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SUCCES EN D R E I G I N G 
OPBOUW EN ORGANISATIE VAN DE BEWEGING 

In en door de Nederlandse Unie zal ons volk en zal ons land herrijzen in eigen stijl en eigen 

trant tot een waardig, nieuw, herboren Nederland. 
DE UNIE NR. 2 , 3 1 AUGUSTUS I 9 4 O . 

Alleen al het bericht van de oprichting van de Nederlandse Unie had tot gevolg 
dat tienduizenden adhesiebetuigingen toestroomden. Om deze basis nog te ver
breden werd een propaganda-offensief ingezet. Onmiddellijk na de oprichting 
richtte het Driemanschap zich via de pers en op grote openbare bijeenkomsten tot 
het Nederlandse volk. 

Na het formuleren van programma en propagandatoespraken moest de Unie 
- ^ ^ - daadwerkelijk positie kiezen in de vaak ondoorzichtige ontwikkelingen in het 

eerste bezettingsjaar. Het programma bood daarvoor een gebrekkige basis. Het 
beleid kreeg zijn praktische betekenis pas in de opstelling van de Unie-leiding in 
concrete kwesties. 

Het feit, dat de Unie zo snel een massa-aanhang verwierf, was van grote beteke
nis voor het functioneren van de beweging. Na de presentatie van het Drieman
schap werd een begin gemaakt met de organisatie van wat een massa-beweging 
moest worden. De leiding van de nationale beweging werd geconcentreerd in het 
Algemeen (ook wel: Centraal) Secretariaat in Den Haag. Het functioneren van die 
leiding werd al snel beïnvloed door de druk van de NSB en de verdeeldheid in ei
gen kring. Intussen vereiste de opbouw van de organisatie, zowel centraal als in 
het land grote energie van de functionarissen van de Unie. De contacten met de 
Gewestelijk Commissarissen waren voor de cohesie in de beweging van essentieel 
belang. Voor het organiseren van een politieke massabeweging was het organise
ren van de propaganda tegelijk een veeleisende en een problematische taak. De 
positie van de Nederlandse Unie was gebaseerd op het grote aantal betalende le
den, dat zich na de aanvankelijke, vrijblijvende sympathiebetuigingen aanmeld
de. 
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8 . 1 H E T DRIEMANSCHAP STELT ZICH VOOR 

De dag na de oprichting van de Unie had Linthorst Homan een eerste toelichting 
gegeven. Op 27 juli volgde een persconferentie, waarop het programma van de 
Nederlandse Unie bekend werd gemaakt. Einthoven voerde het woord.' 

Allereerst was een rechtvaardiging voor de oprichting van de Nederlandse 
Unie nodig. Einthoven wees erop, dat ruim twee maanden was gewacht op een 
initiatief van 'de ouderen', waarmee hij de leiders van de politieke partijen aan
duidde. Het was niet verantwoord gewees t langer te wachten, vooral omdat er van 
alle kanten druk uitgeoefend werd op 'ons jongeren'. Einthoven schetste hier een 
tegenstelling van oud en traag tegenover jong en energiek en sloot zo aan bij de 
toon van de brochures van Linthorst Homan.2 Bovendien klonk erin door, dat Ver
nieuwing een kenmerk van het optreden van de Nederlandse Unie was. 

Vervolgens formuleerde Einthoven het appel, dat de grote aantrekkingskracht 
van de beweging vormde. Het was absoluut noodzakelijk, zo betoogde hij, 'dat 
men hoort, dat er ook nog andere Nederlanders zijn, dan de relatief beperkte 
groepen, die tot dusverre hun stem hebben doen horen'.3 In hoofdzaak doelde 
Einthoven hier - zonder de naam te noemen, maar voor een ieder duidelijk - op 
de NSB en aanverwanten. Einthoven vervolgde zijn redenering op een wijze, die 
zowel het doel van de Unie als de afhankelijkheid van de bezetter duidelijk maak
te. 

De bezettende macht mag niet de indruk krijgen, dat de rest van het Nederland- —Ç ̂ -
se volk, die de overgrote meerderheid vormt, met stomheid en lamheid geslagen 
is. 

Zij moeten weten, dat ondanks de geweldige slagen, die werden toegebracht, 
ook daar nog durf, initiatief en levensmoed aanwezig is, met volkomen besef, 
dat wij staan aan de drempel van een nieuwe tijd. Wij wilden niet langer lijdelijk 
afwachten en toezien wat er met ons zou gaan gebeuren, doch meebouwen, daar 
waar gebouwd kan worden.4 

Wat dat laatste betreft voegde Einthoven er nadrukkelijk aan toe, dat veranderin
gen in de staatsinrichting zouden moeten blijven rusten tot 'na de vredesconfe-
rentie'. De uitvoering van het programma op cultureel en sociaal-economisch ge
biedkon meteen beginnen. De bevolking wilde leiding hebben en het Nederlands 
ambtelijk apparaat voelde misschien behoefte aan contact met hen, die zouden 
peilen wat er in het volk leefde. Einthoven wist natuurlijk, dat de secretarissen-
generaal zich gesterkt zouden voelen door een nationale organisatie. In de woor
den van Einthoven: 'We willen naar buiten brengen wat onder ons volk leeft en dit 
kenbaar maken aan hen die thans over ons gesteld zijn.'5 

Na afloop van Einthovens inleiding werden op de persconferentie vragen ge
steld. Gevraagd werd bijvoorbeeld of het programma van de Nederlandse Unie 
ter goedkeuring aan de Duitsers was voorgelegd. De vragensteller was kennelijk 
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op de hoogte van de voorgeschiedenis van de 'nationale' concentratie. Einthoven 
ontkende dat dit was gebeurd, maar zei dat wel de algemene tendens met de Duit-
sets besptoken was. Hij zei er zeker van te zijn, dat niets uit het programma de be
zetter onwelgevallig zou zijn. Ook deze was er immers voorstander van, dat her
vormingen zoals een 'organische opbouw' van de samenleving uit het 
Nederlandse volk zelf zouden voortkomen. Zonder het met zoveel woorden te 
zeggen erkende Einthoven hier de positie van afhankelijkheid ten opzichte van 
de bezetter. Dit bleek ook nog eens, toen hij sprak over de mogelijkheden die de 
Unie had. Hij onderstreepte dat het niet de bedoeling was een 'intermezzo-rege
ring' te vormen. Toch zou het wel mogelijk zijn invloed uit te oefenen: 'Het zal 
moeten blijken of de invloed welke de Nederlandse Unie beoogt, groot kan zijn of 
niet. Dit is tevoren niet te zeggen, doch hangt af van de instemming, die het stre
ven van het Driemanschap onder het Nederlandse volk vindt,'6 

Op 3 augustus hield de leiding van de Nederlandse Unie opnieuw een perscon
ferentie. Dit keer voerde Linthorst Homan het woord. Hij verklaarde, dat voor de 
Unie weliswaar het 'oproepen en binden van het gemeenschapsgevoel' voorop 
stond, maar dat ook adviezen aan de bezetter uitgebracht konden worden. Er be
stond hoop dat bij voldoende steun voor de Nederlandse Unie ook de bezettende 
macht 'haar achting niet zal onthouden' en bij meningsverschillen ook zou lui
steren naar argumenten. 

Op een vraag over de vooroorlogse situatie antwoordde Linthorst Homan, dat 
toen iedereen die maar iets van de ontwikkelingen in Duitsland bewonderde als 

-£• ̂ — vijand werd beschouwd. Daar was hij het niet mee eens, maar in de huidige om- —£ ̂ -
standigheden huldigde hij het 'ouderwetse' standpunt, dat zolang de vrede niet 
gesloten was de verslagene geen hulde kon brengen aan de overwinnaar. 

De Rijkscommissaris had bovendien in zijn rede laten weten, welke zaken tij
dens de bezetting niet voor bespreking in aanmerking kwamen. Voor zijn toe
hoorders was duidelijk, dat Linthorst Homan doelde op het feit, dat over het Huis 
van Oranje niet meer gesproken kon worden. Daarnaast had Seyss-Inquart er
kend, dat 'eigen onderzoek naar eigen toekomst' een Nederlandse plicht was. In 
het nieuwe Europa zou Nederland zich meer dan voorheen op Duitsland oriënte
ren. Linthorst Homan voegde er wel aan toe, dat dit als 'gelijkgerechtigd partner5 

zou gebeuren. 
Veel aandacht besteedde Linthorst Homan op de persconferentie aan de explo

sieve groei van het aantal adhesiebetuigingen. Naar zijn mening waren collectie
ve adhesiebetuigingen weinig zeggend. Het ging erom dat leden van de Neder
landse Unie zich persoonlijk inzetten voor het vaderlandse ideaal. Met grote 
nadruk zei hij, dat het de Unie niet ging om het'verkapt behoud' van het oude sys
teem: ten onrechte noemden sommigen de Nederlandse Unie 'reactionair'. Lint
horst Homan doelde hier op de in rechts-revolutionaire en nationaal-socialisti
sche kring gebruikelijke betekenis van het begrip. Hij voegde er aan toe, dat juist 
gebleken was hoe sterk de wil tot gemeenschapszin in het volk aanwezig was: dit 
ondanks de adviezen tot onthouding die verschillende politici hadden gegeven. 
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De Unie moest er nu voor zorgen, dat Nederland beter uit de oorlog - of zoals Ho-
man eufemistisch zei 'de storm' - zou komen dan het erin was gegaan. Voordat er 
vrede zou komen, zou het volk één moeten zijn. Ook los van de oorlog had de Ne
derlandse Unie een belangrijke taak: de partijstrijd van vroeger kon en mocht niet 
terugkeren. 

Het was in dit verband dat Linthors t Ho man een opmerking toevoegde, die zo
als eerder gezegd voor commotie zou zorgen. Het ging om het ongewenst zijn van 
een combinatie van het lidmaatschap van de Unie met dat van een politieke par
tij.7 De argwaan binnen de politieke partijen was hierdoor versterkt: de uitspraak 
van Homan wekte de suggestie, dat de Unie de plaats van de politieke partijen wil
de gaan innemen.8 

Intussen werd een aantal grote, openbare vergaderingen georganiseerd, waar 
het publiek het Driemanschap in persoon kon zien en horen. Op 6 augustus sprak 
het Driemanschap in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag, 
op 8 augustus in het Concertgebouw in Amsterdam en gedurende de volgende da
gen onder meer in 's Hertogenbosch, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en in di
verse plaatsen in Limburg. Daarna volgden overal in het land kleinere bijeenkom
sten, waar vaak naast een der leden van het Driemanschap ook andere sprekers 
optraden. Zo sprak De Quay samen met Roelfsema in een fabriekshal van de firma 
Stork in Hengelo. De grote, openbare vergaderingen werden na enkele weken ver
boden. De laatste vond plaats in Nijmegen.9 

Al deze openbare vergaderingen kregen veel aandacht in de pers. Het debuut 
van het Driemanschap was op 6 augustus in Den Haag. De toegangskaarten wa
ren binnen twee uur uitverkocht, zo werd later trots vermeld. De bijeenkomst was 
zo opgezet, dat een goed georganiseerde en zelfverzekerde indruk zou worden 
gewekt. Aan de buitenkant was de zaal versierd om direkt de belangstelling van 
het talrijke publiek te trekken. Ook binnen waren versieringen aangebracht: op 
het podium stonden bloemen en op in het oog springende plaatsen was de Neder
landse vlag opgehangen. Bij het binnenstromen van het publiek klonken vader
landse liederen zoals 'Piet Hein' uit de luidsprekers. De bijeenkomst begon met 
een optreden van de zanger Louis Tulder, die het lied 'O schift"rende kleuren van 
Nederlands vlag" ten gehore bracht. 

De eerste spreker was Linthorst Homan, die een enthousiaste indruk op de toe
hoorders maakte. Hij sprak over de nieuwe taak die wachtte: er moest 'open en 
eerlijk' gewerkt worden om het beste in het volk te handhaven. Saamhorigheid 
was nodig, 'opdat ons volk en binnenlands zijn gemeenschappelijke plichten ver
staat en internationaal zich kan doen gelden bij de opbouw van het komende Eu
ropa'. Afzijdig blijven was volgens Linthorst Homan in tijden als deze onnatio-
naal. Door de verdeeldheid in Nederland, ook van de politiek leiding, was het 
land eigenlijk al vóór de tiende mei verslagen. Nederland moest nu een 'gelijkge
rechtigd' partner in het nieuwe Europa worden. Ogendienst en opportunisme je
gens de bezetter pasten daarbij niet. Dat kon de indruk wekken van een zekere 
stroefheid, die ook met het volkskarakter samenhing. Homan hoopte dat de Duit-
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sers hieruit geen verkeerde conclusies trokken: 'Bezettende overheid, versta onze 
stroefheid op de juiste wijze.'10 

De Quay wees erop, dat in de toekomst in Europa een geleide economie onder 
Duitse leiding zou worden opgebouwd. Bij een goede, planmatige opbouw zou 
de welvaart van allen zijn gediend. Stelregel bij het sociaal beleid zou moeten zijn, 
dat het belang van de gemeenschap boven dat van individu of groep zou staan. In 
die zin streefde de Nederlandse Unie naar een organische opbouw van maat
schappij en staat. Einthoven sprak als laatste en verwees naar de Ijzerbetogingen 
in Vlaanderen om het belang van een ideaal aan te tonen. In Nederland had het 
materiële een te grote rol gespeeld. Toch was het kenmerkende van het Neder
landse volkskarakter de godsdienstzin. De vrijheid van godsdienst, kerk, levens
beschouwing en opvoeding waren iets vanzelfsprekends. Wie aan de vrijheid 
raakte, raakte aan de Nederlander zelf! De oorlog had een lichtpunt: misschien 
was de mogelijkheid geschapen voor een samengaan van alle Nederlanders. Niet 
om vast te houden aan het oude, maar om met volle kracht vooruit te gaan. Na 
afloop van de vergadering verliet het publiek enthousiast en zingend het ge
bouw.11 

Op vergelijkbare wijze trad het Driemanschap op tijdens de volgende bijeen
komsten. In Groningen, Homans thuisbasis, trok de Unie half augustus in beide 
zalen van De Harmonie tweemaal ruim 2000 belangstellenden. Homan, die met 
langdurig en enthousiast applaus begroet werd, wees erop dat bij uits tek in Gro
ningen het streven naar grotere gemeenschapszin al vóór de oorlog aanwezig was. 
Hij pareerde hiermee de kritiek van onder meer Colij n, dat de ideeën van de Unie —̂  ̂ -
pas onder de omstandigheden van de bezetting zouden zijn ontstaan. 

Ook Einthoven herinnerde aan 'de drang naar vernieuwing' van vóór de oor
log. Toen was er echter niets mee gebeurd. De Nederlandse Unie stond voor een 
vernieuwing 'in echt Nederlandse zin'. Het verleden had geleerd, dat een regering 
in staat moest zijn de levensbelangen van het volk als geheel te behartigen, 'de
snoods tegen de ogenblikkelijke, kortzichtige, egoïstische wil van vertegenwoor
digers van dat volk zelf in'. Wel hield de Unie vast aan de volksinvloed op wetge
ving en bestuur: anders zou een situatie ontstaan die niet Nederlands was en in 
strijd 'met hetgeen sinds eeuwen in het bewustzijn van ons volk leeft'. Einthoven 
betoogde, dat het in de omstandigheden waarin de regering zich buitenslands be
vond niet paste te streven naar wijzigingen in het staatsbestel. Ook het culturele 
en sociaal-economische programmma diende voor het optrekken van een huis 'in 
Nederlandse stijl', dat ruimte bood voor vrijheid van godsdienst en opvoeding. 
Anders zou het voor Nederlanders onbewoonbaar zijn. 

Tenslotte voerde in Groningen De Quay het woord. Hij legde er de nadruk op, 
dat door onderlinge waardering de tegenstellingen tussen klassen en standen 
zouden verdwijnen. Dat wilde niet zeggen, dat de gezagsverhoudingen mochten 
verslappen. Integendeel, de verantwoordelijkheid en dus het gezag van de onder
nemers moesten worden versterkt. Aan de andere kant moesten ook de sociale 
verhoudingen in de onderneming worden verbeterd. Dat betekende een goede 
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behandeling en een redelijke betaling. Het geldbezit mocht geen overheersende 
plaats innemen: het moest in de onderneming ook plichten krijgen. Uit dit alles 
leidde De Quay een nieuwe sociale opbouw van Nederland af: de beste vorm was 
'de organische, waarin de onderdelen op elkaar zijn ingesteld en aan het geheel, 
zowel als aan de delen ten goede komen'. Grondregel was, dat het belang van de 
gemeenschap boven dat van de individu of van de groep moest worden gesteld. 
Helaas was een begrip als 'corporatie' 'erfelijk belast5. Het ging erom dat deze 'or
ganen' of'kamers' geleidelijk zouden groeien. 

Ook de bijeenkomst in Groningen werd opgeluisterd door muziek. De voor
drachtskunstenaar Kommer Kleijn declameerde en de avond werd besloten door 
het gezamenlijk zingen van 'Mijn Nederland'. Veelal werd op deze grote bijeen
komsten het 'Nieuw Nederlands Lied' van Anton van Duinkerken voorgedragen. 
Bijval kreeg dan steeds de zin: 'Nederlands is: niet te kniezen aan de boorden van 
het verdriet.' Het slot van het lied mondde uit in groot enthousiasme onder de 
aanwezigen: 'Laat dan aan de wereld horen, dat gij Nederlanders zij t.'12 

8 .2 LEIDING 

Terwijl het Driemanschap de publieke aandacht trok, werd een begin gemaakt 
met de organisatie van de beweging. Aan het hoofd van de organisatie, onder het 
Driemanschap, stond een Algemeen Secretaris. Aanvankelijk werd in die positie 
HJ. Reinink benoemd. Reinink was voorzitter geweest van de Nederlandse Ge
meenschap, toen daar het eerste initiatief voor een 'nationale concentratie' ont
stond en had aanvankelijk deelgenomen aan de voorbereidingen ervan.13 Hij 
werd bijgestaan door mr. W. H. Fockema Andreae uit dezelfde kring. Een paar da
gen na de oprichting groeide bij Linthorst Homan en anderen het idee, dat met 
deze leiding het secretariaat een te behoudende indruk zou maken en niet dicht 
genoeg bij het 'volksleven' zou staan. Tijdens een gesprek van het Driemanschap 
bij De Quay in Tilburg werd ook Einthoven duidelijk gemaakt, dat de Unie het ge
vaar liep een te liberale indruk te maken. Elementen uit het katholieke Zuidenen 
uit de sociaal-democratie ontbraken. Reinink en Fockema Andreae werden ver
vangen. Algemeen Secretaris werd dr. H.G. van der Wielen, de directeur van de 
Volkshogeschool te Bakkeveen.14 Overigens ging Reinink, hoge ambtenaar op het 
Ministerie van OKW, ook zelf graag terug naar zijn departement. In de loop van 
augustus werd hij waarnemend secretaris-generaal.15 Zo werd hij ook lid van het 
college van secretarissen-generaal, dat vanaf de oprichtingsfase de wederwaar
digheden van de Nederlandse Unie met sympathie volgde. 

Linthorst Homan had uit zijn Groningse omgeving reeds voor de officiële op
richting Roelfsema en Van der Wielen benaderd voor een leidende functie in de 
Unie-organisatie. Ook dr. E.W. Hofstee verliet zijn Groningse werkkring om op 
inhoudelijk terrein voor de Nederlandse Unie werkzaam te zij n. Met de regionale 
beweging Brabantia Nostra bestonden al contacten. Uit deze hoek kwamen on-
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middellijk adviezen voor de organisatie van wat een volksbeweging moest wor
den: op Brabants initiatief werd de verspreiding van een insigne en een blad voor
bereid. Nog onder verantwoordelijkheid van Brabantia Nostra hield Linthorst 
Homan op 27 juli een toespraak in Den Bosch. Samen met De Brouwer sprak hij er 
voor de volle zaal in het Casino over 'Nationale waarden' in Groningen en Bra
bant. Geert Ruygers en Jef de Brouwer zouden het Uniebureau versterken.16 

Een paar dagen na de oprichting had het Driemanschap in hoofdlijnen de or
ganisatievorm van de nieuwe beweging vastgesteld. De centrale Unie-organisatie 
zou bestaan uit een bureau met verschillende afdelingen, het Algemeen Secretari
aat. Zo was vanaf het begin sprake van een afdeling voor Pers en Propaganda. In 
het land zou de organisatie bestaan uit afdelingen in provincies en steden, die 'on
der straffe leiding' van het Algemeen Secretariaat zouden staan om een eenheid 
van optreden te garanderen. Het was de bedoeling, dat de Unie-leiding daarin 
zou worden bijgestaan door een Raad van Bijstand. Aanvankelijk nam de Unie
leiding het standpunt in, dat leden zich zowel individueel als groepsgewijze kon
den aanmelden. Formeel zou de Nederlandse Unie een stichting zijn. Contributie 
zou naar vermogen worden geheven, met een minimum van 50 cent.17 

In het begin was de administratie een chaos. Er was volstrekt geen voorberei
ding geweest en er was op het moment van de oprichting geen personeel en geen 
kantoormateriaal. Wel meldden zich honderden vrijwilligers.18 Sinds de oprich
ting arriveerden duizenden poststukken per dag op het bureau in de Alexander-
straat in Den Haag. Het gebouw van de Nederlandse Padvindersbeweging aldaar 

-^ —̂ was als bureau aan de Nederlandse Unie ter beschikking gesteld. Eerst was de ad- —̂  ̂ ~ 
ministratie gevestigd op een zolderkamer in het huis op nummer 2, na een dag of 
twee werd deze verhuisd naar Alexanderstraat nummer 11 aan de overkant. Sta
pels en zakken met aanmeldingskaarten lagen er op zolders, gangen en portalen. 
Er kwamen nog eens duizenden brieven met vragen of klachten bij. Vele betalen
de leden hadden in de loop van september nog geen lidmaatschapskaart of week
blad ontvangen. Na verloop van tij d was een administratieve staf van ongeveer 40 
personen dag in dag uit bezig de lidmaatschapskaarten in drievoud te vervaardi
gen en te verzenden.19 

Het Algemeen Secretariaat zag zich kortom sinds de oprichting voor de taak 
gesteld het apparaat voor een massa-organisatie zonder enige voorbereiding van
af de grond op te bouwen. Chaos en enthousiasme streden om de voorrang. 

Vele adhesiebetuigingen en financiële bijdragen werden persoonlijk overhan
digd. Ontroering en uitingen van vaderlandsliefde schiepen een algemeen gevoel 
van saamhorigheid onder functionarissen en bezoekers. Aanvankelijk waren ook 
de leden van het Driemanschap van 's ochtends vroeg tot laat in de avond in het 
gebouw aanwezig. Onbekenden drukten het Driemanschap de hand en spraken 
hun dankbaarheid uit, dat het - eindelijk - tot de oprichting van de Unie was ge
komen. Velen kwamen ongevraagd met adviezen en ideeën voor het optreden en 
het politieke programma: vaak kwam men een paar dagen later terug om te vra
gen of er al wat van gekomen was De duizenden belangstellenden werden niet al-
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len serieus genomen: er bevonden zich ook zedeprekers en waarzeggers onder. 
Het Driemanschap hield zich vooral bezig met de grote lijnen van het beleid. 

Het onderhield de contacten, voerde onderhandelingen met anderen en vormde 
door zijn optreden in het openbaar het gezicht van de Nederlandse Unie. Het 
Driemanschap ontkende herhaaldelijk het leidersprincipe' aan te hangen, maar 
Einthoven, Linthorst Homan en De Quay werden bewust gepresenteerd als ge
zaghebbende en besluitvaardige aanvoerders van de beweging. Dit beeld was niet 
altijd in overeenstemming met de werkelijkheid, zoals na verloop van tijd zou 
blijken.20 

De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de organisatie rustte op de schouders 
van de functionarissen op het niveau onder het Driemanschap. Sterker nog, voor
al zij dienden er voor te zorgen, dat er iets ontstond dat de aanduiding'organisa
tie' waard was. Vaak waren zij onkundig van de uitingen en stappen van het Drie
manschap elders, hoewel ze regelmatig moesten reageren op de dagelijkse 
problemen. Die konden ook vragen over het standpunt van de Nederlandse Unie 
betreffen. De aanvankelijke chaos werd voor de functionarissen dragelijk door 
het enthousiasme van vele vrijwilligers en sympathisanten. Bij allen heerste het 
gevoel met iets wezenlijks, zo niet iets van historisch belang bezig te zijn. Ging 
het niet om het levensbelang van het Nederlandse volk en werd niet voortdurend 
bevestigd, dat de overgrote meerderheid van dat volk de inspanningen van de 
Unie met enthousiasme steunde?21 

Begin oktober 1940 was het werk van de opbouw van organisatie en adminis
tratie min of meer voltooid.22 Naast het bureau van de Algemeen Secretaris en zij n 
adjunct waren er zes afdelingen. Zij behandelden onder meer: organisatie, propa
ganda, studie, onderwijs, administratie en financiën. 

Behalve Van der Wielen had een aantal functionarissen bijzondere invloed op 
de gang van zaken op het Algemeen Secretariaat. H. Roelfsema gaf als adjunct-se
cretaris leiding aan de dagelijkse gang van zaken. Voor de oorlog was de sociaal
democraat Roelfsema secretaris van de Groninger Gemeenschap geweest Dr. E.W. 
Hofstee beheerde de studieafdeling. Hij was sociaal-geograaf en eveneens uit Gro
ningen afkomstig. De socioloog dr. P.J. Bouman gaf leiding aan zaken betreffende 
jeugd en opvoeding. Aanvankelijk had hij als leraar geschiedenis het Uniewerk in 
Zeeland gestimuleerd. J.H. Kraus beheerde perszaken en was voordien redacteur 
van het Amsterdamse A Igemeen Handelsblad. Afkomstig uit de beweging Brabantia 
Nostra waren G.J.H.M. Ruygers ('Geert') en], de Brouwer ('Jef'). De eerste was eind-
dredacteur van het weekblad De Unie, de tweede verantwoordelijk voor de op
bouw van de beweging, hoewel hij zich in toenemende mate met ideologische 
kwesties en scholing zou bezig houden.23 

Verder behoorden tot de medewerkers op het Algemeen Secretariaat: mr. J. A. 
van Bosse, specialist financiële zaken, P.G.S. Guermonprez, actief in het jonge
renwerk, de jonge Hagenaar H. Kemp, mr. M. F. F. A. de Nerée tot Babberich, actief 
in de administratie, J. Schierbeek, leraar en P.J. Schmidt, de radicale socialist. 

In alle provincies was inmiddels een Gewestelijk Secretaris benoemd. Zij ston-
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den ieder aan het hoofd van een Gewestelijk Secretariaat, dat ook weer een bureau 
met verschillende afdelingen kende. Van de Gewestelijk Secretaris liep de hiërar
chische lijn rechtstreeks naar de plaatselijke Unie-afdelingen, hoewel later als 
tussenniveau districten werden ingesteld. Overigens vielen de drie grote steden 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag buiten de provinciale gewesten: zij hadden 
elk een Stedelijk Secretaris met een vergelijkbaar apparaat. 

Financieel gezien was de Nederlandse Unie afhankelijk van giften en lidmaat
schapsgelden.24 Contributies en abonnementsgelden van de honderdduizenden 
leden brachten voldoende op om een vaste staf in dienst te houden en administra
tief en propagandamateriaal te bekostigen. Ook de verkoop van andere artikelen, 
zoals brochures, vlaggetjes en Unie-insignes (de 'Unie-speldjes') leverde inkom
sten op. Nieuwe leden betekenden dan ook steeds een verbetering van de finan
ciële positie van de Unie. Het kwam in financieel moeilijke fases voor, dat het Al
gemeen Secretariaat er bij de gewesten en afdelingen op aandrong bronnen te 
zoeken om te helpen de tekorten aan te vullen.2S 

Op het Algemeen Secretariaat in de Alexanderstraat fungeerde Roelfsema in de 
praktijk als secretaris van beweging als geheel, omdat Van der Wielen veel onder
weg was om ook de opbouw van de beweging elders in het land te stimuleren. Hij 
had vele contacten en geestverwanten in verschillende milieus en bezat een zeker 
charisma. Van der Wielen hield zich echter niet bezig met de dagelijkse gang van 
zaken en was daarvoor ook niet de geschikte persoon.26 Roelfsema's werkzaamhe
den bestonden uit het uitvoeren van beleidsbeslissingen en het voeren van de cor
respondentie erover. Bovendien bereidde hij de 'vrijdagmiddag-vergaderingen' 
voor: het Driemanschap en de belangrijkste functionarissen kwamen in principe 
elke vrijdag bijeen voor besprekingen over het beleid. De besloten vergaderingen 
vonden veelal plaats in het bankiershuis van Bas en Co aan de Herengracht. Het 
kwam voor, dat tijdens deze vergaderingen werd gestemd. Dat was bijvoorbeeld 
het geval bij de beslissing over de deelname van de Unie aan de Winterhulp. 

Het duurde enige tijd voordat alle functies op het Algemeen Secretariaat waren 
vervuld. Zo vond de benoeming van Kraus tot perschef plaats op 18 september 
1940. Bovendien werden aan de leiders van de verschillende afdelingen adjuncten 
toegevoegd, die soms elders in de Unie-organisatie actief waren geweest. Een 
voorbeeld is C. J. van Nus, actief voor de Unie in Rotterdam en in het najaar toege
voegd aan de afdeling voor Propaganda en Organisatie op het Algemeen Secreta
riaat. Ook later waren er voortdurend wijzigingen onder de functionarissen van 
het Algemeen Secretariaat. Per 1 december 1940 droeg Van der Wielen, mede om 
gezondheidsredenen, zijn taak als Algemeen secretaris ook formeel over aan 
Roelfsema.27 

Buiten deze dagelijkse leiding van Secretariaat en bureau, maar aan de top van 
de beweging, was de plaats van Einthoven, Linthorst Homan en De Quay. Het 
Driemanschap pretendeerde strakke leiding te geven: vast stond, dat hun instruc
ties dienden te worden opgevolgd. Herhaaldelijk - soms in antwoord op vragen 
of kritiek - gaven de 'drie' te kennen, dat zij hun positie niet hadden gezocht. Zij 
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zouden een algemeen acceptabele figuur als voorman van de nationale beweging 
hebben geprefereerd, maar een geschikte figuur was niet gevonden. Zoals bekend 
had De Quay inderdaad kort voor de oprichting van de Unie nogmaals jhr. B. C. de 
Jonge vergeefs verzocht de leiding van de beweging op zich te nemen. 

Bovendien waren er pogingen in het werk gesteld de leiding van de Neder
landse Unie te 'verbreden', zodat alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd wa
ren geweest. Vroeger of later waren bovendien vanwege hun specifieke deskun
digheid en ervaring onder meer Ringers en Goudriaan gepolst.28 De dag na de 
oprichting vroeg Einthoven vergeefs ook prof. dr. H. Kraemer om de leiding van 
de Unie te versterken. Deze kon gelden als een representant van het protestants-
christelijk volksdeel.29 Ook later zocht het Driemanschap in protestantse kring 
nog versterking, maar de top van de Unie zou tot het eind uit Einthoven, Lint
horst Homan en De Quay blijven bestaan. Wel bleef het plan bestaan een Raad van 
Bijstand in te stellen, die het Driemanschap vanuit een brede maatschappelijke 
achtergrond zou kunnen adviseren.30 Hoewel in de loop van de tijd verschillende 
adviseurs werden aangetrokken, is deze raad nooit officieel tot stand gekomen. 
Als versterking uit de kring van de CHU werd in de loop van het najaar Tj. Krol als 
adviseur aangesteld. Uit dezelfde kring werd J. Barents aan de redactie van het 
Unieweekblad toegevoegd.31 

Tot degenen, die het verzoek kregen van buiten het Algemeen Secretariaat ad
viezen voor de uitwerking van het programma op te stellen, behoorden J.W. Mey
er Ranneft en prof. dr. A.L. De Block. Zij accepteerden het verzoek een rapport te 
vervaardigen over de 'verhouding van gezag en volk'. Begin september pleegden 
zij in de Alexanderstraat overleg met Einthoven, De Quay en een of meer functio
narissen van het Algemeen Secretariaat. Meyer Ranneft kreeg de indruk, dat zij 
met hun advieswerk van de grond af aan moesten beginnen.32 Hij schreef uitein
delijk een adviesnota met de titel 'Wijziging in de verhouding van overheid en 
volk in Nederland'.33 Ook in augustus vonden al bijeenkomsten met adviseurs 
plaats. Aan het eind van die maand was bijvoorbeeld een 'Commissie van advies 
inzake Corporatief Bestel' ingesteld. Voorzitter was dr. M.R.J. Brinkgreve, die al 
jaren over het onderwerp had gepubliceerd.34 Andere adviseurs en geestverwan
ten, met wie de Unieleiding contact had, waren M. R. van Poll (over een herziening 
van de Grondwet), mr. J.H. van Roijen (over de na-oorlogse buitenlandse poli
tiek), de hoogleraren J. P. Kruyt en W. P.J. Pompe (over de universiteit) en vele des
kundigen over de toekomst van het onderwijs.35 

Ook op geheel andere wijze werd geprobeerd de Unie-organisatie uit te brei
den. Op 31 augustus 1940 diende Einthoven bij de bezetter het verzoek in een 'or
dedienst' van de Nederlandse Unie te mogen oprichten. Het direkte motief hier
voor was het straatgeweld, waarmee de colporteurs van het Unie-weekblad 
werden geconfronteerd. Einthoven had vernomen, dat elke politieke organisatie 
na toestemming een 'weerafdeling' zou mogen oprichten. De naam deed hem 
denken aan de commando's van de Boeren in Zuid-Afrika. Hij voerde hierover op 
31 augustus een gesprek met Generalkommissar Rauter en zei hem te denken aan 
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een omvang van ruim 10.000 jonge mannen van 18 tot 25 jaar.36 Intern waren de 
opzet en leiding van de ordedienst al in voorbereiding, toen in toenemende mate 
de dreiging van NSB-geweld werd gevoeld. Het weekblad maakte half september 
'naar aanleiding van vele vragen' bekend, dat aan de Rijkscommissaris toestem
ming was verzocht een ordedienst op te richten.37 In de kring van de partijpolitici 
riep het plan voor de ordedienst overigens het beeld van een alternatieve WA op. 
Ook van anderen bereikte de Unie kritiek. Het weekblad haastte zich te verklaren, 
dat het er in de eerste plaats om ging een keurcorps te vormen. De Nederlandse 
Unie zou moeten kunnen beschikken over'een uitgelezen schare jonge mannen', 
die bereid waren overal voor de Unie - en dus voor het Nederlandse volk - op de 
bres te staan.38 De aanvraag werd door Rauter afgewezen. 

Wel tot stand kwamen de zogenaamde werkgemeenschappen van de Neder
landse Unie. Zo waren in december 1940 verschillende werkgemeenschappen van 
Unieleden-medici gevormd. De Unie pretendeerde, dat in vele gewesten de meer
derheid van alle artsen zich erbij had aangesloten. Ook werden werkgemeen
schappen van studenten opgericht. In december functioneerden zij al in Delft, 
Groningen, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Afdelingen 
in Amsterdam, Tilburg en Nijmegen waren in voorbereiding.39 

De werkgemeenschappen waren een voorbeeld van de pogingen binnen de be
weging verschillende organisaties te vormen. Eind augustus 1940 werd al de 
stichting van een Arbeidsgemeenschap der Nederlandse Unie aangekondigd. In 
deze organisatie zouden allen samengebracht worden, die actief wilden bijdra-

-Q- gen aan het werk voor de 'volksgemeenschap'. De organisatie zou gekenmerkt -Q-
worden door wat genoemd werd 'de praktische daad'. De opbouw zou moeten be-
ginnenopde plaats van het dagelijks werk: de boerderij, het kantoor, de onderne
ming. De eenheid dus, waar in de taal van de Unie, patroon en personeel samen
werken. Gezamenlijk zouden de eenheden dan kunnen toetreden tot de 
'Arbeidsgemeenschap'. Van de deelnemers zou gevraagd worden zich in te zetten 
voor het onderling oplossen van moeilijkheden en ook plaatselijk en gewestelijk 
'bedrijfsgewijze' samen te werken. 

Van deze poging tot het combineren van de idealen van bijvoorbeeld de Gro
ninger Gemeenschap met een vrijwillige opbouw van een corporatief stelsel is tij
dens het bestaan van de Unie niet veel terecht gekomen. Als massabeweging wil
de de Unie zoveel mogelijk Nederlanders verzamelen. Tegelijkertijd streefde de 
Unie ook hervormingen na, die voor vele leden niet in de eerste plaats de aantrek
kingskracht van de beweging uitmaakten. Hoewel de Unieleiding zich regelma
tig uitsprak tegen 'negativisme', gingen alleen de meer radikalen zover, dat zij 
daarom desnoods leden wilden verliezen. Er was hier al een eerste teken van een 
scheiding der geesten op het Uniesecretariaat zichtbaar.40 

De leiding van de Nederlandse Unie besefte, dat niet alle leden onmiddellijk 
tot een ideologisch engagement waren te bewegen. Herhaaldelijk stak een plan de 
kop op in één of andere vorm een kern van 'ware' Unieleden te vormen. Toen in 
september het weekblad de noodzaak tot 'verheffing van het levensideaal' be-
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sprak, richtte het zich al speciaal tot 'diegenen, die reeds aan de Nederlandse Unie 
de beschikking over hun gehele persoon hebben toegezegd'.41 Een radikaler hou
ding bleek in het laatste nummer van het blad in 1940. De Unieleiding had het 
voornemen in het volgende jaar bijzondere aandacht te besteden aan de 'geestelij
ke vorming* van de leden. Volgens het weekblad betekende dit, dat zij die het niet 
met de uitwerking van de ideologie eens zouden zijn, dan wel zouden bedanken 
als lid.42 

In het jaar 1940 is van dit alles alleen een organisatie voor sociale bemiddeling 
tot stand gekomen.43 In september 1940 was de oprichting van de Centrale Socia
le Dienst (CSD) aangekondigd. Doel was leiding te geven aan de hulpverlening op 
sociaal gebied. De taak van de CSD ZOU drieledig zijn: 1. het tot stand brengen van 
een efficiënte samenwerking tussen bestaande organisaties, 2. het activeren, uit
breiden en aanvullen van het werk van deze organisaties en 3. het waar nodig zelf 
ter hand nemen van deze hulpverlening. Verder zou in iedere plaats een bureau 
van de Sociale Voorlichtingsdienst moeten worden gevestigd. Het uitgebreide net 
van bureaus van deze Voorlichtingsdienst was het tastbare resultaat van de ver
schillende plannen. Begin december waren in ruim 20 plaatsen bij de Uniekanto
ren bureaus van de Sociale Voorlichtingsdienst gevestigd.44 

Een niet te onderschatten onderdeel van de Unie-organisatie was het wekelijks 
verschijnende blad De Unie. In augustus was in Noord-Brabant driemaal het blad 
van Brabantia Nostra onder de naam van de Nederlandse Unie verschenen. Vanaf 
eind augustus verscheen in Den Haag het eigen weekblad, dat het belangrijkste 
orgaan en bindmiddel van de organisatie zou worden. Feitelijk fungeerde Ruy-
gers als hoofdredacteur, al bestond er geen formele redactie. Een paar functiona
rissen, onder wie De Brouwer en Kraus stelden metRuygers de inhoud samen. La
ter werd de inhoud in de regel eerst aan het Driemanschap voorgelegd.45 

O 

Ondanks het uitdijen van de Unie-organisatie was er geen sprake van dat de leden 
van het Driemanschap dagelijks onderling contact hadden over de te volgen 
koers, laat staan over de daden en uitingen van het Algemeen Secretariaat. Eint
hoven was in het najaar en in de winter van 1940 veel op pad in verband met de or
ganisatie in het land. Hetzelfde gold voor Linthorst Homan, die als Commissaris 
tot eind 1940 in Groningen bleef wonen.46 De Quay was in 1940 ongeveer drie da
gen per week in Den Haag. Door zijn taken aan de Hogeschool in Tilburg was hij 
nog minder dan de anderen beschikbaar voor het geven van leiding op het Alge
meen Secretariaat. Vandaar dat het Uniebestaan voor hem minder enerverend was 
dan voor de twee andere leden van het Driemanschap. Dat had tot gevolg, dat hij 
op kritische momenten wat meer afstand kon nemen van de dagelijkse gebeurte
nissen.47 Al bij al had het Driemanschap weinig tijd voor overleg.48 Dat was des te 
meer een manco, omdat de persoonlijkheden niet bijster goed bij elkaar pasten.49 

Einthoven werd gewaardeerd als een moedig man, maar in een gesprek was voor
al hij zelf aan het woord.50 Linthorst Homan formuleerde goed en snel: hij wekte 
bij toehoorders enthousiasme. Tegelijkertijd was hij oppervlakkig in de zin, dat 
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hij niet lang een serieuze discussie kon of wilde volhouden. De Quay was van de 
drie de bemiddelaar.51 

In deze situatie kon het voorkomen, dat de leden van het Driemanschap langs 
elkaar heen werkten en zich verschillend over gevoelige kwesties uitlieten. Dat 
bleek bijvoorbeeld in de kwestie van het voor een Unielid al dan niet toelaatbaar 
zijn van een lidmaatschap van een politieke partij. Ook in de houding ten opzich
te van Nationaal Front werden verschillende signalen afgegeven.52 Over eventu
ele contacten met personen uit de NSB en over de inhoud van het weekblad werden 
nogal eens niet op elkaar afgestemde standpunten naar buiten gebracht. 

Er waren gevallen waarin wel langdurige besprekingen werden gehouden om 
tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Het ging dan bijvoorbeeld over 
de contacten met politici uit de 'oude' partijen.53 Dit soort gesprekken vonden 
vaak in beslotenheid plaats in het bankiershuis van Bas en Co in Den Haag.54 Bij 
dergelijke besprekingen in de loop van het naj aar kwamen herhaaldelijk verschil
len in opvattingen tussen Einthoven en Linthors t Homan tot uiting. Soms kon De 
Quay door zijn grotere distantie een bemiddelingsrol vervullen, maar om dezelf
de reden was dat vaak in verband met zijn werkzaamheden in Tilburg niet moge
lijk.55 

Het bureau van de Unie in de Alexanders traat bood weinig riante vergadermo-
gelijkheden voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken. Vergaderd werd in 
een sober gemeubileerde kamer, met uitsluitend enkele 'moderne stoeltjes en een 
tafel'. Omdat er geen verduistering was, moest een vergadering vanaf de scheme-

-£)- ring worden voortgezet in een kleiner kamertje ernaast.56 —C'X-
De formele concentratie van bevoegdheden bij het Driemanschap werd nog 

eens bevestigd door de juridische vorm van de organisatie: de Nederlandse Unie 
was een Stichting, waarvan de leden van het Driemanschap de bewindvoerders 
waren. De Unie rechtvaardigde deze organisatievorm met een beroep op de bij
zondere omstandigheden: men moest nu eenmaal snel en doeltreffend te werk 
kunnen gaan. Op kritische vragen over deze weinig democratische gang van za
ken antwoordde Einthoven, dat voortdurend contact met de leden werd onder
houden. Hoe dit anders kon gebeuren dan via massabijeenkomsten, weinig re
presentatieve kleine vergaderingen of via de hiërarchische weg, gaf hij daarbij 
niet aan. Wel beloofde hij, dat op een gegeven moment voor grotere groepen tekst 
en uitleg zou worden gegeven. Zo nodig zouden dan op basis van reacties conse
quenties voor het beleid worden getrokken.57 Wat ook de bedoeling geweest mag 
zijn, door de ontwikkelingen onder de bezetting kon van deze raadpleging in de 
praktijk geen sprake zijn. Wel drongen via de besprekingen met de Gewestelijk 
Secretarissen geselecteerde kritische geluiden tot de leiding van de Unie door. De 
houding tegenover de Winterhulp zou leren, dat deze kritiek meestal weinig ef
fecthad. 

In de loop van het najaar van 1940 dreigden de ontwikkelingen het Drieman
schap boven het hoofd te groeien. De enorme groei van de beweging en de uiteen
lopende achtergrond van belangrijke Uniefunctionarissen zorgden voor com-
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plexe interne problemen. Na de eerste onstuimige geestdrift ontving het Drie
manschap steeds meer kritiek. Al in september stelde het weekblad vast, dat een 
deel van het volk was teruggevallen in Tiet politiek redekavelen'.58 Het Drieman
schap begreep niet goed, waarom sommigen de Unie een gevaarlijke nieuwe geest 
toedichtten en anderen er een voornamelijk katholieke beweging in zagen.59 Het 
programmapunt over nationale opvoeding van de jeugd ontmoette veel kritiek, 
vooral uit confessionele kring.60 Uit de contacten met andere groeperingen kwam 
vaak een druk in onderling tegengestelde richtingen voort. Bij dat alles kwam nog 
de afhankelijkheid van de politiek van de bezetter: de onzekerheid en de teleur
stellingen daarover eisten een zware tol van het Driemanschap. Voortdurend 
moest op nieuwe, onvoorziene ontwikkelingen worden ingespeeld. De groeiende 
problemen belemmerden de toch al moeizame pogingen een beleid te ontwikke
len. Van een eensgezinde leiding en een vaste koers van de Unie was geen sprake.61 

8.3 HET FUNCTIONEREN VAN DE ORGANISATIE 

Bij de functionarissen van het Algemeen Secretariaat bestond wel behoefte aan 
richtlijnen over het beleid van de Unie. Behalve het opzetten van de organisatie en 
administratie behoorde het tot de taken van het Uniebureau de talrijke bezoekers 
te ontvangen. Dat betekende niet alleen het inschrijven van nieuwe leden, maar 
ook het beantwoorden van talrijke, soms kritische, vragen van belangstellenden 
en pers. Allerlei elementen uit het programma gaven aanleiding tot verzoeken om 
toelichting. Vaak werd een oplossing gevonden door bij de algemene stemming 
aan te sluiten en in daarbij passende vage termen te antwoorden. ('Het gaat om 
echt vaderlandse eenheid.') Voor concrete antwoorden werd een nadere uitwer
king van het Unieprogramma in het vooruitzicht gesteld. Ook bij de ledenwer
ving elders in het land werden plaatselijke Unie-activisten geconfronteerd met 
vragen van potentiële aanhangers. Richtlijnen voor de antwoorden bestonden 
aanvankelijk nauwelijks. Trouwens ook de ledenwervers zelf hadden problemen 
bij hun werk. Moest de eis, dat een lid van de Nederlandse Unie 'als Nederlander' 
geboren moest zijn, letterlijk worden genomen? Het was een van de vragen, die na 
overleg door het Algemeen Secretariaat werden beantwoord. In dit geval bevesti
gend.62 

Gevraagd en ongevraagd boden velen hun diensten aan de Unie-organisatie 
aan. Personen vanuit geheel verschillende achtergrond ontwierpen voorstellen 
voor de ideologische uitwerking van het programma of voor gedeelten ervan. 
Hoewel vele brochures en artikelen het licht zagen, stelde het Driemanschap 
voorlopig geen officiële, uitgewerkte Unie-ideologie vast.63 Het liet de s tudie naar 
de uitwerking van de verschillende programpunten voorlopig over aan de daar
voor benaderde deskundigen. Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat deze hun 
rapporten als vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen zou
den uitbrengen aan commissies van de Raad van Bijstand.64 In de praktijk kwam 
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er weinig van terecht. Wel brachten nu en dan individuele personen mondeling 
en schriftelijk hun adviezen uit. Door de omstandigheden bleef de keuze van de 
deskundigen beperkt tot diegenen, met wie het Driemanschap toch al in contact 
stond. 

De situatie van de bezetting - en de paradoxale positie van de Nederlandse 
Unie daarin - had ook zijn weerslag op het functioneren van de organisatie. De 
Unie wilde zo veel mogelijk een Duits en nationaal-socialistisch ingrijpen voor
komen, maar ook een loyale houding tegenover de bezetter innemen. Gevolg was, 
dat er in verschillende richting toenadering werd gezocht. 

Wat de bezetter betreft waren er spaarzame contacten met Seyss-Inquart, Rau-
ter en hun vertegenwoordigers. Van meer belang waren de min of meer officiële, 
maar in ieder geval regelmatige gesprekken van Homan met Generalkommissar 
Schmidt. In die gesprekken werden meningen uitgewisseld en van beide kanten 
wensen geuit. De functionarissen van het Algemeen Secretariaat kregen er lang 
niet altijd alles over te horen. Toen in de loop van het najaar de spanningen in de 
Unieleiding toenamen, staken over die gesprekken dan ook allerlei geruchten de 
kop op. Verder waren er individueel of groepsgewijze contacten met Duitse func
tionarissen. Een voorbeeld waren de vanaf het begin van de Unie plaats vindende 
gesprekken met prof. F. Wehofsich, een voormalig studiegenoot van Van der Wie
len en nu verbonden aan de staf van Seyss-Inquart. Daarnaast waren er incidente
le contacten, als Duitse autoriteiten klachten over de Unie hadden of als er vanuit 
de Unie zelf klachten of wensen bij de bezetter onder de aandacht werden ge-

- £ 3 ~ bracht. Tenslotte was er een eenzijdige vorm van'contact" wanneer de Duitsers tot -É\-
maatregelen tegen de Unie of een van de functionarissen over gingen. In de ge
westen kwamen in het najaar inbeslagnemingen en arrestaties al voor. Een voor
beeld was het optreden tegen de Uniewinkel in Amsterdam en de kort durende ar
restatie van Stedelijk Secretaris J.G. Suurhoff. Eind oktober vonden rellen tussen 
NSB'ers en Uniecolporteurs plaats in Den Haag. 

Los van dit alles waren er nog strikt informele individuele contacten met Duit
se functionarissen op lager niveau, van wie men dacht dat ze enigszins afstand 
hielden van het nationaal-socialistische regime, maar die toch geacht werden op 
de hoogte te zijn van de gang van zaken bij de bezettende overheid. Gehoopt 
werd, dat op deze manier inlichtingen over de koers van de bezetter konden wor
den verkregen, terwijl deze eveneens informeel van opvattingen van de Unie op 
de hoogte gebracht kon worden. Zo had De Quay contact met iemand van de staf 
van Seyss-Inquart, die - zoals hij op het Algemeen Secretariaat vertelde - 'van het 
houtje' was.65 Wie van deze 'uitwisseling' het meest profiteerde valt niet vast te 
stellen. Wel bleken de Duitsers na enkele maanden zeer goed op de hoogte te zijn 
van de interne verhoudingen op het Unie-secretariaat.66 

Belangrijker was het effect, dat de steeds veranderende gedragslijn van de be
zetter op de Unie had. Aanvankelijk bestond over de houding van Seyss-Inquart 
en Schmidt een gematigd optimisme, al was het maar omdat het bestaan van de 
Unie daarop was gebaseerd. Had Seyss-Inquart in zijn toespraak niet verzekerd de 
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politieke ontwikkeling aan de Nederlanders zelf over te laten?67 Sinds die tijd had 
een reeks van beperkingen, weigeringen en verboden het optimisme getemperd. 
Wel was het gevoel van saamhorigheid er door versterkt, maar het uitzetten van 
een duidelijke beleidslijn was er moeilijker, zo niet onmogelijk door geworden. 

In deze situatie werd langzamerhand duidelijk, dat er in de Unie-leiding ver
schillende stromingen waren ontstaan. Vanaf het begin waren er problemen met 
de uit Brabantia Nostra afkomstige functionarissen. Voor Einthoven was het een 
onredelijk ressentiment, dat de Brabanders bezwaar deed maken tegen 'Holland
se' symbolen als de toren van Den Briel op een affiche.68 Heftige discussies onder 
functionarissen in de Unieleiding waren er sinds het najaar. Bij sommigen binnen 
en buiten het Algemeen Secretariaat bestonden bedenkingen tegen de manier, 
waarop het begrip 'volkseenheid' in de Unie werd gebruikt. Met name was de 
vraag of dit niet de Nederlandse traditie van pluriformiteit zou aantasten. Het 
weekblad De Unie probeerde deze kwestie te sussen door erop te wijzen, dat het 
ging om het gezamenlijk opbouwen van een nieuwe samenleving. Helaas, zo re
deneerde het blad, brachten de intimidatie en de terreur van de NSB een negatief 
element in de Unie.69 

Toch bleven de meningsverschillen bestaan. Een conflict kwam tot uiting naar 
aanleiding van nummer 13 van het weekbladDe Unie, dat op 16 november 1940 ver
scheen. De titel van het artikel luidde 'De verhouding Nederland-Duitsland. De 
nuchtere feiten'. In de inhoud werd gesteld, dat Nederland in het gebied kwam te 
liggen, waarin Duitsland een leidende positie toekwam. Daarom had Duitsland 
'zijnlot geworpen in de waagschaal der geschiedenis'. Wel zou Nederland 'in deze 
nieuwe ordening' een eigen en belangrijke taak te vervullen hebben. Ook sprak 
het artikel nog over 'het noodlot', dat de tiende mei zich 'geplaatst had' tussen het 
Nederlandse volk en het Duitse. 

Overal in het land, maar ook op het Algemeen Secretariaat zelf zorgde dit arti
kel voor grote opschudding en onvrede. De inhoud was tevoren niet besproken en 
Einthoven en De Quay keurden het stuk achteraf af. Auteur van het stuk was Geert 
Ruygers, maar in die tijd was onbekend, dat deze het geschreven had in uitdruk
kelijke opdracht van Linthorst Homan. Het artikel gaf ook de mening van Ruy
gers weer, maar Homans instructie maakt duidelijk, dat hijzelf het gewenst acht
te, dat een artikel verscheen, waarin de Nederlandse Unie begrip toonde voor de 
Duitse positie.70 

Sommigen op het Uniesecretariaat waren van mening, dat Ruygers vanwege 
het artikel niet meer als redacteur van het weekblad gehandhaafd kon worden. 
Linthorst Homan schaarde zich in de discussie achter Ruygers en de zaak werd ge
sust. Wel bleef de onvrede bij de anderen bestaan. Hoewel Linthorst Homan en 
zijn medestanders hun zin hadden gekregen, was het gevolg dat er vanaf nu spra
ke was van verdeeldheid en argwaan in de Unieleiding. Linthorst Homan werd 
door anderen meer en meer beschouwd als te zeer tegemoetkomend jegens de 
Duitsers.71 De groep functionarissen, die bezwaren kregen tegen Homan en de 
zijnen vond een scherpe woordvoerder in Hofstee. Deze groep bestond onder 
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meer uit Roelfsema, Bouman, Krol en Barents en werd op belangrijke momenten 
gesteund door Einthoven. Vanaf dat moment heerste er wantrouwen, als Lint
horst Homan weer een van zijn regelmatige besprekingen met Generalkommissar 
Schmidt voerde. Men vermoedde, dat het effect van uitlatingen van Homan zou 
kunnen zijn, dat de bezetter in de mening werd gesterkt, dat de Unie in Duitse 
richting kon worden omgebogen. Zo werd verteld, dat hij tegen een Duitse func
tionaris gezegd zou hebben het te betreuren, dat de Nederlandse marine de oor
log tegen Duitsland voortzette. Eind 1940 werd bovendien het gerucht bevestigd, 
dat Homan in Groningen had gezegd te hopen op een vrede door overleg in een 
sterkteverhouding van 3 staat tot 2 in het voordeel van Duitsland.72 

Hoewel het Driemanschap ook hierna voortging met toespraken voor kringen 
overal in het land, was intern duidelijk, dat van homogeniteit geen sprake meer 
was. Korte tijd later duidde Roelfsema de tegenover elkaar staande groepen als-
volgt aan: de groep rond Linthorst Homan bestond behalve deze en Ruygers ook 
uit Van der Wielen, De Brouwer, Kemp en Kraus en later ook P. J. Schmidt. De me
ning van Hofstee werd behalve door Einthoven ook gedeeld door Roelfsema, 
Krol, Barents, Bouman en Van Bosse. In de herinnering van Roelfsema stond De 
Quay enigszins tussen beide groepen in. Vanaf het begin speelde mee, dat de uit 
Groningen afkomstige medewerkers een andere instelling hadden dan de jonge 
katholieken van Brabantia Nostra.73 Beide groepen hechtten aan de Vernieuwing, 
maar bij de laatste speelden naast sterke gevoelens over de achterstelling van het 
Zuiden een voor de anderen niet acceptabele 'volkse' terminologie een belangrij
ke rol.74 

Krol en Barents waren overigens door toedoen van Einthoven aan de Unie-lei
ding toegevoegd. Zij waren gekozen, omdat ze een protestants-christelijke ach
tergrond hadden (Christelijk-Historisch). Einthoven hoopte echter in hen ook het 
tegenwicht tegen de ideeën van functionarissen als Ruygers versterkt te hebben. 
Hij ergerde zich in toenemende mate aan artikelen van Ruygers, zeker wanneer 
deze toegezegde wijzigingen niet aanbracht. Voor toezicht op het weekblad riep 
hij de hulp in van de hoofdredacteuren van het Algemeen Handelsblad en De Tijd, 
Von Balluseck en Schlich ting. Al gauw bleek, dat de inbreng van de nieuwe krach
ten de koers van Ruygers en de zijnen weinig kon beïnvloeden.7S 

Eind november kwam de onenigheid op het Algemeen Secretariaat op een 
nieuw hoogtepunt. De groep rond Hofstee was onder meer door de contacten met 
prof. Wehofsich tot de conclusie gekomen, dat de houding van de bezetter de per
spectieven voor de Nederlandse Unie uiterst somber maakte. Onderling en met 
andersdenkende functionarissen voerden zij ook na sluiting van het Uniebureau 
tot laat in de avond discussies. Verschillende functionarissen, die van buiten Den 
Haag kwamen, woonden elders in de Alexanderstraat in één huis. Het Drieman
schap was meestal niet bij dergelijke discussies aanwezig. Het was vaak onderweg 
en 'de drie' stonden ook op een wat ander niveau. Bovendien woonden Linthorst 
Homan en De Quay niet in Den Haag. Uiteindelijk brachten Hofstee, Bouman en 
Roelfsema het Driemanschap op de hoogte van hun opvatting, dat de Nederland-
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se Unie zijn werkzaamheden maar beter kon staken. Roelfsema had al eerder de 
gouverneur van Belgisch Oost-Vlaanderen geadviseerd niet iets dergelijks als de 
Unie in België op te richten. 

Linthorst Homan sprak zich onmiddellijk fel uit tegen het idee de Unie op te 
heffen. De hele organisatie had juist zijn beslag gekregen: het zou zonde zijn er 
uit angst voor de Duitsers j uist nu mee op te houden! Hofs tee en de zij nen konden 
Einthoven van hun standpunt overtuigen, maar De Quay schaarde zich in dit ge
val achter Homan. Het resultaat was, dat de Nederlandse Unie doorging, maar dat 
het wantrouwen van de groep Hofstee bleef bestaan.76 Linthorst Homan zag nog 
steeds kansen voor zijn streven zijn wensen tot Vernieuwing te combineren met 
het behoud van de eigen aard van het Nederlandse volk. 

Tijdens deze verwikkelingen binnen de leiding van de Nederlandse Unie ging 
het werk voor de organisatie van de jonge massabeweging door. Daarin waren alle 
Uniefunctionarissen lotgenoten. Bovendien waren de gemoederen al geruime 
tijd in beroering door wat op korte termijn als de grootste dreiging werd gevoeld: 
een mogelijke machtsgreep van de NSB. 

In de eerste weken van september was het gevaar van de NSB in de Unie als zeer 
acuut beschouwd.77 De Nederlandse Unie stelde zich toen vooral defensief op: 
men probeerde langs verschillende wegen het gevaar te keren. Er werd contact 
met anderen gezocht om de bezetter duidelijk te kunnen maken hoe breed het 
verzet tegen de NSB gegroepeerd was. Zowel politici van de 'oude' politieke partij
en als het antidemocratische en antisemitische Nationaal Front werden met dit 
doel benaderd.78 -f \-

Tegelijkertijd was er ook sprake van een fysieke dreiging van NSB en WA. Ver
schillende malen werd het bureau in de Alexanderstraat belaagd. Op de avond na 
de dood van de NSB'er Peter Ton op 7 september, toen de WA zich overal geweldda
dig manifesteerde, vond er tevergeefs een bestorming van het Uniesecretariaat 
plaats.79 De verdediging werd georganiseerd door Einthoven, die via zijn Rotter
damse relaties hulp kreeg van een groep mariniers.80 Ook na deze 'Slag om Den 
Haag5 vonden er regelmatig confrontaties met de WA plaats. Deze beschouwde de 
overal zichtbare Unie bij uitstek als tegenstander. Symbolen, zoals propaganda-
biljetten en speldjes, waren object van agressie. Colporteurs, die op vrijdag en za
terdag het Unie-weekblad aan de man brachten, liepen gevaar gemolesteerd te 
worden.81 De sympathie van de bevolking voor de Nederlandse Unie werd er al
leen maar groter door. Einthoven verwierf zich tijdens deze confrontaties in eigen 
gelederen een zekere faam. Het kwam voor, dat hij op een zaterdagmiddag met 
een enkele medestander in het gesloten Uniegebouw achterbleef om met behulp 
van poken eventuele indringers van de WA te bestrijden. 

Overigens vond het WA-geweld ook buiten Den Haag plaats. Zo werd het Ste
delijk Secretariaat van de Nederlandse Unie in Rotterdam overvallen en vonden 
voor vele 'Uniewinkels' in het land relletjes plaats. Eind september werden be
richten vernomen, dat de bezetter ervan had afgezien de macht aan de NSB over te 
dragen.82 Toch bleef ook daarna de angst voor een machtsgreep van de NSB be-
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staan. Het Unieweekblad maakte in november ongerust melding van een verge
lijking die de Deutsche Zeitung in den Niederlanden tussen de vroege SA en de huidige 
WA had gemaakt. Mogelijke ontwikkelingen in deze richting volgde de Neder
landse Unie op de voet. In december meldde het weekblad, dat Mussert gezegd 
had in 1941 de macht te zullen overnemen.83 

8 . 4 OPBOUW 

Zo werd de eerste periode in het bestaan van de Nederlandse Unie behalve door de 
grote aanwas van leden gekenmerkt door dreiging en chaos. Toen in oktober het 
gevaar van een machtsgreep van de NSB leek te zijn verminderd, was men inmid
dels op het Algemeen Secretariaat ook de administratieve chaos de baas gewor
den. Nu ging het erom de organisatie in het land op te bouwen. De leden van het 
Driemanschap, Algemeen Secretaris Van der Wielen en andere functionarissen 
waren regelmatig op reis om provinciale en plaatselijke besturen te installeren.84 

Sinds de oprichting en de grote openbare vergaderingen kwamen van overal 
verzoeken aan het Driemanschap om op propagandavergaderingen te verschij
nen: 'Men wil U zien en horen!'85 In het najaar ging het niet alleen meer om pro
paganda, maar om het opzetten van de organisatie. Veelal waren afdelingen van 
de Nederlandse Unie in het land door lokale initiatieven ontstaan. Soms speelde 
een toevallige bekendheid met functionarissen van het Algemeen Secretariaat een 

-^ 3~ r°l* ° °k w a s w e l e e n s vanuit Den Haag op onsystematische wijze contact ontstaan —C ̂ -
met organisaties en personen, waarvan men vermoedde dat ze voor de beweging 
nuttig zouden kunnen zijn. Het ging er nu om de organisatorische en adminis
tratieve banden met de Unie-activisten in het land te formaliseren. De organisatie 
moest eenvormig worden opgezet en doelbewust werd er naar gestreefd tot een 
hiërarchische structuur te komen. Daarvoor was een goede communicatie tussen 
hogere en lagere niveaus noodzakelijk. Dat gold allereerst voor de contacten met 
de gewestelijke besturen. Volgens hiërarchieke lij n zouden berichten vandaar aan 
de plaatselijke organisaties worden doorgegeven. Ook ter bestrijding van de ad
ministratieve verwarring zou het contact van plaatselijke besturen met de Alexa-
nderstraat steeds via de gewesten moeten verlopen. 

Om de efficiëntie van de communicatie te vergroten werd vanaf 1 oktober da
gelijks door het Algemeen Secretariaat een Rondschrijven aan de gewesten ver
zonden. Daarin werden maatregelen, aanwijzingen en berichten van allerlei aard 
opgenomen. Deze mededelingen varieerden van een prijsopgave van propagan
damateriaal en administratieve voorschriften voor het personeel tot inlichtingen 
over de politieke toestand en het beleid van het Driemanschap. 

Waarschijnlijk om begrip te wekken voor de niet vlekkeloos werkende Unie
administratie werd aan de gewestelijke besturen duidelijk gemaakt hoeveel 
werkzaamheden het Algemeen Secretariaat wel niet moest verrichten.86 Maar ook 
de vaak moeilijke werkomstandigheden van het personeel op plaatselijk niveau 
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kregen de aandacht. Meegedeeld werd bijvoorbeeld, dat al het personeel inmid
dels was verzekerd.87 Ongetwijfeld in verband met gewelddadige confrontaties 
met de NSB wees het Algemeen Secretariaat erop, dat in alle Uniewinkels - propa-
gandabureaus, waar men zich ook als lid en abonnee kon opgeven - een verband
e s t aanwezig moest zijn.88 Op centraal niveau werd vastgesteld, dat de Uniewin
kels ook op zaterdagmiddag geopend dienden te zijn. 

Het Algemeen Secretariaat wees er herhaaldelijk op, dat aanmeldings- en afre-
keningskaarten correct ingevuld naar Den Haag moesten worden gezonden. 
Nieuwe namen en adressen van plaatselijke secretariaten dienden door het ge
west aan Den Haag te worden meegedeeld. Dit alles verliep stroef: de aanwijzin
gen werden vele malen herhaald. Hetzelfde gold voor het voorschrift, dat per 
brief slechts één onderwerp mocht worden behandeld. Ook de herhaalde oproep 
brieven juist te frankeren wees erop, dat de vrijwilligersorganisatie slechts lang
zaam in een administratief keurslijf kon worden gedrongen.89 Direkte politiek 
betekenis had de mededeling, dat er op het Algemeen Secretariaat een speciale af
deling was, die de organisatie en toestemming voor openbare vergaderingen re
gelde. Kennelijk wilde men vermijden, dat politieke moeilijkheden zouden rij
zen, als lokale besturen dit overal zelf zouden regelen. 

Eind november was een zekere stabiliteit in de Unie-organisatie in het land be
reikt. Nieuwe lijsten met de functionerende plaatselijke secretariaten werden via 
de gewesten centraal in Den Haag ingezameld.90 Toch bleef het Algemeen Secre
tariaat er steeds tegen waken, dat de hiërarchieke lijn werd ontdoken. Dat gold 
ook voor de eenvoudige, administratieve gang van zaken. Bij herhaling werd er - £ ^~ 
op gewezen, dat propagandamateriaal als Unievlaggetjes en wimpels evenals bro
chures en vlugschriften alleen door tussenkomst van het Gewestelijk Secretariaat 
in Den Haag besteld konden worden. Een juiste administratieve afhandeling was 
natuurlijk vooral nodig bij wat de belangrijkste 'raison d'être' van het Unie-appa
raat was: het verzamelen van zoveel mogelijk Nederlanders. Dat gebeurde vooral 
door het werven van leden en abonnees. Oproepen hieraan te blijven werken gin
gen steeds gepaard aan opgaven van de laatst bekende aantallen. 

Het Algemeen Secretariaat in den Haag verstrekte ook voorschriften voor de 
organisatievorm van de Unie op gewestelijk en lokaal niveau. De Gewestelijk Se
cretaris kreeg behalve zijn bureau en zijn staf een adviserend college naast zich: 
de Gewestelijke Raad. Net als alle besturen diende deze Raad 'gemengd' te zijn sa
mengesteld. Naast een boer, een middenstander, een ondernemer, een intellectu
eel en een arbeider diende zo mogelijk ook een vrouw zitting te nemen. Ook 
moest rekening gehouden worden met de 'geestelijke stromingen' in het gewest. 
Nadat volgens deze regels leden werden voorgedragen, vond de uiteindelijke be
noeming plaats door het Driemanschap zelf. 

Op dezelfde wijze werd aan een Plaatselijk Secretaris een Plaatselijke Raad toe
gevoegd. De Gewestelijk Secretaris bezocht de gemeenten in zijn gewest en deed 
voordrachten voor benoemingen. In sommige gewesten, bijvoorbeeld Limburg, 
vormden vanaf het begin groepen plaatselijke afdelingen samen een district. El-
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ders kwamen de districten pas in 1941 tot stand.91 

De uiteindelijke benoeming door het Driemanschap was geen formaliteit. Het 
Algemeen Secretariaat diende via het ledenregister na te gaan of de juiste wer-
vingscriteria waren toegepast. Officiële aanstellingsformulieren werden door het 
Algemeen Secretariaat bekrachtigd met een handtekening-stempel van een van 
de leden van het Driemanschap. Erkend werd, dat het in de praktijk niet eenvou
dig was volgens de richtlijnen benoemingen te doen. Naar de indruk van Unie-
functionarissen was de actieve achterban van de Unie vooral afkomstig uit de 
middengroepen. Het moest echter nadrukkelijk vermeden worden, dat in be
stuursfuncties alleen notabelen werden benoemd. Even nadrukkelijk moesten 
arbeiders en boeren in de besturen vertegenwoordigd zijn. Het doel was vóór de 
winter van 1940 het gehele apparaat opgebouwd te hebben. Aan het begin van 
elke maand moesten de gewesten over de voortgang aan het Algemeen Secretari
aat rapporteren.97 

Door de voortdurende wijzigingen in de bezetting van ook belangrijke func
ties bleef dit benoemingsbeleid een continu proces. Ook de bezetting van de pos
ten van Gewestelijk en Stedelijk Secretarissen wijzigde herhaaldelijk. Het opzet
ten van een goede organisatie verliep in het ene gewest moeizamer dan in in het 
andere. Friesland, Drenthe en Overijssel waren moeilijk te mobiliseren.93 

8.5 CONTACT MET GEWESTELIJKE COMMISSARISSEN 

Ook toen de organisatie in de gewesten tot stand kwam bleef het Algemeen Secre
tariaat in Den Haag het middelpunt. Hier werden de richtlij nen voor de beweging 
vastgesteld. Goede contacten met de rest van de organisatie bleven van grootbe
lang. 

Gewestelijk Secretarissen en hun naaste medewerkers bezochten regelmatig 
het bureau in de Alexanderstraat. Zo bracht de Gewestelijk secretaris van Noord-
Holland, mr. A.A. Aberson, op 11 september met een van zijn functionarissen een 
bezoek aan de Unie-leiding. Men besprak bij dergelijke gelegenheden met het 
Driemanschap en de Algemeen Secretaris de algemene toestand en de ontwikke
lingen in de Unie. Het ging daarbij ook om de sfeer: de ervaringen in de gewesten 
werden vergeleken met de gang van zaken op het Algemeen Secretariaat. Min
stens zo belangrijk was, dat de ledenadministratie met het centrale systeem in 
overeenstemming werd gebracht. De Unieleiding hield via de gewesten contact 
met de leden, maar organisatorisch gezien vertegenwoordigde een Gewestelijk 
Secretaris in zijn gewest ook het Driemanschap. 

Op 23 augustus 1940 vond de eerste bijeenkomst plaats van alle Gewestelijk Se
cretarissen met de leiding van de Nederlandse Unie, in dit geval met leidende 
functionarissen van het Algemeen Secretariaat. Jef de Brouwer gaf een uiteenzet
ting over de opbouw van de organisatie. In het hele land moest deze op uniforme 
wijze tot stand worden gebracht. Zonder orde en discipline was dat volgens De 
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Brouwer niet mogelijk. Hij besteedde aandacht aan de taken en bevoegdheden 

van de Gewestelijk Secretarissen.94 

De Brouwer betoogde, dat in deze beginfase de propaganda de hoogste priori

teit had. De belangrijkste middelen daarvoor waren het weekblad, brochures en 

affiches. Een essentiële rol in de organisatie moest vervuld worden door de col

porteurs. Deze vrijwilligers waren tijdens he t verkopen van het weekblad op 

straat het contact met de bevolking en bovendien overal in het land het zichtbare 

bewijs van de activiteiten van de Nederlandse Unie. Het is deze functie, die dui

zenden colporteurs inderdaad hebben vervuld. Minder resultaat hadden de voor

schriften van De Brouwer, dat h u n optreden gekenmerkt moest worden door orde 

en tucht. Tegen de bedoeling in waren zij nogal eens het middelpunt van relletj es. 

Overigens werd de leiding van de Nederlandse Unie in de beginperiode meer dan 

door de propaganda in beslag genomen door de chaos in de administratie en de 

dreiging van de NSB. 

Het weekblad De Unie riep met grote regelmaat op niet mee te doen aan orde

verstoringen.95 Eind oktober ontstonden bijvoorbeeld in Den Haag rellen, toen 

bij een optocht van geüniformeerde WA'ers he t publiek met NSB'ers slaags raakte. 

Ook colporteurs van de Unie waren erbij betrokken. Juist een week later vond in 

een zaal van de Haagse Dierentuin een Uniebijeenkomst plaats voor 300 colpor

teurs en hun familie. Ook het Driemanschap voerde er het woord.96 

Op de bijeenkomst van de Gewestelijk Commissarissen in augustus werd ook 

nog eens mondeling gewezen op het voorschrift, dat elk plaatselijk comité gedif

ferentieerd moest worden samengesteld, zowel wat betreft geloof, ouderdom als —(J ^~ 

'maatschappelijke stand'. Het voorstel van Aberson om ook van elk plaatselijk co

mité een vrouw deel uit te laten maken werd door de Unie-leiding niet overgeno

men. Besproken werd nog, dat in de propaganda duidelijk moest worden ge

maakt, dat voor de oplossing van het werkloosheidsvraagstuk de uitwerking van 

het sociaal-economisch programma van de Nederlandse Unie een noodzaak was. 

Voortaan zouden de Gewestelijk Secretarissen elke maand voor een bespreking 

in Den Haag bijeenkomen. Op de vergadering van eind september werd de sfeer 

voor een groot deel bepaald door de dreiging van de kant van de NSB.97 Van het Al

gemeen Secretariaat waren Roelfsema, Guermonprez, Ruygers en Kraus aanwe

zig. Einthoven, die het Driemanschap vertegenwoordigde, gaf inlichtingen over 

de jongste ontwikkelingen. In de bespreking die volgde, stelde Aberson voor alle 

honderdduizenden leden van de Unie op te roepen voor een demonstratie in Den 

Haag. Dan zou blijken hoeveel sterker dan de NSB de Nederlandse Unie was. Eint

hoven wees het idee van de hand, omdat het zonder twijfel door de bezetter ver

boden zou worden. 

De Stedelijk Secretaris van Amsterdam, Suurhoff, wees erop, dat veel moeite 

moest worden gedaan om de arbeiders te bereiken. Men moest met nadruk een 

beroep doen op hun nationaal gevoel. Kemp, Noë en Roelfsema brachten in dit 

verband naar voren, dat de sfeer in de Unie nog te burgerlijk was en de arbeiders 

kon afschrikken. Alle functionarissen zouden goed op de hoogte moeten zijn van 
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de problemen van de arbeiders en van de jeugd. Volgens Kemp was het belang
rijkste middel om de arbeiders te bereiken een bestrijding van de werkloosheid 
met alle middelen. De Gewestelijk Secretaris van Utrecht, Van Dijk, pleitte ervoor, 
dat het weekblad de onjuiste werkloosheidspolitiek van de laatste jaren aan de 
kaak zou stellen. 

De Nederlandse Unie moest in de Nederlandse verhoudingen een oppositione
le rol spelen. Roelfsema voegde er nog aan toe, dat juist het sociaal-economisch 
programma van de Unie aanleiding was voor de kritiek van protestants-christelij-
ke politieke groeperingen. Trouwens ook de bezwaren tegen de ideeën van de 
Unie voor een nationale jeugdbeweging kwamen vooral uit deze hoek. Daarente
gen lagen volgens Suurhoff de AJC en de Vrijzinnig-Democratische Jeugdbond 
voor de Unie 'voor het grijpen'. Overigens zou het blad van laatstgenoemde bond 
zich juist tegen de Unie uitspreken.98 De reacties waren niet altijd gemakkelijk te 
voorspellen. 

Roelfsema bracht nog ter sprake, dat het vanuit een oogpunt van 'opportunis
me' niet gewenst was, dat 'Israëliten' een bestuursfunctie in de Nederlandse Unie 
vervulden. Hij wees er echter nadrukkelijk op, dat de Unie geen antisemitisme be
oogde. Al op deze vergadering in september brachten verschillende Gewestelijk 
Secretarissen naar voren, dat het weekblad soms veel kwaad deed. Zo noemde 
Aberson de inhoud te pro-Duits en ook de suggesties over eenheid met Vlaande
ren deden geen goed. 

Einthoven antwoordde, dat het standpunt van de Nederlandse Unie was, dat 
tijdens de oorlog niet over de staatkundige verhouding tot Vlaanderen zou wor- —£ \-
den gesproken. Hij besloot de vergadering met de constatering, dat de Neder
landse Unie enkele weken in het defensief was geweest, maar dat nu de tijd voor 
opbouw was aangebroken. Hij waarschuwde ervoor, dat de leden vooral geleid 
zouden worden door 'negativisme'. In Uniekringen bedoelde men daarmee een 
houding, die uitsluitend uit een anti-NSB-gezindheid bestond en geen boodschap 
had aan de 'positieve' ideeën van de Unie voor de toekomst. 

Op hun gezamenlijke bijeenkomst in oktober werden de Gewestelijk Secreta
rissen onthaald op een drietal lezingen van ideologisch karakter. Van der Wielen 
sprak over 'De geestelijke revolutie van deze tijd', Suurhoff over 'De arbeiders, 
hun mentaliteit, hun organisatie' en Hofstee behandelde 'Het sociaal-econo
misch program van de Nederlandse Unie'. 

In november was er een algemene 'informatorische' bespreking met het Drie
manschap. Overigens ontmoetten de Gewestelijk Secretarissen ook tussendoor de 
leden van het Driemanschap, bijvoorbeeld tijdens hun bezoeken aan verschillen
de plaatsen in de gewesten. 

Op de bijeenkomst in december kwamen discussiepunten en lopende zaken 
ter sprake. Op de agenda stond weer het standpunt ten opzichte van de joden, 
maar tot wijzigingen kwam het niet. Dat gold ook voor de instructie geen contact 
te hebben met organisaties, die 'onverantwoordelijk werk' deden. Wel bleek uit 
dit laatste, dat de verhouding tot de illegaliteit in toenemende mate een probleem 
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voor de Unie werd. 
Van de organisatorische kwesties, die besproken werden, kreeg als steeds de 

hiërarchische procedure aandacht. Vragen over het beleid, zo werd nadrukkelijk 
herhaald, moesten aan het Algemeen Secretariaat worden voorgelegd. Een van de 
Gewestelijk Secretarissen stelde voor in de Unie distinctieven te gaan dragen. Een 
Gewestelijk Secretaris zou dan bijvoorbeeld herkenbaar zijn aan drie speldjes, la
gere functionarissen aan twee enz. Het voorstel maakte geen kans: 'Geen rangen 
maken', was de mening van de meeste anderen. Vastgesteld werd verder, dat er 
geen aparte Unie-organisatie voor vrouwen zou komen. Ook werden in december 
weer klachten uit de Gewesten geuit over de inhoud van het weekblad. Ditmaal 
werden bezwaren tegen termen als 'De Nieuwe Tijd' naar voren gebracht." 

De vergaderingen in Den Haag waren dus voor de Gewestelijk Secretarissen 
ook van belang omdat zij daar de gevoelens, die in hun gewesten leefden, konden 
overbrengen. Anderzijds verzamelden zij er informatie, waaraan in de gewesten 
grote behoefte was. Zo kon Aberson eind september in zijn gewest in detail ant
woord geven op de vele vragen over de oprichtingsgeschiedenis. Weinigen wisten 
bijvoorbeeld het fijne van de redenen, waarom de ARP de Nederlandse Unie niet 
wilde steunen.100 Ook konden rond de vergaderingen in Den Haag makkelijker 
afspraken gemaakt worden voor bezoeken van leden van het Driemanschap aan 
de gewesten. Na een dergelijke afspraak bezocht Einthoven verschillende Unie
kringen in Noord-Holland; als dank ontving hij een ingelijst couplet van het Wil
helmus. 

8 . 6 PROPAGANDA 

Essentieel voor de Nederlands Unie was, dat een zo groot mogelijk deel van de be
volking zich bij de beweging aansloot. Het ononderbroken werven van leden 
hoorde bij het karakter van de organisatie. Een actieve propaganda op grote 
schaal paste ook bij het elan van de massabeweging, die het Driemanschap voor 
ogen stond. 

Het Algemeen Secretariaat bood voor dit werk propagandamateriaal aan, dat 
de organisatie in het land tegen betaling ter beschikking werd gesteld. De finan
ciering van de Unie was zo geregeld, dat lokale en gewestelijke besturen uit ge
deelten van lidmaatschapsgelden en verkoopopbrengsten hun eigen activiteiten 
betaalden. Unie-armbanden voor colporteurs, vlaggetjes, wimpels en insignes 
voor leden werden centraal vervaardigd en te koop aangeboden. Een indruk van 
de omvang van deze activiteiten geeft het bericht, dat op 10 oktober 110.000 insig
nes waren afgeleverd.101 Eind oktober werd de brochure 'Wie zijn de drie mannen 
van de Nederlandse Unie?' aangeboden. Deze bevatte korte biografieën van het 
Driemanschap, die geschreven waren door P.H. Ritter jr. Al in augustus waren 
brochures over de landbouw, de visserij, het mijnwezen en de koloniën aange
kondigd.102 In september kondigde de Unie verdere brochures aan over het Ne-
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derlands volkskarakter, de Arbeidsdienst, 'Organische Opbouw' en de verhou
ding Christelijk-Nationaal. Als brochure of pamflet zijn deze na verloop van tijd 
ook uitgegeven. Nog in september verscheen het eerste nummer in de brochure
reeks van de Nederlandse Unie. Het ging om de brochure 'Volkseenheid' van de 
hand van Geert Ruygers.103 

Onderdeel van de interne propaganda was, dat de verschillende regionale en 
plaatselijk Uniebesturen van eikaars enthousiasme en ervaringen konden 
profiteren. Het Algemeen Secretariaat riep regelmatig op hiervoor verslagen en 
artikelen in te zenden, die in het weekblad in de rubriek 'Kroniek van de bewe
ging' konden worden geplaatst. In september verscheen daarin bijvoorbeeld de 
mededeling, dat in Brabant tweederde van de leden uit arbeiders en boeren be
stond.104 De energie van het Uniekader werd door het praktische werk zozeer in 
beslag genomen, dat het Algemeen Secretariaat herhaaldelijk moest herinneren 
aan de taak van de centrale propaganda.105 Uit propagandistisch oogpunt werd 
centraal voorgeschreven, dat bij de Uniebureaus rood-wit-blauwe vlaggen dien
den te hangen. Raamaffiches voor gerichte propaganda onder bijvoorbeeld arbei
ders of boeren werden centraal ontworpen en konden in de Alexanderstraat be
steld worden. Gewestelijke en plaatselijke besturen werd voorgehouden, dat het 
van groot belang was dat de pers aan nieuws en activiteiten van de Unie aandacht 
besteedde.106 

Ook het politiek gevoelige karakter van de propaganda was voor de Unielei
ding reden te proberen de organisatie van de beweging strak in de hand te krij- - ^ ^~ 
gen. Het vormen van het politieke beleid werd uitdrukkelijk aan het Algemeen 
Secretariaat voorbehouden. Hetzelfde gold voor uitspraken over dit beleid, voor
zover dit niet in programma, toespraken of richtlijnen was vastgelegd. In de prak
tijk was dit een vrome wens: Uniefunctionarissen in het land konden (en wilden 
vaak) niet vermijden, dat ze op vragen en opmerkingen van het publiek antwoord 
gaven: in oktober en november 1940 herhaalde het Algemeen Secretariaat regel
matig de richtlijn, dat personeel in de Uniewinkels niet op politieke kwesties 
mocht ingaan. Redevoeringen van leden van plaatselijke Unie-besturen dienden 
eerst aan het betreffende Gewestelijk Secretariaat voorgelegd te worden. 

Om klachten over de Nederlandse Unie te voorkomen werd de colporteurs van 
het weekblad voorgehouden met zelfbeheersing op te treden. Het was niet toege
staan het Unieblad te verkopen door uitsluitend de leus 'Tegen de NSB!' te gebrui
ken. Dat het populair was juist op deze manier provocerend op te treden en dat 
daar herhaaldelijk problemen over ontstonden, blijkt uit de veelvuldige herha
ling van dit soort richtlijnen door het Algemeen Secretariaat. Anderen dienden 
niet de gelegenheid te krijgen de Nederlandse Unie in diskrediet te brengen. De 
verkoop van Uniemateriaal als speldjes aan niet-leden en jeugdigen was daarom 
niet toegestaan. Ter voorkoming van misverstanden moesten de colporteurs zich 
kunnen legitimeren.107 Al deze maatregelen pasten in het streven de bezetter zo 
min mogelijk aanleiding te geven tot ingrijpen over te gaan. 
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Uniepropagandist in actie. 

In augustus was al door de Unieleiding vastgesteld, dat in de eerste twee maan
den de propaganda en de ledenwerving op de eerste plaats moesten staan.108 Met 
de grote propagandavergaderingen, waar het Driemanschap sprak, was hiermee 
sinds de oprichting al een begin gemaakt. Deze bijeenkomsten trokken grote be
langstelling. Ook later werden deze vergaderingen, zij het in kleinere kring, 
voortgezet. Zo sprakbijvoorbeeldLinthorstHoman eind november in Utrechten 
Haarlem, de eerste keer in gezelschap van Jef de Brouwer.109 Het Algemeen Secre
tariaat schreef voor, dat openbare vergaderingen steeds op dezelfde stijlvolle wij
ze moesten verlopen. Redevoeringen moesten omlijst worden door muziek en 
zang. Het was niet de bedoeling, dat er gelegenheid was voor debat. De aankle
ding van de vergaderzaal moest eenvoudig en stijlvol zijn. De gang van zaken 
moest tevoren nauwkeurig worden vastgesteld. De sfeer moest er een van actie en 
tempo zijn: langer dan anderhalf tot twee uur mocht een vergadering niet duren. 
De instructies van het Algemeen Secretariaat betroffen ook de propaganda en le
denwerving rond de vergaderingen. Ter plaatse moesten adressen worden verza
meld, zodat deze later door propagandisten bezocht konden worden.110 

In de propaganda moest duidelijk tot uiting komen hoe wezenlijk de Vernieu
wing voor het karakter van de Nederlandse Unie was. Er moesten wel veel leden 
worden geworven, maar daarom alleen ging het niet. In Limburg stelde men in
tern vast, dat de aanhang van de Unie er wel groot was, maar dat er 'nog tal van 
zwakke broeders' onder zaten. Deze moesten niet doel en tempo van de Unie be
palen!111 Ook hier zat de Nederlandse Unie in een tegenstrijdigheid gevangen. 
Ondanks de massa-aanhang wilde de Unieleiding zelf het karakter van de bewe
ging blijven bepalen. 
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Vanuit het Algemeen Secretariaat probeerde men het beeld in te prenten, dat 
de Nederlandse Unie een moderne massa-organisatie was, die in het tijdsbeeld 
paste. Dat betekende overigens niet, dat op vergaderingen van plaatselijke initia
tiefnemers niet toch allerlei vragen werden gesteld over het doel en het program
ma. Daaruit bleek weer, dat dit programma door actieve belangstellenden kri
tisch werd gelezen. In die gevallen hoopte de spreker maar, dat zijn antwoorden 
enigszins in de lijn van de opvattingen van het Driemanschap lagen. De pogingen 
een uniforme gedragslijn op te leggen had in de eerste weken een gebrekkig re
sultaat.112 Ook wat de eenheid van opvattingen in de Nederlandse Unie betreft, 
eiste de haastige opbouw van de beweging zijn tol. De ruime interpretatiemoge
lijkheden van het programma boden het voordeel, dat velen er iets van hun ga
ding konden vinden. Ondanks alle oproepen tot eenheid in stijl probeerde de 
Unie in de propaganda rekening te houden met de verschillende doelgroepen.113 

De spectaculaire groei van het aantal leden was een voorwaarde voor een even
tueel politiek succes van de Nederlandse Unie. Naar de mening van het Drieman
schap zou in dat geval de kans groter zijn, dat er naar de stem van het volk geluis
terd zou worden. Vandaar dat steeds de groeicijfers gepubliceerd werden, vaak 
met een optimistische afronding naar boven. De impliciete boodschap was: de 
Nederlandse Unie is onstuitbaar.114 

De belangrijkste middelen, die voor de propaganda werden ingezet waren 
affiches, brochures en vooral het weekblad De Unie.lls In september werd ook een 
speciaal propagandanummer verspreid. Het gebruik van moderne propaganda
methoden werd als voorwaarde voor een blijvend succes beschouwd. De Unie pro
beerde daarvoor ook professionele reclamedeskundigen uit het bedrijfsleven in te 
schakelen.116 Ook voor de propaganda in de gewesten werden centraal instructies 
vastgesteld. Per Gewest moesten voor de inhoud en de coördinatie twee of drie 
propagandisten worden aangesteld.117 

Voor propaganda op een wat hoger intellectueel niveau werd in het najaar de 
uitgave van het Unie-maandblad Volk en Arbeid voorbereid. Begin november werd 
meegedeeld, dat het maandblad Voorlopig" was verboden. Van plannen voor een 
Uniedagblad - ook NSB en Nationaal Front beschikten over een dagblad - werd af
gezien, onder meer omdat dit voor arbeiders te kostbaar werd geacht. Ettelijke bro
chures zagen het licht, al waren ze niet altijd officiële uitgaven van de Nederlandse 
Unie. Van de laatste was de brochure 'Nederland' van Nico C. Vos een voorbeeld: 
vanwege de verwantschap met de boodschap van de Unie waren hierin een voor
woord van Linthorst Homan en de tekst van het Unieprogramma in afgedrukt.118 

Sinds het najaar werd bovendien het vormen van zogenaamde Uniekringen 
aangemoedigd. Het waren groepen van ongeveer 15 leden, die onderwerpen uit 
het Unieprogramma zouden kunnen bespreken. Geboren uit vooral praktische 
overwegingen - voor kleinere, besloten vergaderingen was geen toestemming 
nodig - zouden deze kringen zich ontwikkelen tot een uiterst belangrijk contact
en mobiliseringsmiddel. Dat was vooral het geval, toen de Unie steeds meer aan 
beperkingen werd onderworpen. 
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Eveneens in het najaar werd de ideologische scholing voor Uniefunctionaris
sen opgezet. De praktische organisatie berustte bij adjunct-Algemeen Secretaris 
Roelfsema. Deze 'kadervorming" via cursusen en lezingen werd vanaf november 
1940 voor de functionarissen in de verschillende gewesten georganiseerd.119 Zo 
vonden op 2,3 en 4 december 1940 de Zuidelijke Kaderdagen voor functionarissen 
uit Noord-Brabant en Zeeland plaats in Tilburg. De deelnemers rouleerden in 
groepen in hetzelfde programma. Het rooster van groep m geeft een indruk van 
de cursus: 

maandag 

dinsdag 

woensdag 

2-30-5.30 uu r 'Het Nationale' (De Brouwer) 

8-10 'De Geestelijke Revolutie van deze tijd' 

(Van der Wielen) 

9-11 'De consequentie van het Nationale' 

(Van der Wielen) 

11-1 'Het Sociale' (Bouman) 

4-6 'De verbinding van het Nationale en het 

sociale' (De Brouwer) 
8-10 lezing prof. De Quay 

9-11 'De consequenties van het Sociale' 

(Bouman)120 

De inhoud van de lezingen verschilde in strekking niet van wat over deze onder
werpen in het weekblad werd geschreven. Van de Wielen betoogde, dat het woord 
'ordening' reeds voor de tiende mei veel gebruikt werd. Het gaf aan, dat alles zich 
veranderde in de richting van meer gebondenheid. Bouman specificeerde, dat de 
gedachtenvorming binnen de Nederlandse Unie op dat moment het meest uit
ging naar het Portugese stelsel.121 

Ook op ideologisch terrein openbaarde zich hier een kenmerkende innerlijke 
tegenstrijdigheid binnen de Unie. De kadercursussen waren bedoeld om Unie
functionarissen meer vaste grond onder de voeten te geven dan het programma 
kon bieden. Het gevolg van de nadere uitwerking was echter, dat zich grote ideo
logische geschillen openbaarden. Deze geschillen droegen bij aan de groeiende 
meningsverschillen over de lijn, die de Nederlandse Unie moest volgen.122 

^ > 

8.7 LEDEN 

Vanaf het prille begin van het bestaan van de Unie was de explosieve ledengroei 
het meest tastbare succes. Het administratieve nulpunt, vanwaar de organisatie 
moest vertrekken, had catastrofale gevolgen voor de registratie van al die leden. 
Eind augustus was het aantal vragen en klachten, bijvoorbeeld over het uitblijven 
van lidmaatschapskaarten, zo sterk gegroeid, dat het Algemeen Secretariaat een 
stencil moest laten uitgaan om uit te leggen hoe de zaak er voor stond. De leden-
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administratie was toen nog steeds niet gereed. Eind september zou het weekblad 
nog een poging doen begrip te wekken voor de situatie door uit te leggen met wel
ke problemen de administratie te kampen had. Lidmaatschapskaarten waren nog 
niet beschikbaar: naar verwachting zou dat nog een maand duren. Wel waren 
weer Unie-insignes verkrijgbaar. De eerste aflevering in augustus, 10.000 stuks, 
was in twee dagen uitverkocht. Er waren al aanvragen voor 100.000 nieuwe speld
jes binnen. De Unie-organisatie kon meer successen melden, toen eind augustus 
het eerste nummer van het weekblad verscheen.123 Vanaf dat moment diende ook 
de abonnementenadministrattie bijgehouden te worden. Een abonnement kost
te f2,25 per jaar, een los nummer 5 cent. De chaos in de administratie was ook een 
gevolg van het feit dat vanaf de eerste dag - samen met andere post - de adhesie
betuigingen met honderdduizenden in de Alexanderstraat arriveerden. Daar 
kwam bij, dat van velen die adhesie betuigden, niet duidelijk was of zij zich ook 
daadwerkelijk als lid hadden aangemeld.124 

Bij buitenstaanders gaf dit alles wel eens reden tot twijfel over de werkelijke 
mate van succes van de Unie bij de oprichting.125 Toch betekenden de adhesiebe
tuigingen in het begin, dat de basis voor verder succes was gelegd. Het bleek geen 
luchtbel, want na enkele weken hadden zich honderdduizenden als betalende le
den opgegeven, aanvankelijk voor een minimumbijdrage van 50 cent. De vertra
ging in de verwerking betekende niet, dat het enthousiasme om zich aan te mel
den terugliep. Na de eerste weken werd bekend gemaakt, dat organisaties zich 
niet collectief bij de Unie konden aansluiten (hetgeen veelvuldig was gebeurd), 

- ^ ^ - maar dat alleen individuele leden werden geaccepteerd.126 —£^-
Uit de vele reacties en vragen bleek, dat er onder de leden tallozen waren, die 

het programma hadden gelezen, voordat zij zich aanmeldden. Dat betekende 
overigens niet, dat hun lidmaatschap er een bewijs van was, dat zij met alle pun
ten instemden. Ongetwijfeld traden velen toe uit overwegingen, die in de Unie
leiding 'negatief' werden genoemd.127 Dat bleek uit de talrijke kritische vragen, 
waarmee de Gewestelijke functionarissen werden bestookt.128 

Herhaaldelijk is hierboven sprake geweest van de massa-aanhang van de Neder
landse Unie. Ook is gesproken over honderdduizenden leden. Precieze cijfers 
kunnen niet worden genoemd, omdat betrouwbaar bronnenmateriaal - zoals het 
ledenregister - ontbreekt. Na de oorlog herinnerden betrokkenen zich aantallen 
in de orde van grootte van 900.000 leden aan het eind van 1940. In 1941 zou dit 
aantal geleidelijk via 800.000 naar 600.000 zijn teruggelopen. Uit verwijzingen 
in het weekbladDe Unie en de rondschrijvens van het Algemeen Secretariaat lijken 
schattingen in de buurt van een maximum aantal leden van ruim 600.000 meer 
realistisch. Dit aantal is gedurende het jaar 1941 geleidelijk teruggelopen, hoewel 
er korte perioden van nieuwe groei zijn geweest. De oplage van het weekblad 
groeide van september tot eind december van 125.000 tot 260.000 exemplaren. 
Het grootste deel werd los verkocht: eind november waren er bijna 33.000 abon
nees. Van de insignes - de 'Unie-speldjes' - waren eind 1940 ruim 350.000 ver
kocht.129 
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