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I N L E I D I N G 

Op 24 juli 1940 werd kort na de Duitse bezetting door een Driemanschap de Ne
derlandse Unie opgericht. Het was een politieke beweging die binnen enkele 
maanden honderdduizenden betalende leden telde en daarmee alle Nederlandse 
politieke partijen verre overtrof.1 

Niet alleen in omvang nam de Nederlandse Unie een uitzonderlijke positie in 
het traditionele politieke landschap in. De Unie had ook als doel alle Nederlan
ders te vertegenwoordigen. De nieuwe beweging keerde zich tegen het politieke 
stelsel als geheel en was een vreemd verschijnsel in de Nederlandse politiek. In 
plaats van op te komen voor de opvattingen van een politieke of geestelijke stro
ming formuleerde de beweging bijna alomvattende pretenties. 

Zelfs als de Unie wordt vergeleken met de algemene politieke cultuur in de ja
ren dertig, waarin massabijeenkomsten, gedragen toespraken, vaandels en wan- —(- \-
deltochten zo kenmerkend waren, bleef de Unie een apart verschijnsel. In combi
natie met de algemene roep om orde, gezag en een sterke overheid2 gebruikte de 
Unie meer dan anderen termen als volkseenheid, volkskarakter en vernieuwing 
en presenteerde zich als nationale eenheidsbeweging. Het was vooral de afkeer 
van de NSB die, volgens tijdgenoten en latere auteurs, het enthousiasme voor de 
Unie zo groot deed zijn.3 

Naast het grote enthousiasme kwam er ook felle kritiek op de Nederlandse 
Unie. Allereerst van tijdgenoten, maar na verloop van tijd werd de kritiek niet 
milder.4 Rond het einde van de oorlog verscheen er in Het Parool een reeks artike
len van GJ. van Heuven Goedhart, waarin aan de hand van citaten uit het week
blad van de Unie het Driemanschap, bestaande uit mr. L. Einthoven, mr. J. Lint
horst Homan en prof. dr. J.E. de Quay, scherp werd aangevallen.5 Na de oorlog 
besloot de Grote Adviescommissie der Illegaliteit een aanklacht in te dienen tegen 
de leiding van de Unie. Het verwijt van de critici was, dat de Unie voor een verre
gaande samenwerking met de bezetter had gepleit. Met name in het weekblad 
zou de bezetter en het nationaal-socialisme naar de mond zijn gepraat.6 

Ook later bleef de kritiek de kop opsteken. Toen De Quay in 1959 minister-pre
sident werd, verscheen van de hand van de historicus P. Geyl een fel artikel in Vrij 
Nederland.7 Geyl verweet De Quay te veel tegemoetkomingen tegenover de bezet
ter te hebben gedaan om nog een rol in de politiek te kunnen spelen. In het vol-
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gende decennium beschuldigde de journalist Jan Rogier in een reeks artikelen De 
Quay ervan fascistische doeleinden te hebben nagestreefd.8 

De meest beargumenteerde kritiek verscheen in het grote werk van L. de Jong, 
waarin tevens het meest uitgebreid aandacht aan de Nederlandse Unie is besteed.9 

In deel vier van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog verweet hij 
het Driemanschap het Nederlandse volk te hebben willen voorbereiden op een 
aanpassing aan het Derde Rijk.10 In deel vijf concludeerde De Jong op andere 
toon, dat de Nederlandse Unie als massabeweging van meet af aan 'een uiting van 
verzet1 is geweest Zij heeft er naar zijn mening toe bijgedragen dat de NSB in een 
hoek gedrukt werd en dat belangrijke componenten van de illegaliteit konden 
ontstaan.1 ' De schij nbare tegenspraak tussen de delen vier en vijf is het gevolg van 
het feit, dat De Jong een scherpe scheiding aanbrent tussen de leiding en de leden. 

Het Driemanschap heeft ook verdedigers getroffen. Een door minister-presi
dent prof. dr. ir. W. Schermerhorn ingestelde commissie bracht in 1946 een rap
port uit, waarin weliswaar op een aantal punten kritiek op de Unieleiding werd 
uitgeoefend, maar waarin toch in het algemeen een positief oordeel werd ge
veld.12 

Linthorst Homan en Einthoven schreven memoires, waarin ze hun optreden 
rechtvaardigden al was er bij de eerste ook plaats voor zelfkritiek. Ook leden van 
het voormalige kader van de Nederlandse Unie, onder wie dr. RJ. Bouman, H. 
Roelfsema en J.G. Suurhoff namen het in geschriften voor de Unie op.13 Hoewel 
met name Suurhoff ook de aandacht vestigde op verschillen tussen de leiding en 
een deel van de leden, werd door deze auteurs de kritiek op de Nederlandse Unie 
geconfronteerd met het feit van de ongekend grote aanhang van de beweging. 

Al vanaf de oprichting van de Nederlandse Unie bestond de neiging een onder
scheid te maken tussen de leiding van de Nederlandse Unie en de leden.14 Het 
grootste deel van de leden zou niet geïnteresseerd zijn geweest in de opvattingen 
van het Driemanschap, maar ging het vooral om een uitlaat te vinden voor hun af
keer van de bezetting en vooral van de NSB. Voor de ideologische opvattingen van 
de Unie over maatschappelijke vernieuwing zouden de leden al helemaal geen be
langstelling hebben gehad.ls 

Na het verschijnen van de delen vier en vijf van De Jongs standaardwerk publi
ceerde J.C.H. Blom een besprekingsartikel, dat speciaal gewijd was aan de ge
schiedschrijving over de Nederlandse Unie. Hij merkte daarin op, dat het negatie
ve oordeel van De Jong over de Unie in deel vier in een merkwaardige contrast 
stond met diens positiever samenvatting in deel vijf. Blom opperde, dat deze op
vatting samenhing met De Jongs goed-fout-perspectief, waardoor het oordeel 
over het Driemanschap anders uitviel dan dat over de aanhang.16 Deze hypothese 
werd door Blom uitgewerkt in zijn veel geciteerde oratie In de ban van goed en fout?17 

Blom deed hierin een pleidooi voor het begrip 'accommodatie'. Dit door E. H. Kos-
smann gehanteerde begrip, dat overigens eerder al door Warmbrunn werd ge
bruikt, is sindsdien door vele auteurs overgenomen.18 In zijn algemeenheid laat 
het begrip 'accommodatie' overigens veel vragen onbeantwoord.19 Waaraan paste 
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men zich aan, wat was de reden ervan en hoever ging die aanpassing? 
Von der Dunk en Van Roon wezen op verschillende soorten reacties op de be

zetting. De eerste, in overeenstemming met de door Warmbrunn gekenschetste 
'honeymoon', door te constateren dat aanvankelijk in de verhouding tot de bezet
ter van een 'euforie' sprake was, de tweede door te wijzen op een stemming van 
een nieuwe neutraliteit. Manning wees althans voor de katholieken op een door 
de eigen zuil bepaalde reactie.20 

In 1984 verscheen een historisch-analytische studie over Nederland onder de 
Duitse bezetting van de hand van G. Hirschfeld, Fremdherrschaft und Kollaboration. 
Hirschfeld wilde expliciet de samenwerking met de Duitse bezetter verhelderen 
zonder van een goed-foutperspectief uit te gaan.21 Hij ziet de Nederlandse Unie 
als een uiting van de conservatieve burgerij, die ondanks concessies aan de bezet
ter een grote indruk op het publieke bewustzijn maakte en een uitdrukking was 
van het verlangen naar een nationale identiteit. In een artikel onder de titel Neit
her resistance nor collaboration onderstreepte M. L. Smith zowel de vooroorlogse her
komst van de Nederlandse Unie als het bovengrondse verzet, dat zij tijdens de be
zetting belichaamde.22 

In de hier volgende studie over de geschiedenis van de Nederlandse Unie wordt 
aangesloten bij de opvatting, dat begrip en verklaring van de beweging niet ver
helderd worden door deze vanaf het begin uitsluitend vanuit het perspectief van 
collaboratie en verzet te beschouwen. Evenmin wordt a priori uitgegaan van een 
tegenstelling tussen de doeleinden van de leiding en de massa-aanhang van de be- -f^-
weging; onderwerp zijn de verhoudingen tussen verschillende groepen in de lei
ding en in de achterban. De benadering van deze studie is in verband hiermee ex
pliciet géén biografische. Natuurlijk wordt aandacht besteed aan houding en 
opvattingen van de leidende personen, zoals die van het Driemanschap, maar het 
zijn niet uitsluitend hun keuzes en beslissingen die het karakter van de beweging 
als geheel bepaalden. Om dezelfde redenen staan in het navolgende niet uitslui
tend die kwesties centraal, die in het licht van de latere bezettingsgeschiedenis 
een bijzonder belang hebben gekregen. Doel is het tegengaan van een (anachro
nistische) analyse vanuit de ervaringen van de latere oorlogsjaren. Aan de reacties 
uit de organisatie en de achterban wordt met nadruk aandacht besteed, ook al is 
de aard van de aanhang geen zelfstandig object van onderzoek. 

Deze studie heeft als uitgangspunt, dat voor een interpretatie van de betekenis en 
de functie van de Nederlandse Unie deze beweging bezien moet worden als orga
nisatie die ontstond en zich ontwikkelde in de specifieke omstandigheden van 
het eerste jaar van de bezetting. Centraal staan de standpunten en overwegingen 
van de betrokkenen zelf. De situatie in de eerste tijd na de capitulatie had een spe
cifiek karakter: dit had consequenties voor de keuzes waarvoor men stond. De lei
ding van de Nederlandse Unie werd gestimuleerd door al bestaande politieke op
vattingen en reageerde op de nieuwe ontwikkelingen in het spanningsveld 
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tussen aanpassing en confrontatie. Omdat de Unie zich al snel tot een massaorga
nisatie ontwikkelde, staan ook de organisatie van de beweging, de contacten tus
sen leiding en leden en de reacties van onderop in de aandacht. 

De consequentie van dit uitgangspunt is een analyse van de opvattingen zoals die 
tijdens het bestaan van de Unie bestonden en zoals die zich vóórdien stap voor 
stap tijdens onderhandelingen met anderen hadden ontwikkeld. Met dat doel 
wordt een veelal gedetailleerde beschrijving gegeven van de voorgeschiedenis, 
van opvattingen en gesprekken tijdens de oprichting en van de ontwikkeling van 
de Unie na de oprichting wat betreft organisatie en beleid. 

Uitgegaan wordt van de uitzonderlijke situatie en stemming, die direkt na de 
capitulatie bestonden. Oorlog, en bezetting veroorzaakten een grote schok. Tege
lijk was in het begin voor velen het karakter van de nieuwe omstandigheden nog 
niet duidelijk. Allerlei invloeden van vóór mei 1940 waren nog aanwezig, al wer
den ze door het'trauma van de nederlaag5 anders beoordeeld.23 

Juist om de keuzes en beslissingen in de rampzalige en diep ingrijpende ont
wikkelingen van de latere bezettingstijd te kunnen interpreteren en verklaarbaar 
te maken, dienen de opvattingen en het gedrag in het eerste bezettingsjaar vanuit 
de eigen contekst geanalyseerd te worden. Het gaat daarbij niet om een oordeel 
over een handelwijze, maar om het verduidelijken van de functie, die de Neder
landse Unie als massabeweging vervuld heeft. 

-£ ̂ — Voor het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse Unie staat materiaal —C \-
ter beschikking dat zowel overvloedig als gebrekkig is. Belangrijk is het archief 
van de Unie dat aanwezig is in de collecties van het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD). Dat geldt voor de Collectie Nederlandse Unie en het 
Archief van de zogenaamde Ereraad. Bovendien is in het NIOD veel materiaal van 
de Unie aanwezig, zoals het weekblad, brochures, circulaires, affiches etc.24 

Gebrekkig is het materiaal, omdat een belangrijk deel van het centrale archief 
is verloren gegaan al heeft het waarschij nlijk na 1945 nog bestaan. Het belang van 
het verloren gegane materiaal wordt alleen al aangegeven door het feit dat van het 
ledenregister en de financiële administratie niets meer aanwezig is. Het is niet on
waarschijnlijk dat een deel van deze archieven rond het verbod van de Unie in de
cember 1941 bewust door de Uniefunctionarissen is vernietigd. Op enkele uitzon
deringen na is het archief van de contacten met de regionale en lokale besturen 
van de Unie na de oorlog vernietigd. Voornamelijk over Noord-Holland en 
Limburg is materiaal bewaard gebleven. Wel is in regionale, lokale en persoon
lijke archieven materiaal bewaard gebleven. Eerder regionaal en lokaal onder
zoek, bijvoorbeeld over Noord-Brabant en Nijmegen, heeft belangrijk resultaat 
opgeleverd.25 Ook stond mij bijvoorbeeld het archief van de afdeling Bergen (NH) 
van de Nederlandse Unie ter beschikking.26 

Van groot belang is voorts het persoonlijk archief van prof. dr. J.E. de Quay.27 

Door bemiddeling van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in Noord-
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Brabant was dit archief reeds in een vroeg stadium toegankelijk. Weliswaar is het 
grootste deel van dit archief afkomstig uit de tijd van nâ de Nederlandse Unie, 
maar het biedt in allerlei opzichten inzicht in de geschiedenis van de Unie en zij n 
nasleep. Hierbij behoren ook de reacties van het Driemanschap en anderen op de 
discussie en geschiedschrijving over de Unie.28 

Van belang voor het onderzoek naar de Nederlandse Unie zijn bovendien me
moires en herinneringen. Behalve de genoemde memoires van Einthoven, Lint
horst Homan (naast de uitgegeven memoires van Homan bestaat er ook een onge
publiceerde versie die uitsluitend de periode tot en met de Tweede Wereldoorlog 
bevat) en van Roelfsema zijn er ook herinneringen van dr. W. Drees en Suurhoff in 
het verzamelwerk Onderdrukkingen verzet.19 

Met nadruk dient bovendien het ongepubliceerde manuscript van JJ.H.A. 
Bruna vermeld te worden.30 Bruna was (na pogingen van anderen) aangezocht 
door het voormalige Driemanschap om een uitgebreide geschiedenis van de Ne
derlandse Unie te schrijven om zo een antwoord te formuleren op kritiek op de 
Unie. Bruna's benadering was sympathiserend en erop gericht de belevingswe
reld van de Uniefunctionarissen goed tot zijn recht te laten komen. Toen Bruna's 
manuscript gereed was, besloot het Driemanschap niet tot publikatie over te 
gaan, omdat men van een sympathiserend geschrift in een tijd waarin felle kritiek 
op de Unie werd geleverd een averechts effect op het openbaar functioneren van 
Einthoven en De Quay verwachtte.3 ' In ongepubliceerde vorm heeft Bruna's werk 
alle latere onderzoekers grote dienst bewezen.32 

Ook archieven die niet in hoofdzaak de Unie betreffen, zoals persoonlijke ar- -Ç X 
chieven van L. Einthoven, jhr. mr. B.C. de Jonge en H.W. Tilanus bevatten interes
sant materiaal. Hetzelfde geldt voor de verzamelingen elders, zoals in het Katho
liek Documentatiecentrum in Nijmegen en het Documentatiecentrum voor de 
geschiedenis van het Protestantisme in Amsterdam. Ook andere collecties aanwe
zig op het NioD zijn van belang, met name de collecties Documentatie en archie
ven van het bezettingsregime. Uitputtend nieuw onderzoek is daar voor deze stu
die niet verricht, vanwege het werk op dit terrein door onder meer Kwiet en 
Hirschfeld.33 Zeer veel is gebruik gemaakt van de pers, ook al dient deze na de ca
pitulatie met omzichtigheid gebruikt te worden. Voor de ontwikkelingen van 
ideeën en opvattingen is tevens gebruik gemaakt van gepubliceerd materiaal zo
als brochures. Vanzelfsprekend boden reeds bestaande studies op dit en ander ter
rein belangrijke steun. 

Uit de opzet van deze studie volgt de afbakening van het onderwerp. Aandacht 
wordt besteed aan de jaren dertig, toen de opvattingen, die bij aanhangers en 
functionarissen van de Nederlandse Unie een rol speelden, gevormd werden. Ver
volgens komt de positie van Nederland voorafgaand aan en volgend op de capitu
latie aan de orde. Daarop aansluitend worden de wederwaardigheden rond de op
richting van de nationale organisatie in de eerste twee bezettingsmaanden 
beschreven. De geschiedenis van de organisatie zelf wordt gevolgd tot aan het 
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verbod in december 1941. Speciale aandacht krijgen daarbij de opvattingen ben 
het beleid van de Nederlandse Unie. De Unie wordt met nadruk als een zich ont
wikkelende organisatie gepresenteerd. De ontwikkelingen na het verbod zijn 
reeds in een aantal studies beschreven: ze worden kort aangestipt in een epiloog. 
Het verloop van de geschiedenis van de bezetting wordt daarbij bekend veronder
steld om de aandacht volledig te kunnen richten op de positie en reacties van de 
Unie. 

Het doel van dit onderzoek is het belichten van de trauma's, die de jaren dertig 
en de bezetting in Nederland hebben veroorzaakt. De oprichting en de geschiede
nis van de Nederlandse Unie worden als specifieke uiting daarvan geanalyseerd. 
Daarbij wordt steeds nagegaan welke functie de Unie vervulde. Dit alles kan de 
houding van de bevolking later in de oorlog verhelderen, na het verbod van de 
kortstondig succesvolle nationale massaorganisatie. 
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De Nederlandsche Unie 

Het oprichtingsmanifest van de Nederlandse 
Unie. 
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