mussert, die zijn PR buitengewoon goed verzorgde, het doen voorkomen alsof hij 
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het kanaal helemaal alleen had ontworpen. Dat was weer echt Mussert; hij deed er altijd 

een schepje bovenop. Hetzelfde gebeurde bij zijn tweede wegenonderzoek waarover hij in 

1931 het boekje Vrij baan voorde toekomst. Bijdrage tot de kennis van het wegenvraagstuk 

publiceerde. Daarin lanceerde hij het idee van de autoweg in de vorm van een groot viaduct; 

hij vertelde er niet bij dat dat geen origineel plan was. Misschien wist hij dat niet, maar dan 

had hij de literatuur niet goed doorgewerkt. Misschien ook wist hij het wel, maar blufte hij. 

Net als bij de getijdencentrale was ook de herkomst van dit idee dus weer dubieus.i0 

De staatsburger is gedegenereerd 

Waarom deed Mussert zulke dingen? Hij was een getalenteerd man en een goed vakman, 

maar als ingenieur de mindere van bijvoorbeeld Cornells Willem Lely, de zoon van Corne

lls Lely van de Zuiderzeewerken, of van J.A. Ringers.de ontwerper van de Noordersluis te 

Umuiden.31 

Was hij bij de Rijkswaterstaat gebleven, dan had hij zich verder kunnen ontwikkelen en 

meedingen naar een positie bij de echt interessante, grote werken van die tijd - men 

denke aan de bouw van 's werelds grootste sluizen in Umuiden, de Zuiderzeewerken, de 

kanalisatie van de Maas of de Twentekanalen. Daarbij had hij wellicht geëxcelleerd. Op 

provinciaal niveau bestonden zulke 

werken niet. Bij de provincie verdien

de hij wel goed, en was hij ook snel

ler eigen baas, maar hij kon er niet 

tot zijn recht komen zoals de grote 

ingenieurs bij de Rijkswaterstaat dat 

konden. Intussen lanceerde hij dus 

papieren plannen, en smukte hij zijn 

CV op met allerlei prestaties waar

van hij de meeste nét niet had gele

verd en met plannen die wel iets cre-

atiefs hadden, maar die meestal nét 

niet goed genoeg doordacht waren. 

In het jaar dat hij Vrij baan voor de 

toekomst schreef, in 1931 dus, richtte 

Mussert samen met zijn collega

ambtenaar, de commies C. van Geel

kerken, de NSB op. De leidende ge

dachte van de beweging was dat 

Nederland zo slecht werd bestuurd 

Situatieschets bij het bestek voor een brug 

over de Vecht, 1933. 
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dat Mussert de touwtjes beter zelf in handen kon nemen: 'Als staatsburger is de Neder

lander zoo gedegenereerd dat we een algeheele omschakeling noodig achten', zei Mus

sert, de Leider, in 1932 in een kranteninterview.i; 

Een schot voor de boeg afvurend begon hij zich op kantoor als een leider te gedragen, wat 

daar helemaal niet goed viel. Hem werd door het College gevraagd iets te doen aan de 

reorganisatie van het Waterschap beoosten de Vecht, want dat had geen taken meer. 

Mussert stelde voor het opte heffen en presenteerde meteen een plan daarvoor. Op zich 

was die opheffing geen dom idee, want de taken waren inderdaad door Amsterdam over

genomen. Het College stemde in met het idee. 

Waterschappen worden echter bestuurd volgens het ingewikkelde waterschapsrecht. Op 

het Provinciehuis werden de waterschappen juridisch en bestuurlijk gevolgd door de 

Tweede Afdeeling waar de zeer gerespecteerde mevr. mr. dr. J.C.P. Hoejenbos-Vervloet de 

baas was. We herinneren ons dat de CdK er in 1927 aan twijfelde of Mussert wel tactvol 

met de Tweede Afdeeling om zou gaan. Die twijfel bleek terecht. Een beetje collegiaal en 

bestuurlijk ingestelde waterstaatsingenieur zou eerst tactvol met collega Hoejenbos-

Vervloet zijn gaan overleggen voordat hij een opheffingsplan schreef. Mussert deed dat 

niet. Daar kwam narigheid van, want mevrouw Hoejenbos-Vervloet had én bezwaren én 

liet allerminst over zich lopen. 

Het resultaat was een serie op scherpe toon gestelde nota's van de Tweede Afdeeling 

waar het College niet van terug had: de aanvankelijke welwillendheid waarmee Musserts 

plan was ontvangen, verdween. Het waterschap bleef bestaan, met wat veranderingen in 

de reglementen. 

Mussert kon zoiets niet accepteren; collegiaal werken, toegeven dater meer dan één op

lossing was van een probleem, nee, dat lukte hem niet. In plaats daarvan schreef hij het 

College een boze brief, gedateerd 18 maart 1932, toen de NSB enkele maanden oud was. 

Mijn dienst, schreef Mussert, heeft door uw verandering van idee veel werk 'onnut' ver

richt. Wellicht, vervolgde Mussert, roept mijn plan administratieve (= bestuurlijke,TP) en 

juridische bezwaren op, maar als men de opheffing echt wil, zijn die bezwaren terzijde te 

schuiven:'De administratie dient zich immers aan te passen aan den administratieve toe

stand en niet omgekeerd.' Bij deze open deur begon het College vermoedelijk al kwaad te 

worden. Mussert deed er nog een schepje bovenop: hij had nu dan een brief gekregen van 

het College met vier bladzijden bezwaren en het verzoek daarop te reageren, maar aan

gezien 'u den bestaanden toestand in stand wenscht te houden en afziet van wezenlijke 

reorganisatie (...) wil het mij voorkomen, dat het geen zin heeft om de in de eerste vier 

bladzijden van uw brief genoemde bezwaren nader te onderzoeken'. Nu plofte het Col

lege; sinds wanneer spreekt een werknemer zijn werkgever zo toe? 

Het College mocht dan woedend zijn, het was ook prudent. Het realiseerde zich dat het 

zelf van mening was veranderd en dus ook boter op het hoofd had. Het vroeg raad aan de 

Tweede Afdeeling en die antwoordde dat Mussert de procedure had ingezet door'een 

beginselbesluit van U uit te lokken op een zeer onvolledig voorstel zijnerzijds'. Als dat 
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beginselbesluit nu moest worden teruggedraaid en er dus inderdaad 'veel onnut werk' 

was verricht, was dat de consequentie van Musserts eigen eerste opzet. 

Het College, gerustgesteld, schreef op 5 april 1932 aan Mussert 'niet weinig ontstemd' 

over hem te zijn. Het was niet aan Mussert goed- of afkeuring te geven aan een besluit 

van het College. Het College wenste verder'verschoond'te blijven van zulk commentaar, 

en Mussert had moeten doen wat hem gevraagd werd: ingaan op die vier bladzijden be

zwaren. Dat was zijn werk als adviseur van het College. Nu hij dat weigerde, wilde het 

College niet verder met hem spreken over de waterschapskwestie, hoewel dat wel haar 

plan was geweest. Mussert begreep niet dat hij al veel te ver was gegaan. Integendeel: hij 

legde medio april 1932 in een lange brief uit dat hij in een eerdere fase vragen van het 

College wel degelijk had beantwoord, dat hij het besluit het waterschap niet opte heffen 

nog steeds betreurde en dat hij geen adviezen uitbracht waar hij niet achter stond. Hij 

vond, schreef hij, dat hij zelf kon uitmaken wanneer het geven van advies nog ter zake 

was; als het besluit toch al gevallen was, waarom dan nog nakaarten?Wezien hier dat hij 

het primaat van de politiek in feite niet meer erkende. 

Het College ontplofte nu echt van woede. De CdK schreef hem dat 'toon en vorm'van het 

betoog van Mussert 'de Gedeputeerde Staten aanleiding geeft daarop niet verder in te 

gaan'. Er was dus een vertrouwensbreuk. En er werd niet alleen niet meer geschreven, er 

werd ook niet meer samen gepraat. Mussert moest bakzeil halen en schreef een excuus

brief: hij had het zo niet bedoeld, het speet hem erg, het had 'nimmer in de bedoeling 

gelegen mij te onthouden van het uitbrengen van adviezen tot het geven waarvan uw 

College mij opdracht had verstrekt'. Dat was op 26 mei 1932. " 

Eigengereid 

Ondertussen had Mussert het volgende conflict al in gang gezet. Hij had, geheel op eigen 

houtje, een werkverschaffingsproject bedacht - de werkloosheid was groot en natuurlijk 

was het goed daar iets aan te doen. Daarom had hij, ongevraagd, een commissie van 

deskundigen ingesteld die de droogmaking van het plassengebied Botshol had voorbe

reid. Hij bood op 29 april 1932,terwijl het College juist de relatie met hem aan het verbre

ken was, een rapport met het Botshol-plan aan. Men moet zich dat voorstellen: in een 

gebied waar, zoals overal, grondkwesties tot bijna onoplosbare ruzies leiden en het wa

terschapsrecht het leven compliceert, waar iedere ingreep in het landschap de water

huishouding en dus de belangen van de boeren raakt, komt opeens een plan voor droog

making ter tafel dat met niemand die er toe doet, is besproken. Een dergelijk plan kan 

alleen gemaakt worden in overleg met alle betrokkenen: de burgemeester.de boeren, het 

waterschap, het aangrenzende waterwinbedrijf en wie al niet. Maar wellicht vond Mus

sert dat nu juist de gedegenereerde manier van besturen waartegen hij met de NSB stel

ling wilde nemen. Het College schrok van Musserts eigengereidheid en schreef hem op 3 

mei 1932 een ijzig briefje:'Alvorens uw rapport (...) in overweging te nemen, zullen wij 
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gaarne vernemen krachtens welke opdracht van ons College dit rapport, door een Com

missie waarvan het bestaan ons niet bekend was, is uitgebracht'. 

Mussert schrok ook, en begon te draaien. Op 14 mei 1932 schreef hij het College dat het 

rapport bedoeld was om de kennis van het Botshol-gebied te vergroten en dat het in de 

la zou gaan, met andere interessante archiefstukken. De Tweede Afdeeling werd, zoals 

gebruikelijk, om commentaar gevraagd en noteerde dat Mussert zijn initiatief wel op 

héél verschillende manieren presenteerde. Terwijl hij zijn wetenschappelijke commissie 

ijverig en voor niks aan zijn plan had laten werken - het ging toch om een goed doel -

bedoelde hij dat plan intussen in het archief opte bergen. Zo werd dat archief, in de woor

den van Mussert, 'op gemakkelijk en goedkoope wijze' een studie rijker. De repliek was 

snijdend: zoiets gaf toch geen pas ten opzichte van de mensen die gratis aan dat plan 

gewerkt hadden, aldus de immer onverschrokken Tweede Afdeeling van mevrouw Hoe-

jenbos-Vervloet - wellicht de enige op het Provinciehuis waar Mussert niet over heen 

walste. En de Tweede Afdeeling vervolgde: als het College al verder wilde met het plan, 

moest de minister van Binnenlandse Zaken er maar eerst naar kijken en een besluit ne

men of men er wat mee wilde doen als werkverschaffingsobject. In ieder geval was het 

rapport nu nog onvolledig en waren de kosten niet voldoende nauwkeurig geraamd. " 

Dat was een domper voor de waterstaatsingenieur en had bij hem de vraag moeten op

roepen waarom hij op het werk toch telkens in conflict raakte. 

In een politiek neutrale context zou men Musserts gedrag eigengereid noemen; in de 

context van zijn fascistische opvattingen kunnen we zijn gedrag ook interpreteren als 

minachting voor het politieke establishment. Hij prikkelde de mensen om zich heen met 

zijn mengeling van eigengereidheid en minachting. Zijn biografen mogen hem dan ge

prezen hebben als een voortreffelijk manager, er was ook een tegenkant. Zo liet hij zijn 

wegwerkers van augustus tot oktober 1932 als extra klus verkeer tellen. In augustus 1933 

kreeg hij daarover een boze brief van het bestuur van de Vereeniging van Provinciaal Per

soneel; de arbeiders waren niet betaald. Een van de arbeiders ontving op 20 februari 1934 

een kwitantie voor/15,50. Dat was bijna anderhalfjaar later. " 

Even merkwaardig is een andere anekdote, verteld door Meyers, die-zonder bronvermel

ding - hoog opgeeft van Musserts inzet voor de gewone man. Bij de Zuiderzeewerken, 

aldus Meyers, zou de aannemer de arbeiders slecht behandelen. Mussert 'ontbood de 

aannemer en beval hem daarin onmiddellijk verandering te brengen. De volgende dag 

kwam hij controleren!' "' Een mooi verhaal, behalve dan dat Mussert helemaal niet de 

opdrachtgever was van de Zuiderzeewerken; dat was de Dienst der Zuiderzeewerken. 

Verboden voor ambtenaren 

GS vergaderden op 16 mei 1933 over Mussert: de CdK vond dat de bezigheden van Mussert 

als NSB-leider langzamerhand 'minder gewenschte vorm & omvang aannemen'. Maar 

zolang zijn werk er niet onder leed,'en zijn optreden naar buiten niet geacht kan worden 
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Mussert verlaat na zijn ontslag als hoofdingenieur 
het gebouw van de Provinciale Griffie te Utrecht, 30 
april 1934. 

in strijd te komen met zijn positie als hoofd

ambtenaar der provincie' vond de CdK het 

'uiterst moeilijk veel hiertegen te doen'. '" 

Bij de waterschappen in de provincie die on

der Musserts toezicht stonden, was er op 

zijn minst één opponent die van zich liet ho

ren. De weigraaf van het Waterschap de 

Hoogen en de Lage Weide, mr. W.H. Elink 

Schuurman zond een brief aan alle voorzit

ters van de waterschappen in de provincie 

Utrecht. Het was, eerlijk gezegd, een wat 

verwarde brief, maar de strekking was hel

der: de weigraaf vond het stuitend bevelen 

te moeten aanvaarden van de ingenieur/ 

NSB-Leider die openlijk de democratische 

en parlementaire instellingen minachtte en 

ophitste tot revolutie. Dat was in november 

1933 3S 

Op 12 december 1933 vergaderden de Staten overeen nieuwe bepaling in het ambtenaren

reglement van de Provincie:'Aan den ambtenaar kan eervol ontslag worden verleend op 

grond van revolutionaire gezindheid.'De Statenleden spraken lang en breed én interessant 

over die revolutionaire gezindheid: men zat nog middenin de kwestie wie of wat Mussert 

en de NSB nu eigenlijk waren, en er was zeker geen eenstemmigheid. Van de kant van de 

SGP (het Statenlid A. Hoogendijk) was er solidariteit met de NSB: wéér een minderheid die 

het leven zuur werd gemaakt - gereformeerden die zich niet verzekerden moesten meer 

belasting betalen dan anderen en voelden zich in de hoek gezet, net als de NSB. Maar ook 

de CHU in de persoon van jhr. mr. K.J. Schorer vond dat men voorzichtig moest zijn: het 

bestaan van de NSB was een les voor allen. Het ging niet aan 'het parlementaire stelsel zoo 

hoog in de lucht te verheffen en niet ook eens de hand in eigen boezem te steken'. Ook in 

de opleving van het nationale gevoel,'al uit dit zich somtijds op minder sympathieke wijze', 

stak toch iets goeds. Men kon van de NSB wel zeggen:'Dit zijn eigenlijk menschen, die wij 

niet willen kennen en van wie wij ook niets willen weten', maar achter de beweging school 

toch iets'dat ook de harten van anderen beroert. Men moet zaken zien zooals zij zijn. In het 

ontstaan van deze beweging ligt voor ons allen een verwijt'. Op gelijke toonhoogte zei het 

Statenlid M.J.P. Vermooten (ARP) zeker geen voorstander van de NSB te zijn, maar hij 

meende, met schaamte, dat 'de revolutionaire gezindheid, zij het dat vorige regeeringen 

daarvan mede de oorzaak zijn, zoodanig is gegroeid' dat er gevaar dreigde. Ook hier werd 
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wel degelijk kritiek op het bestaande stelsel geuit en het was dan ook met gemengde ge

voelens dat de NSB werd afgewezen. Met 29 tegen 7 werd de nieuwe bepaling aanvaard: 

ambtenaren mochten niet revolutionair gezind zijn. " Maar het College was er toch niet 

helemaal zeker van of het goed gehandeld had. De CdK werd op zijn verzoek ontvangen 

door Hendrikus Colijn, toen minister-president, en hoorde dat die al zijn handtekening had 

gezet onder een verbod voor ambtenaren lid te zijn de NSB. Want ook de regering had een 

probleem met Mussert en zijn NSB.4" 

Begin 1933 had de regering besloten dat de Vrijwillige Burgerwachten haar NSB-leden er 

uit moest zetten. Burgerwachten waren organisaties van burgers die door het Rijk wer

den voorzien van wapens en andere uitrusting; ze waren opgericht na Troelstra's revolu

tiepoging in 1918. In Utrecht was de NSB'er Frederik Ernst Muller- in 1941 zou hij korte tijd 

Commissaris der Provincie worden-l id van het bestuur van de Burgerwacht. 

Het bestuur saboteerde de uitvoering van het regeringsbesluit een jaar lang uit sympa

thie voor Muller. Mussert nam als NSB-leider de boycot van zijn leden hoog op en bood 

lijdelijk verzet. Het verbod als ambtenaar lid te zijn van de NSB was de tegenzet van de 

regering. Het stak Mussert zeer: 'Ik zal mijn ontslag als ambtenaar in mijn functie als 

ambtenaar niet vragen. Ik laat mij dus noodgedwongen er uit trappen en zal gelijk Mus

solini en Hitler mijn brood met schrijven gaan verdienen. Van Geelkerken wordt mijn se

cretaris. (...) Wij zullen trachten te leven, maar niet van de contributies der beweging. Or

gan isatiebonzen worden wij niet'.4' 

Een gewiekst politicus 

De biografen van Mussert hebben in de regel een mild oordeel over hem. L. de Jong heeft 

in de teidervan de NSB iets kinderlijks en onvolgroeids gezien en ook een dwangneuroti-

cus die hypernetjes was; dat blijkt uit de eis aan zijn ondergeschikten hun bureau dage

lijks op te ruimen. Een dergelijke eis vinden wij nu vreemd, maar ze was vroeger in de 

ambtelijke sfeer niet ongewoon: chefs inspecteerden vroeger 's avonds niet alleen de bu

reaus, maar ook de kasten. De Jong noemt verder Mussert onzeker van zichzelf, in het 

begin ook een jeugdige dromer met weinig zelfkennis, een man met weinig mensenken

nis, wein ig leidersca paciteiten, niet standvastig, niet echt gedreven door of overtuigd van 

zijn beginselen, zonder natuurlijk gezag, parmantig in zijn NSB- uniform dat om zijn wat 

gezette lijf spande, wat opgeschroefd, niet geslepen, naïef, onhandig, vluchtend in een 

gedroomde werkelijkheid. Verder noemt hij hem sober, degelijk, met zin voor orde en re

gel en burgerfatsoen, afkerig van schandalen in de pers, geen sadist en geen fanaticus, 

a-muzisch en verafstaand. 'In veel van zijn eigenschappen, in al zijn beperktheden, en in 

zijn betrekkelijke gematigdheid' was hij 'een typisch Nederlandsche kleinburger', besluit 

De Jong.,2 Waaraan Jan Meyers, die in zijn biografie van Mussert sterk leunt op De Jong, 

toevoegt dat de Leider geen fascist was, maar'in de geest altijd een conservatieve liberaal 

is gebleven'. Ook volgens Havenaar wilde Mussert zijn beweging nooit als 'fascistisch' 
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Cezicht op het Amsterdam-Rijnkanaal in aanleg te Utrecht. HUA, cat.nr 43407. 

bestempeld zien - maar in het allereerste propagandafilmpje van de NSB presenteert de 

NSB zich als fascistisch, en in het eerste nummer van het weekblad Volk en Vaderland 

schrijft Mussert: 'De wereldbeschouwing van fascisme of nationaalsocialisme welke wij 

allen gemeen hebben en die de band is,welke ons bindt om gezamenlijkte werken,dient 

geleidelijk vaster vorm aan te nemen'. En hij gaat dan door op 'de kracht, welke van den 

gezonden fascistische gedachtegang uitgaat'.43 

Wie in het voorafgaande Mussert als ambtenaar en activist volgde, herkent hem nauwe

lijks in het portret dat De Jong en Meyers schetsen. In zijn persoonlijk leven - naar bed 

met tante en dan ermee getrouwd, tegen de wens van de familie in - was Mussert nu 

niet direct kleinburgerlijk. Als activist was hij alles behalve gematigd; hij wist van geen 

ophouden. Als werknemer tartte hij het gezag, als vijand van Ram bracht hij hem gesle

pen ten val, zoals hij Van Karnebeek deed aftreden omdat hij het niet met hem eenswas. 

Commissaris der Koningin s'Jacob troefde hij af bij zijn sollicitatie als hoofdingenieur. Hij 

ontregelde de planning van het Amsterdam-Rijnkanaal tot hij, in grote lijnen, gelijk kreeg 

- wat heel nuttig was - en ten slotte raakte hij twee maal in conflict met het College, 

totdat het niet eens meer met hem spreken wilde. 

De vraag is dan ook niet of de Mussert zoals we hem nu een beetje hebben leren kennen, 

dezelfde is als die van De Jong en Meyers, want dat is hij niet. De vraag is of de Mussert 

van later, van na zijn waterstaatstijd, lijkt op de man zoals hij hierboven geschetst is. Al

leen nieuw en grondig onderzoek kan daar antwoord op geven. Tegelijk moeten we ons 

afvragen waarom in gesprekken met oudere mensen, net als in versjes, grappen en spot

prenten, Mussert vaak betrekkelijk welwillend wordt getypeerd. Hij heet dan komiek, 

potsierlijk, als het mannetje waar de Duitsers over heen liepen, een ventje met vreemde 

drijfveren, en een beetje een operettefiguur met zijn liefde voor uniformen. Is het mis

schien strelender voor ons eigen Nederlandse egozo'n komiek ventje-in de geest boven-
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dien een brave conservatieve liberaal! - als collaborerend landgenoot te hebben dan de 

overtuigde fascist die Mussert was? Want dat was hij: hij was ultra-nationalistisch, wilde 

de eenpartijstaat invoeren, de democratie afschaffen en de klassenstrijd verbieden. Van 

geweld heette hij afkerig te zijn, maar dat zou tijdens de bezetting snel veranderen. Het 

racisme omhelsde hij eerst met het schrijven van zijn koloniale paragraaf in 1933 waarin 

hij het recht van de blanken om te heersen onderstreepte; vanaf 1935 was hij ook antise

miet. 

In Nederland vinden we het niet leuk om toe te geven dat ook hier het fascisme en nati-

onaalsocialisme opgang hebben gemaakt.dat de NSB in de oorlog meer dan 80.000 le

den telde en op allerlei bestuurlijke posten veel invloed had, en dat vele mannen bezield 

door de NSB kozen voor de SS. Wie ontkent dat Mussert daar, misschien niet altijd met 

hart en ziel, maar dan toch uit opportunisme - wat in zekere zin kwalijker is - de Leider 

van was, heeft heel wat uit te leggen. Het is zinvoller ervan uit te gaan dat Mussert het 

fascisme was toegedaan en dan te zien hoe dat fascisme in ons land zijn eigen kleur 

kreeg, dan het te ontkennen. 

Hier zou dit verhaal eindigen als Mussert niet het laatste woord had. Mussert schreef een 

afscheidsbrief aan het college. Hij legde uit dat hij in ruim zes jaar de waterstaatkundige 

problemen van de provincie vrijwel geheel had opgelost. Het wegennet was verbeterd. 

De Eem, waar later toch weer aan gewerkt werd, was nu een vaarwater dat goed bruik

baar was. Het Amsterdam-Rijnkanaal'is in uitvoering, zij het dan ook dat het oorspronke

lijke plan, zooals dit door mij is ontworpen, door den Rijkswaterstaat gewijzigd is in voor 

de stad Utrecht ongunstigen zin'. Hier zien we hoe Mussert er weer allerlei schepjes bo

venop doet: Rijkswaterstaat had zowel aan Eem als aan Amsterdam-Rijnkanaal ook het 

hare gedaan; niets was van Mussert alleen. 

Zijn brief eindigde met de vraag waarom hij naast zijn ambt niet 'eereambtelijk' mocht 

werken aan de opbouw van zijn volk. 'Eereambtelijk' is een prachtig Germanisme voor 

onbetaald bestuurswerk. Wie voor zijn eigen opruiende, gezagsondermijnende politieke 

werkzaamheden zo'n eufemisme bedenkt, is eerder handig dan neurotisch, eerder een 

gewiekst politicus dan een onzekere kleinburgerman.44 
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