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AANPASSING EN B E S C H E R M I N G 
H E T BELEID 

Vage plannen? Niet vaag in strekking'. Misschien daardoor nog niet in ieder opzicht con

creet omlijnd, doch wel zb duidelijk gericht, dat misverstand over streven en bedoeling niet 

mogelijk is. 

DE UNIE NR. 5 , 2 1 SEPTEMBER I 9 4 O 

Het grote enthousiasme voor de oprichting van de Nederlandse Unie bracht deze 
in een sfeer van succes. Van de ene op de andere dag waren de leden van het Drie
manschap politieke leiders van belang geworden. Hun maatschappelijke ideeën 
en hun politieke standpunten stonden vanaf dit moment in de nationale belang
stelling. Terwijl langzamerhand de organisatie van de beweging werd opge
bouwd, diende de Unie-leiding zijn positie te bepalen ten opzichte van de - vaak 
onvoorziene - gebeurtenissen en ontwikkelingen van de bezettingstijd. Pas in —ÉX 
deze concrete gevallen kreeg het beleid van de Nederlandse Unie gestalte. Het in 
algemene termen gestelde programma kon daarvoor geen handleiding bieden. 
Het Driemanschap ging niet uit van een uitgewerkte strategie, maar reageerde op 
wat er gebeurde of dreigde te gebeuren.130 

Wel stond op de achtergrond de 'beschermingshypothese'.131 Sinds de capitu
latie hoopte men in brede kring in het land door een gematigde houding de be
zetter ervan te kunnen weerhouden in de interne Nederlandse verhoudingen in 
te grijpen. De Nederlandse Unie legde daarbij de nadruk op een actief optreden: 
het was de mogelijkheid iets te doen, die de Unie voor zovelen aantrekkelijk 
maakte. De Unie bewoog zich daarbij tussen de polen van aanpassing en behoud. 
Dit kon soms leiden tot een beleid, waarin de nadruk lag op aanpassing aan de be
zetter. In andere gevallen zette de Nederlandse Unie zich vooral in voor het be
houd van wat als wezenlijk Nederlands werd gezien. Kenmerkend was, dat 'aan
passen' en 'beschermen' - het zijn typeringen achteraf - niet als alternatieven 
werden gezien, maar samen de basis voor het beleid van de Nederlandse Unie 
vormden. 

Bij alle onmacht en onzekerheid over de ontwikkelingen tijdens de bezetting, 
wekte het zelfbewust spreken over Vernieuwing de indruk, dat de Nederlandse 
Unie een gemeenschappelijk beleid en een vaste koers volgde. In werkelijkheid 
kwam het karakter van de beweging pas tot uiting in de houding die in de prak-
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tijk werd ingenomen. De inhoud van het beleid bleek uit de standpunten die de 
Unie over de belangrijke kwesties van de bezettingstijd formuleerde. Dit ondanks 
de meningsverschillen die in de Unieleiding de kop op staken. Uit de houding die 
de Nederlandse Unie tegenover de bezetter aannam, valt op te maken welke func
tie de jonge eenheidsbeweging in het bezette Nederland probeerde te vervullen. 

9 . 1 EEN VASTE KOERS? 

o 

Het paste bij het karakter van de nieuwe eenheidsbeweging, dat het Drieman
schap in de eerste weken van het bestaan welbewust een zelfverzekerde indruk 
probeerde te maken. In het weekblad De Unie was meer dan eens het beeld te vin
den van de Nederlandse Unie als een schip, dat in stormtij zee koos, maar een vas
te koers had. 'Wij houden koers!' en 'Een nieuwe koers, maar op Nederlands kom
pas' riepen opschriften van artikelen.132 Deze toon van vastberadenheid verhulde 
nauwelijks, dat het globale Unieprogramma geen richtlijnen bevatte voor een 
concreet optreden tijdens de bezetting. 

Bij alle onzekerheid over de houding van het bezettingsregime was het vooral 
het Vernieuwingsstreven waarin die vastberadenheid tot uiting kon komen. In de 
woorden van Linthorst Homan: 'Alleen verdedigen in tijden als deze is dom en on
vruchtbaar; ook veranderen louter omdat het moet of niet anders kan is dom en 
onvruchtbaar alleen positief gericht en van idealisme en gloed doortrokken 
werk kan waarlijk vruchtbaar zijn.' Linthorst Homan schreef deze woorden in 
zijn brochure 'In vaderlandse zin', die kort na de oprichtingsdatum van de Neder
landse Unie verscheen.133 Hij reageerde daarin op de kritiek op zijn vorige bro
chure.134 Die kritiek kwam van twee kanten. Enerzijds werd Homan verweten de 
vooroorlogse situatie te veroordelen zonder een beter alternatief te bieden. Aan 
de andere kant werd hem kwalijk genomen slechts aarzelend afstand te nemen 
van Tiet oude' en niet te kiezen voor 'de nieuwe tijd'. De eerste soort kritiek kwam 
van de kant van de bestaande politieke partijen, de tweede uit rechts-radicale en 
nationaal-socialistische hoek. Gemeenschappelijk in de kritiek was het verwijt, 
dat Homans koers niet duidelijk genoeg was. 

Dit werd door Homan krachtig ontkend, zij het dat hij toegaf, dat men zich 
door de bijzondere omstandigheden van de bezetting over sommige onderwer
pen nog niet scherp kon uitspreken. Het ging er volgens Homan in ieder geval 
niet om een soort partijpolitiek te bedrijven, maar juist om de saamhorigheid tot 
uiting te brengen: dan wist zowel het eigen volk als de bezetter wat men aan de 
Nederlanders had. De wil van het volk sprak zich volgens Homan uit in de zin 
van: 'Veel meer gemeenschapszin, beter en fikser sociaal werk, eerlijker samen
gaan der burgers, weg met de klassenstrijd.'135 

Homan ging niet in op de vraag of deze woorden betekenden, dat de bestaande 
politieke partijen of het partijstelsel in het algemeen een achterhaalde zaak wa
ren. Wel schreef hij zich ervan bewust te zij n, dat men het over de uitwerking van 
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de vernieuwingsideeën nog lang niet eens was. Waar het hem om ging, was dat er 
een vaste koers, 'een duidelijke richting' bestond. Dat was voor hem van des te gro
ter belang, omdat er anderen waren, die hun eigen staatkundige wensen midden 
in oorlog en bezetting wilden doorvoeren. De Nederlandse Unie achtte het 'be
paald onjuist" om buiten de geëigende wegen - en dan nog in oorlogstijd - het 
staatkundig apparaat blijvend te veranderen. Daarom waren de Nederlandse 
Unie en zijn programma noodzakelijk! Anders waren er alleen de geluiden van 
die andere groepen. Met die laatste doelde Homan natuurlijk vooral op de NSB: 
'was dat het enige geluid, dat nu klonk, dan zou de kans misschien bestaan, dat 
men ons volk hierin niet goed begreep'.136 

Volgens Linthorst Homan ontbrak het de Vernieuwing niet aan een duidelijke 
koers: het ging om 'gemeenschapszin'. Die richting moest duidelijk worden uit
gezet om de NSB de wind uit de zeilen te nemen. 

9 . 2 KARAKTER 

De betekenis van Homans woorden was, dat het beleid van de Nederlandse Unie 
in de begintijd in sterke mate werd beïnvloed door de wil de NSB de weg naar een 
machtspositie te versperren. Vanuit dit oogpunt waren het voornamelijk tacti
sche overwegingen, die bepaalden of de nadruk meer op een aanpassing aan de 
machtspositie van de bezetter of op het behoud van het Nederlands karakter van 
de samenleving werd gelegd. Het optreden 'in vaderlandse zin' had daardoor iets 
van de 'kwadratuur van de cirkel'. De Vernieuwing functioneerde als motief en 
stimulans bij het zoeken naar een uitweg uit de ambivalente positie van de Ne
derlandse Unie. 

Hoezeer de Unie ook uit was op het winnen van invloed om zijn doel te berei
ken, zelf streefde de beweging onder de bezetting geen regeringsmacht na. Het 
beleid was erop gericht de secretarissen-generaal een steun in de rug te geven bij 
het beschermen van het Nederlands karakter van het bestuur. Adviezen aan het 
bezettingsregime pasten daar wel in, maar aanvankelijk vooral door de macht van 
het getal en door een actieve hervormingszin. De hoop was immers dat ondanks 
het Duitse bezettingsregime intern 'op Nederlandse wijze' gewerkt zou kunnen 
worden. Tot eind september 1940 bestond de indruk dat een machtsgreep van de 
NSB daar de grootste bedreiging voor was.137 

Om de 'beschermingsfunctie' onder de bezetting te kunnen vervullen was de 
keuze voor legaliteit en loyaliteit een vast element in de positie van de Unie. Het 
Driemanschap koos, in de woorden van De Quay, voor 'de weg van orde'.138 Het 
werd daarin gesterkt door uitlatingen van Seyss-Inquart, dat hij het geldende 
recht in werking wilde laten, de Nederlandse autoriteiten bij het bestuur wilde 
betrekken en de onafhankelijkheid van de rechtspraak handhaven.139 Maar de 
weg van legaliteit kon, zoals zou blijken, tot geheel verschillende keuzes in het 
beleid leiden. Op sommige, voor de Duitsers belangrijke, punten nam de Unie 
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openlijk afstand van het beleid van de bezetter. Voorbeelden zijn de maatregelen 
tegen de joden, waar de Unie zich openlijk tegenstander van verklaarde. De be
slissingen konden ook parallel aan de belangen van de bezetter lopen. Zo deed 
Linthorst Homan pogingen om stakende Delftse studenten ertoe te bewegen hun 
actie tegen het ontslag van joodse hoogleraren te beëindigen.140 

Einthoven en De Quay deelden Homans mening. Als oud-studenten van de 
Utrechtse Universiteit waren zij onder de indruk geweest van de woorden, die 
prof. dr. V.J. Koningsberger daar over dezelfde kwestie had gesproken. Deze had 
onder meer gezegd, dat iedereen deel had aan 'de smaad', die de joodse collega's 
was aangedaan. Evenmin als in de in dit opzicht vergelijkbare toespraken van de 
Leidse hoogleraren Barge en Cleveringa of bij de rede van de Amsterdamse histo
ricus Romein werd daarin opgeroepen tot staking.141 De gemeente-universiteit 
van Amsterdam vervroegde de kerstvakantie met enkele dagen om een staking 
van studenten te voorkomen. In Utrecht werd het staken door het universitaire 
bestuur expliciet ontraden. Ook het Driemanschap van de Nederlandse Unie was 
van mening, dat chaos het gevolg zou zijn van verdere actie.142 

Bij concrete beleidskwesties zoals de Winterhulp kwamen steeds vaker me
ningsverschillen in de Unieleiding tot uiting. Uiteindelijk ontstond door het toe
nemend ingrijpen van de Duitsers (en door tekenen van nog verdergaande in
menging) zelfs verschil van mening over de zin van het voortbestaan van de Unie 
als zodanig.143 Daarnaast groeiden de geschillen over de ideologische opstelling 
van de Nederlandse Unie. De anti-democratische en 'volkse' richting werd sterk 
gepropageerd door Jef de Brouwer en de zijnen, voornamelijk de groep van Bra- - £ X 
bantia Nostra. De Brouwer maakte een ontwerp voor een officiële Unie-ideologie, 
dat door Hofstee scherp werd bekritiseerd. Ook de inhoud van de lezingen op de 
kadercursussen legde grote tegenstellingen bloot. Door op zijn minst terminolo
gische overeenkomsten met het nationaal-socialistische gedachtengoed deed De 
Brouwer volgens zijn tegenstanders te grote stappen in Duitse richting. Ondanks 
de kritiek ging De Brouwer door met het propageren van zijn ideeën als richtlij
nen voor de Unie. Een vergelijkbare gedachtengang was ook al zichtbaar in Ruy-
gers brochure 'Volkseenheid'. 

Linthorst Homan had wel waardering voor de voorstellen van de groep uit Bra-
bantia Nostra. Niet dat hij in detail op de inhoud inging, maar hij vond hun po
gingen verfrissend. De energieke vernieuwingswil in Brabantia Nostra had hij le
ren waarderen, toen hij ten tijde van de complexe oprichtingproblemen door de 
Brabanders enthousiast in 's-Hertogenbosch was ontvangen. Einthoven was het 
daar in het geheel niet mee eens. Met medestanders als Hofstee en Roelfsema 
poogde hij Linthorst Homan in het in hun ogen rechte spoor te houden.144 Na De 
Brouwer maakte de uit de CHU afkomstige Unie-functionaris Krol een ontwerp 
voor een ideologie. De Brouwer reageerde opvallend vijandig op dit ontwerp: col
lega Hofstee was vanaf dat moment niet meer bereid met De Brouwer over derge
lijke zaken te spreken. 

Intussen had De Brouwer via Linthorst Homan het Driemanschap weten te be-
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Concurrentie: Unieleden en NSB-ers verkopen hun bladen. 

wegen de kadervorming voortaan aan hem op te dragen. In plaats van de door 
Roelfsema georganiseerde cursussen, waar Hofstee en Suurhoff naar aanleiding 
van het Unieprogramma sociaal-economische problemen behandelden, stelde De 
Brouwer een cyclus lezingen samen, die uitliep op een betoog over de samenhang 
tussen het 'nationale' en het 'sociale'.145 Dit alles miste zijn uitwerking op het be
leid van de Unie niet. In de door De Brouwer georganiseerde lezingen werd de na
tionaal-socialistische terminologie zo dicht genaderd, dat een van de docenten 
van de cursus, dr. P. J. Bouman, zich bij het Driemanschap beklaagde over de rich
ting die de kadervorming was ingeslagen. Ook onder het gehoor van Gewestelijke 
functionarissen ontstond deining. Velen hadden bezwaren tegen de inhoud. Een 
enkeling was er j uist door gecharmeerd. Na het aanhoren van de lezingen schreef 
de Gewestelijk Commissaris van Overijssel, J. Noë, aan de Beauftragte in zijn pro
vincie, dat de Nederlandse Unie tot het nationaal-socialisme was overgegaan. 
Hierop werd Noë naar Den Haag ontboden: Einthoven en Roelfsema wilden hem 
ontslaan. Dat leek Homan echter een verkeerd signaal. In zijn ogen had Noë het 
niet verkeerd bedoeld.14€ 

Het ontslag ging niet door, maar het gevolg van deze verwikkelingen was, dat 
de leiding van de Nederlandse Unie op hoofdpunten van het beleid ernstig ver
deeld raakte. De Brouwer, Ruygers en op zijn eigen wijze ook Linthorst Homan 
waren er voorstander van tijdens de bezetting - en in zekere zin gebruik makend 
van de situatie - de basis te leggen voor een fundamentele ideologische heroriën
tering. Linthorst Homan dacht, dat realisering van de hervormingen door de 
noodsituatie betere kansen zou hebben.147 Voorzover deze tegemoet leken te ko
men aan de opvattingen van het nationaal-socialisme, konden zij ook van nut zij n 

O 

325 

\M" ^ 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:31 326 (Zwart film) 

-e 

bij de pogingen door beïnvloeding van de bezetter speelruimte voor de Neder
landse Unie te verwerven. Dit met als doel de in hun ogen centrale Nederlandse 
karaktertrekken te bewaren voor de tijd na de komende vrede. 

Voor allen in de Unieleiding was de Vernieuwing een vast onderdeel van het be
leid. Ook de in dit opzicht weinig uitgesproken Einthoven keerde zich tegen een 
'negatieve' opstelling van de leden van de Nederlandse Unie, dat wil zeggen tegen 
een instelling, die niét meer inhield dan een afkeer van de NSB. Hij had een sterke 
afkeer van de wijze waarop voor de oorlog de politieke partijen functioneerden.148 

Filosoferen over bijvoorbeeld een 'corporatieve ordening* hoorde bij de gedach-
tenvorming over Vernieuwing. Elke suggestie van een vervangen van vooroorlog
se verhoudingen door een aan het nationaal-socialisme verwante maatschappij-
vorm werd echter door Einthoven, Hofstee, Roelfsema en andere medestanders 
afgewezen. Het probleem was natuurlijk waar de grens lag. Het afwijzen van her
vormingen via instellingen als de Arbeidsdienst - alléén omdat de Duitsers ook 
een dergelijke instelling kenden - werd door De Quay veroordeeld. Ook in dit op
zicht zouden de beleidskeuzes in concrete gevallen duidelijk maken in welke 
richting de Unie zich ontwikkelde. Voor De Brouwer en Linthorst Homan werd 
steeds meer elk vasthouden aan de politiek-maatschappelijke situatie van voor de 
oorlog 'negatief'.149 

Hoe dan ook, vanaf het begin nam het streven naar Vernieuwing een centrale 
plaats in de Unie in. Problematisch was de vage terminologie waarin de inhoud 
ervan was gegoten. Daarom had de Vernieuwing ook vanaf het begin aanleiding 
gegeven tot kritiek en discussie. Aan de andere kant, zo bleek eerder, werd een ze
kere vaagheid als onvermijdelijk gezien en bovendien kon de Vernieuwing daar
door voor allen aanvaardbaar blijven.150 Zo betoogde een intern binnen de Unie 
rondgestuurde notitie, dat het bij de Vernieuwing ging om 'innerlijke drangt, een 
gevoel van 'innerlijke roeping' en 'verplichting' en ook de vreugde over dit alles 
hoorde er nog bij.151 Het weekblad uitte zich regelmatig in dezelfde zin. 

De Nederlandse Unie was het mikpunt van kritiek van groeperingen als Natio
naal Front en NSB, omdat de beweging niet meer dan een 'noodpartij' zou zijn en 
de aanhang alleen maar zo talrijk was, omdat de leden van de oude politieke par
tijen zich er - tijdelijk - goed in zouden thuis voelen. De Unie verzette zich heftig 
tegen een dergelijke interpretatie. Als sommigen zouden denken, dat later het 
oude leventje van voor de oorlog hervat zou kunnen worden, dan vergisten zij 
zich: 'Het oude heeft onherroepelijk afgedaan.'152 

De Unie reageerde zo scherp op dergelijke kritiek, omdat men niet in de 'hoek' 
van de voorstanders van 'het oude' geplaatst wilde worden, zelfs niet door de NSB. 
Dat laatste was op zichzelf merkwaardig, omdat velen juist vanwege de afkeer van 
de NSB de Unie steunden. Daar lag dan ook precies de reden voor de gevoeligheid 
van de Nederlandse Unie: er stak een element van waarheid in de kritiek. Voor de 
leiding van de beweging was de Vernieuwing echter een essentieel element. Bij 
vele functionarissen speelde de wil tot hervorming van de versteende verhoudin
gen op politiek en sociaal gebied een grote rol bij hun activiteiten voor de Neder-

O 

326 

! O 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:31 Pat 327 (Zwart film) 

landse Unie. Het was een klap in het 'sociale' gezicht van de Unie vergeleken te 
worden met het vooroorlogse establishment. Vandaar ook de nadruk op het beho
ren tot de 'jongeren' en de veroordeling van 'negativisme'. 

De groep uit Brabantia Nostra afkomstige Uniefunctionarissen had al sinds de 
capitulatie het standpunt ingenomen, dat een 'nieuwe orde' was aangebroken. 
Nadrukkelijk zeiden ze niet alleen als reactie op de capitulatie Nationale Eenheid 
te propageren. Eenheid had op zichzelf een positieve inhoud: de 'volkse idee'. In 
de woorden van Ruygers hield dat in, dat de mens primair als lid van zijn volk 
werd geboren. Klassenstrijd en partijstelsel bedreigden deze idee. Het nieuwe 
'volkse' denken moest leiden tot Ttrachtige en algehele vernieuwing'. Elders in 
Europa was deze al ingezet. Wel moest gewaakt worden tegen het copiëren naar 
'vreemd model'. De Nederlandse karaktertrekken, waaronder de vrijheidszin, 
mochten niet verloren gaan.1S3 Ruygers zag Duitsland, Italië en Portugal als voor
lopers in de 'nieuwe orde'. Nederland moest zich nu niet van de rest van Europa 
isoleren. De tijd van de invloed van de Franse Revolutie, van liberalisme, marxis
me en parlementaire democratie was voorbij.154 Men mocht volgens Brabantia 
Nostra daarom niet meer aansturen op een compromis met de 'oude' politieke 
partijen. De Brouwer was bovendien van mening, dat geen standpunten moesten 
worden ingenomen, die voor de bezetter onaanvaardbaar waren.1SS 

Niet onbelangrijk bij dit alles was nog, dat ook de bezetter - soms zelfs Seyss-

Inquart persoonlijk - meerdere malen had laten doorschemeren, dat de Unie tij

dens de bezetting alleen kans van slagen zou hebben, als gebroken werd met 'het 

oude'. Gezien doel en positie van de Unie, was het dus van belang in ieder geval in —É Ja

woorden duidelijk afstand te nemen van het oude bestel. Over de precieze beteke

nis van dergelijk woordgebruik bestonden in de Unieleiding weer verschillende 

meningen.1S6 

Voor Linthorst Homan stond dit alles ook in het licht van zijn overtuiging, dat 

Duitsland op het vasteland de oorlog al had gewonnen. Tijdens een bijeenkomst, 

die Van der Wielen en hij hadden met vertegenwoordigers van het Nationaal Jon-

gerenverbond, ontstond hierover een twistgesprek. Voor de jongeren stond voor

op, dat het noodzakelijk was Duitsland te verpletteren, voordat de koningin zou 

kunnen terugkeren. Homan wilde de zaak in een breder verband zien. Het was 

een Europese oorlog, die ook een Europese oplossing zou moeten hebben. Hij 

hoopte dat er ook voor Nederland een plaats zou zijn in een nieuw, samenwer

kend Europa. Er moest na deze oorlog niet weer een zelfde drama plaats vinden 

als na de vorige.157 Linthorst Homan meende dat daar rekening mee gehouden 

moest worden, als er na de strijd een vrede door overleg tussen de oorlogvoerende 

mogendheden tot stand zou komen. 

Tijdens een bijeenkomst met een gespreksgroep van predikanten en hooglera

ren in de consistoriekamer van de A-kerk in Groningen, gaf hij een uiteenzetting 

over de doelstellingen van de Nederlandse Unie. Sommigen onder de aanwezigen 

hadden minder belangstelling voor zijn opvattingen over maatschappelijke 

vraagstukken: Prof. dr. C.W. van der Pot vroeg wat hij van de oorlog dacht. Lint-
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horst Homan antwoordde openhartig, dat daar geen Uniestandpunt over be
stond en dat de leden van het Driemanschap hierover verschillende ideeën had
den. Voor zichzelf sprak hij uit, dat hij wat betreft de verhoudingen aan het eind 
van de strijd tussen Duitsland en Engeland een uitslag van 3-2 voor Duitsland ver
wachtte en., daar ook op hoopte. In zijn gedachtengang betekende dit, dat er niet 
zoals na de eerste wereldoorlog sprake zou zijn van een Duitsland, dat zich mis
kend voelde en verhaal zou willen gaan halen. Hoewel Homans toehoorders, on
der wie prof. G. van der Leeuw, sympathiek tegenover de Unie stonden, waren zij 
geschokt door deze opvatting. Er werd over Homans woorden een stencil vervaar
digd, dat later in de Unie nogal wat deining veroorzaakte. Daar werd Homan toen 
op zijn beurt door verrast. Voor hemzelf paste zijn redenering goed in de gedach
te, dat een terugkeer naar de 'oude' tijd dan onwaarschijnlijk zou zijn. De door 
hem genoemde afloop impliceerde immers ook, dat er geen sprake zou zijn van 
een volledige Duitse almacht. De Nederlandse zelfstandigheid maakte dan weer 
eenkans.1S8 

Ook Einthoven achtte het niet onwaarschijnlijk, dat de oorlog met een vredes-
conferentie zou eindigen, maar hij was het oneens met Homans ideeën over de 
afloop ervan. Toen Homans uitspraken in de Unie bekend werden, had dit een he
vige confrontatie tussen Homan en andersdenkenden zoals Einthoven tot gevolg. 
Ook bij latere problemen confronteerde Einthoven Linthorst Homan steeds weer 
met diens uitspraken. De Quay was van mening, dat de uitkomst van de oorlog 
voorlopig nog onbeslist was en steunde Homan hierin dus ook niet.159 

-Q- Welke verschillen van mening er ook bestonden, de Unie bleef in de eerste -Q-
maanden voor allen in de eerste plaats een gemeenschappelijk avontuur. Het va
derlandse doel, de mogelijke gevaren en het spectaculaire succes hielden de lei
ding van de Unie bijeen. Bovendien eiste het dagelijks werk veel van de tijd en 
energie. Het ging in deze maanden in de eerste plaats om de opbouw van de orga
nisatie en de bestrijding van de NSB. Het Vernieuwingsstreven fungeerde daarbij 
als kenmerk van de mentaliteit en identiteit van de j onge politieke beweging. Het 
was geen vlag zonder lading. Bij de organisatorische opbouw was dat zichtbaar in 
de regel, dat alle besturen op plaatselijk en gewestelijk niveau moesten 'geva
rieerd' worden samengesteld. Dat was niet alleen een wervingsmiddel om de ver
schillende 'volksklassen' en de verschillende 'geestelijke stromingen' aan te trek
ken. Er bestond een richtlijn, dat de verschillende groeperingen niet door de 
gebruikelijke elites vertegenwoordigd mochten zijn: 'Houdt de arbeiders en boe
ren in ere.' Het paste niet bij de aard van de Vernieuwing, dat de Nederlandse Unie 
een 'herenclub' zou worden. De herhaling van aanwijzingen in deze richting wees 
erop, dat naleving ervan niet altijd vanzelf ging. Anderzijds bleek eruit hoezeer 
de Vernieuwing als kenmerk van het Uniestreven werd beschouwd.160 

Een van de deskundigen, die door het Driemanschap als adviseur was aangetrok
ken, was dr. J.W. Meyer Ranneft. Na een studie in Leiden had hij een voorspoedige 
carrière als bestuursambtenaar. Als lid en later voorzitter van de Volksraad ver-

328 

I —^ 



00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:31 a 329 (Zwart film) 

wierf hij een faam van deskundigheid en onpartijdigheid. In 1933 werd hij vice-
president van de Raad van Indië. Toen de oorlog uitbrak woonde Meyer Ranneft 
als gepensioneerd ambtenaar in Nederland. Al kort na de capitulatie kwam bij 
hem een sterke behoefte op om actief bij te dragen aan opbouwend werk in het 
moederland. Hij zocht contact met De Quay vanwege diens functie als Regerings
commissaris en informeerde of er een, eventueel onbezoldigde, functie voor hem 
was.161 Aanvankelijk kwam daar niets van, maar toen de Nederlandse Unie was 
opgericht werd alsnog van zijn aanbod gebruik gemaakt. Meyer Ranneft betreur
de het, dat de Unie niet tot overeenstemming had kunnen komen met de politie
ke partijen. Toch stond hij positief tegenover het verzoek mee te werken aan de 
voorbereiding van wijzigingen in het staatsbestel. In zijn dagboek noteerde hij: 
'Evenwel! - alles alleen voorzover de bezettende macht het goed vindt. Ook zeer 
wel denkbaar moet zijn de bezettende macht te overtuigen dat zij aan een Neder
lands Nederland het meeste heeft.'162 

De woorden van Meyer Ranneft pasten in de 'beschermingshypothese', die 
voor velen in deze maanden de onbewuste leidraad bij het bepalen van een stand
punt was. Net als voor de Nederlandse Unie kwam daar voor hem wat bij: er moest 
actief opbouwend werk verricht worden. Voorwaarde daarvoor was, dat er een 
'machtsinstrument' geschapen werd, steunend op 'behoorlijke mannen' en op 
'een goede geest" in het volk. Meyer Ranneft voegde eraan toe, dat dit een bereid
heid moest inhouden om tezijnertijd tot een nieuw staatsbestel te komen. Zijn 
overleg daarover met andere adviseurs van de Unie maakte hem duidelijk, dat er 
nog weinig idee bestond van wat er in de omstandigheden van de bezetting aan 
'positiefs' viel te doen.163 

Volgens Meyer Ranneft twijfelde niemand aan de overmacht van Duitsland, 
ondanks het niet doorgaan van de invasie van Engeland. Hijzelf deelde die me
ning, al noemde hij de stemming die daardoor ontstond 'bedrukt'. Toen hij na 
weinig opwekkende besprekingen op het Uniebureau naar huis was terugge
keerd vertrouwde hij zijn stemming aan zijn dagboek toe: Tn verduisterde stra
ten in een verduisterde tram met Duitsers reed ik naar huis. Trieste werkelijk
heid."64 

Het aanvankelijk gekoesterde sprankje optimisme werd verder aangetast, toen 
bleek dat de bezetter allerlei ingrijpende maatregelen doorvoerde en tot arresta
ties overging. Toch bezwoer Meyer Ranneft de hoop op de toekomst niet op te ge
ven. Dat wilde voor hem zeggen: de hoop dat het zinvol was zich in te spannen om 
Nederland 'zichzelf' te laten blijven. Desnoods ook als een Duits Europa zou ont
staan. Holland moest zichzelf blijven, 'hard als staal, als het geslagen wordt\ Men 
moest nu eenmaal leven. 

Deze relatief berustende, positieve stemming werd steeds belaagd door de 
werkelijkheid: er bestond ook een kans op 'erge dingen'. De uitingen van Neder
landse nationaal-socialisten waren daarvan een ergerlijk voorteken.16S Meer nog 
waren dat de Duitse verordeningen volgens welke joden uit overheidsdienst wer
den ontslagen ('Dat is voor hen zeer smartelijk.'). Die maatregelen waren in strijd 
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met Nederlandse opvattingen 'waarvan velen onzer hadden gehoopt, dat ze 
geëerbiedigd zouden blijven'. Meyer Ranneft noteerde, dat de Nederlanders in 
het algemeen tegen het nationaal-socialisme waren en met name tegen de anti-
joodse maatregelen. 

Bijzonder bedreigend voor elke hoop op de geldigheid van de 'beschermings
hypothese' was de uitspraak van Seyss-Inquart, dat Duitsland geen internationa
le regeling meer nastreefde. Meyer-Ranneft constateerde, dat dit betekende dat 
het alleen met een volledige overwinning genoegen nam. Impliciet volgde daar
uit, dat de toekomst van Nederland in dat geval in handen van de Duitsers lag. 
'Wij waarderen de veranderingen niet bepaald/ zo recapituleerde hij zijn ge
moedstoestand in een understatement. 'Wij zijn normale Hollanders, wij voelen 
gewoon en weten, dat wij ons te schikken hebben. Wij doen dat.'166 

Een dergelijke stemming kon weer omslaan in een voorzichtig optimisme, 
want duurzame, passieve berusting leek velen geen acceptabele levenshouding. 
Het voorbeeld van Meyer Ranneft geeft aan, hoe de gevoelens over de situatie on
der woorden konden worden gebracht door iemand die geen rekening hoefde te 
houden met de subtiliteiten en vaagheden van een politiek programma. Ook het 
karakter van de Nederlandse Unie kenmerkte zich door een optimisme tegen wil 
en dank. 

9-3 STANDPUNTEN 

In deze omstandigheden was er steeds weer de neiging de energie te richten op 
'opbouwend werk'. Bij de standpunten, die de Nederlandse Unie tijdens haar be
staan innam - en die samen het beleid vormden - kon de Vernieuwing voorzien in 
de behoefte bij alle uitzichtloosheid toch ook iets positiefs voor ogen te hebben. 
Dat vereiste vaak een krachttoer. Voortdurend werd zowel in uitspraken voor de 
buitenwereld als intern het belang van de Vernieuwingsideologie voor de Unie 
onderstreept. Kennelijk was dit zonder nadere aansporingen geen vanzelfspre
kende zaak. Maar vanaf het begin was het hervormingsstreven het actieve ele
ment, dat de Nederlandse Unie aan de 'beschermingshypothese' toevoegde. In de 
oprichtingsfase had De Quay al in de vergadering van de secretarissen-generaal 
opgemerkt, dat van werkelijke 'nieuwbouw' sprake zou moeten zijn en niet van 
'façadereparaties'. Het gevaar bestond, dat de Duitsers anders zelf initiatieven 
zouden doorvoeren en hun eigen mensen zouden benoemen.167 Voor de Unie was 
zonder deze 'nieuwbouw' de 'beschermingshypothese' ongeloofwaardig. Duide
lijk is, dat meningsverschillen konden ontstaan op het moment dat de grenzen 
van Aanpassing en Vernieuwing zo werden verlegd, dat de bescherming van het 
'Nederlands karakter' volgens sommigen in gevaar kwam. 

Waar men ook de grens trok, het grensgebied was bereikt als de Vernieuwing 
behalve als Nederlandse zaak, ook werd gepresenteerd als uitingsvorm van de Eu
ropese 'omwenteling*, die de 'nieuwe tijd' kenmerkte. Als gemeenschappelijke 
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kern van die omwenteling werd dan de ontwikkeling naar meer gemeenschaps
zin en maatschappelijke gebondenheid aangeduid.168 In deze gedachtengang 
wilde men zich rekenschap geven van wat later in 'een nieuwe wereld' de verhou
ding tussen overheid en volk zou zijn. De ideeën gingen in de richting van een 
sterkere overheid. Ook dacht men aan een doorbreken van het monopolie van de 
politieke partijen. Het tijdens de bezetting spreken over een Europese omwente
ling werd gerelativeerd door vast te stellen, dat veranderingen niet tijdens de be
zetting moesten worden doorgevoerd. Steeds werd nadrukkelijk gezegd, dat de 
hervormingen ook noodzakelijk waren geweest, als er geen oorlog was geko
men.169 

Sommigen in de Unieleiding zagen in de Vernieuwing vooral een strategie om 
zoveel mogelijk speelruimte voor een 'Nederlandse' ontwikkeling te verwerven. 
De vage terminologie van het Unie-programma bood de mogelijkheid zich niet 
aan een specifieke politiek voor de toekomst te binden. Ook door de vurige pleit
bezorgers van de Vernieuwing werd immers toegegeven, dat het programma van 
de Unie nog onuitgewerkt was: '[Er] is nog te veel onduidelijk, vooral internatio
naal, om nu een uitgewerkt programma ook daarvoor en voor alles wat binnens
lands economisch en sociaal daarmee samenhangt, te geven. Het voornaamste 
programmapunt zij: werkelijkheidszin,' zo schreef Linthorst Homan in zijn 
tweede brochure.170 Zeker, begrippen als het 'Nationale', het 'Sociale' en ook de 
'Geestelijke Revolutie' namen in de vernieuwingsretoriek een belangrijke plaats 
in.171 Maar niet allen hoefden daar vergaande conclusies uit te trekken, want, zo 
erkende een interne Unienota, een nauwkeurige formulering van Vernieuwing - £ X 

was moeilijk.172 Ernstig was dat niet, want de functie van het vernieuwingsstre-
ven was vooral een stimulerende. 

Het was de behoefte aan een actieve uitstraling, waardoor ook steeds gewezen 
werd op het 'jonge' karakter van de Unie. Op deze manier werd bovendien de af
stand tot de 'oude' politieke partijen aangegeven.173 In dezelfde lijn lagen de plei
dooien voor een nationale opvoeding van de jeugd, dit in tegenstelling tot de ver
deeldheid van voor de oorlog. Ook dit element van Vernieuwing riep binnen en 
vooral buiten de Unie tegenspraak op. Hier bleek het moeilijker de onenigheid 
met een globale terminologie glad te strijken.174 De kritiek keerde zich tegen het 
fundamenteel aantasten van het karakter van de vooroorlogse samenleving. Het 
scherpst was deze al voor de oprichting van de Unie onder woorden gebracht door 
de liberaal Telders, hoewel deze zelf geen pleitbezorger van een verzuilde opvoe
ding van de jeugd genoemd kon worden. Voor hem gaf de doorslag, dat voor de 
oorlog nooit gebleken was dat een meerderheid van de bevolking voor funda
mentele veranderingen had gekozen.175 

De uiteenlopende meningen binnen de Unie-leiding over de inhoud van de Ver
nieuwing waren ook terug te vinden in uitspraken over het beleid op dat gebied. 
Einthoven zei in september, dat de staat zich moest richten naar de normen van 
het recht en de 'zedelijke grondrechten' van de persoonlijkheid moest erkennen, 
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al zou bijvoorbeeld misbruik van de persvrijheid beteugeld moeten worden.176 

Ondanks de laatste toevoeging was de toonzetting van Einthovens woorden 
een totaal andere dan de ideologische uitspraken van bijvoorbeeld Linthorst Ho-
man en Geert Ruygers. Ook Van der Wielen had enkele weken eerder namens het 
Driemanschap geschreven, dat de Nederlandse Unie 'de volkse gedachte' aan
hing. Dat zou blijken uit het programma, waarin immers sprake was van de 
'volksgemeenschap'.177 

Hieruit bleek weer, dat het in algemene termen gestelde programma wel ver
schillend geïnterpreteerd werd, maar ook een gemeenschappelijke basis voor de 
uiteenlopende standpunten bood. Vandaar dat de meningsverschillen onder de 
Uniefunctionarissen tot eind 1940 niet tot een breuk in de Unie leidden. Boven
dien was er het gemeenschappelijke uitgangspuntvan de'beschermingshypothe
se' en het verlangen naar de terugkeer van een zelfstandig Nederland, zonder aan
wezigheid van de bezetter en zijn handlangers. Iedereen kon zich vinden in de 
toespraken van Einthoven, waarin hij verwees naar de Zuidafrikaanse boeren, die 
in een hopeloze toestand hadden volgehouden en uiteindelijk hun vrijheid had
den herkregen. Met dezelfde bedoeling herinnerde Einthoven aan de Nederland
se Opstand tegen Spanje.178 

Tegenover een aanhanger van Nationaal Front verklaarde de Unie, dat de vrij
heid van levensbeschouwing een Nederlandse traditie was.179 Einthoven ver
klaarde in het openbaar nadrukkelijk, dat de Nederlandse Unie geen eenheids
partij was.180 Uitlatingen van Linthorst Homan over het voor Unieleden 

-Q- ongewenst zijn van een lidmaatschap van een politieke partij leken weer een an- - £ ^-
dere richting uit wijzen.181 Het in het openbaar duidelijke, hoewel toch nog imp
liciete afwijzen van het nationaal-socialisme door Einthoven ('Geen eenheidspar
tij') werd hem door anderen niet steeds in dank afgenomen. Zij vonden dit op zijn 
minst ontactisch. Op hun beurt verzetten medestanders van Einthoven als Roelf-
sema en Hofstee zich tegen de tendens de bezetter in woorden teveel tegemoet te 
komen.182 Zo was het beleid een palet met vele kleuren. 

Verschillen in interpretatie deden zich ook voor bij de pleidooien voor maat
schappelijke ordening, waarin veelal het begrip 'corporatisme' voorkwam. Regel
matig werd beweerd, dat bij de uitwerking van het programma het corporatisme 
het centrale element zou moeten vormen. Nota's, brochures en artikelen in het 
weekblad besteedden in de loop van het bestaan van de Unie in toenemende mate 
aandacht aan de opbouw van een 'corporatieve' maatschappij.183 Er waren ook 
Uniefunctionarissen, die weinig waarde hechtten aan dit soort ideeën of ze voor
al beschouwden als 'rookgordijn' om het 'Nederlands karakter' te bewaren.184 

In september 1940 schreef Einthoven namens het Driemanschap, dat de Ne
derlandse Unie aan een 'Corporatieve Maatschappij' de voorkeur gaf boven een 
'Corporatieve Staat". Dat betekende, dat 'naast en boven de corporaties als verte
genwoordigers van belangengroepen de zo gewenste ruimte wordt gelaten voor 
een orgaan in de Staat, dat als vertegenwoordiger van het algemeen belang zal 
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kunnen optreden'.183 Deze woorden waren onder meer gericht tot de SDAP'er Van 
der Goes van Naters. Het is niet onwaarschijnlijk dat het Driemanschap zich re
aliseerde, dat de gebruikte formulering dicht in de buurt kwam van het stand
punt van deze sociaal-democratische voorstander van maatschappelijke orde
ning. In andere gevallen leek de Nederlandse Unie met het begrip Corporatisme 
juist afstand te nemen tot de parlementaire democratie.186 

De verschillende uitingen hadden hun gevolgen voor het beleid van de Unie te
genover andere groeperingen. Dit bleek in de contacten met groepen sociaal-de
mocraten en ook met bijvoorbeeld De Vuurslag en Nationaal Front.187 Duidelijk 
was, dat de 'organische ordening5 als een richting gevend idee werd beschouwd: er 
werd in de Unie veel over gesproken en geschreven. In het overleg binnen de Unie
leiding zelf nam het nooit een centrale plaats in, maar De Quay sprak er zowel bin
nen als buiten de organisatie regelmatig over, bijvoorbeeld met vertegenwoordi
gers van het bedrijfsleven.188 Het weekblad schreef in het najaar, dat elke 
bedrijfstak een geheel moest vormen, hetgeen ook naar een corporatieve orde
ning verwees.189 

Toen op 12 november 1940 secretaris-generaal Hirschfeld de 'organisatie van 
het bedrijfsleven' aankondigde, schaarde de Nederlandse Unie zich meteen ach
ter dit denkbeeld.190 In de toekomst zou de staat slechts algemene leiding geven 
aan het sociaal-economisch leven, de details zouden worden overgelaten aan cor
poratieve organen met verordenende bevoegdheid. Het weekblad bleef er ook la
ter over publiceren.191 Begin november vatte het deze opvattingen samen onder 
de term 'Nederlands Socialisme'. De term was voorgesteld door medewerkers, die - £ 'X-
duidelijk wilden maken dat het de Nederlandse Unie ernst was met het streven 
naar ingrijpende hervormingen van het sociaal-economisch leven. Anderen von
den dat de term teveel aan het nationaal-socialisme deed denken. Weer anderen 
vonden juist, dat teveel de indruk werd gewekt dat de Unie een 'socialistische' be
weging zoals de SDAP ZOU zijn. Linthorst Homan was voorstander van de term, 
omdat deze duidelijk aangaf, dat het de Unie om een ideaal ging en niet alleen om 
het verenigen van een zo groot mogelijke aanhang!192 

Overigens ontkende het weekblad De Unie al eerder, dat de Nederlandse Unie 
een nationaal-socialistische of (half) fascistische beweging was. Alleen al de bete
kenis die de Unie aan het Christendom hechtte zou beletten van de begrippen 
Volk en Staat 'absolute maatstaven' te maken. Wanneer de Nederlandse Unie 
sprak over de corporatieve gedachte, had dat betrekking op een 'vorm van sociaal-
economische ordening5, maar niet op de staatsvorm.193 Gemeenschappelijke op
vatting van alle medewerkers in de Unieleiding was, dat er een samenwerking 
over de groepsgrenzen heen moest komen, zodat een echte gemeenschap ge
vormd kon worden, waarin de werkloosheid niet meer werd geaccepteerd.194 Hoe 
de uitwerking hiervan ook werd geformuleerd, deze gemeenschappelijke basis 
werd belangrijker gevonden dan geschillen over de gebruikte terminologie. 

Het zogenaamde 'leidersbeginsel' was ook zo'n begrip, waarvan de uiteenlo
pende interpretatie consequenties kon hebben voor het beleid tegenover andere 
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politieke stromingen. Iedeteen was zich et van bewust, dat het leiderschap hoog 
in het vaandel van de nationaal-socialisten stond. Het kon een logische conse
quentie zijn van de roep om een sterkere overheid en een grotere besluitvaardig
heid, die ook in de Nederlandse Unie klonk. De leden van het Driemanschap wil
den niet als onvervangbare leiders wilden fungeren.195 Bij verschillende 
gelegenheden wezen zij het'leidersbeginsel' af.196 

Daar stond tegenover, dat de organisatie van de Nederlandse Unie strikt hië
rarchisch was opgebouwd en dat in de loop van de tijd steeds meer termen werden 
gebruikt, die aan een 'leidersprincipe' deden denken. Zo werd bij het instellen 
van Uniekringen en Werkgemeenschappen197 vastgesteld, dat de leiding bij een 
'Hoofd' moest berusten. Ook het woord 'Leider' deed steeds vaker zijn intrede, al 
gebeurde dat - behalve in de functie 'propagandaleider' - nooit formeel. Veel 
werd gesproken over discipline en voortdurend werd erop gehamerd, dat aanwij
zingen strikt moesten worden opgevolgd. Het gebruik van deze terminologie 
leek goed te passen in de sfeer van de jeugdig energieke en vernieuwende volks
beweging, die de Unie graag wilde zijn. Toch besefte men soms ook, dat dit niet 
steeds goed bij de bestaande Nederlandse cultuur aansloot; in die gevallen werd 
er in de stukken gesproken van 'bestuur' in plaats van 'leiding' en van 'secretaris' 
in plaats van 'commissaris'.198 Dat ook hier de onderling verschillende meningen 
in de Unieleiding een rol speelden, bleek uit de geschriften van bijvoorbeeld de 
functionarissen, die uit Brabantia Nostra afkomstig waren. Daarin was onver
bloemd sprake van het einde van de democratie.199 

& "O" 
Na de capitulatie beseften velen, dat de houding van de bezetter tegenover de jo
den een belangrijk signaal zou zijn voor wat Nederland te wachten stond. Zouden 
de Duitsers ook tijdens de bezettingstijd in Nederland antisemitische maatrege
len doorvoeren of was het mogelijk de in Nederland bestaande verhoudingen te 
handhaven? Aanvankelijk was van anti-joodse maatregelen nog weinig merk
baar. Aanzetten ertoe probeerden Nederlandse autoriteiten zoals de secretaris
sen-generaal te interpreteren als ad-hoc-beslissingen en niet als het begin van een 
antisemitisch beleid.200 

Toen de Unie vaststelde geen 'Israëlieten' in bestuurlijke functies te benoe
men, werd aan deze interne richtlijn uitdrukkelijk toegevoegd, dat de Unie geen 
antisemitische maatregelen voorstond. Het was een tactisch standpunt, dat om 
'opportunistische' redenen werd ingenomen.201 

In oktober werd bekend, dat voortaan geen joden of 'half-joden' meer in amb
telijke functies mochten worden aangesteld of bevorderd. De Unieleiding besloot 
een artikel in het weekblad te plaatsen waarin deze maatregelen werden afge
keurd. Er was een principieel stuk voorbereid, waarin elk verschil tussen joden en 
niet-joden werd afgewezen. Sommigen vonden het onverstandig een dergelijk 
stuk te plaatsen. Linthorst Homan wilde wel iets publiceren, maar vond het inge
diende stuk niet geschikt. Hij was van mening, dat een alleen maar afwijzende 
toon geen positief effect zou hebben. Bovendien vond hij, dat het geen zin had te 
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ontkennen dat er tussen het ene volk en het andere verschillen bestonden. Zonder 
het te zeggen maakte Homan met deze laatste woorden een onderscheid tussen 
het Nederlandse volk en de Nederlandse joden. Na een discussie in de Unielei
ding, schreef Homan een nieuw stuk. Het was dit artikel, dat met de namen van 
het Driemanschap eronder in De Unie van 12 oktober op de derde pagina ver
scheen.202 

Onder de titel 'Een openhartig woord' begon het artikel met de erkenning, dat 
voor de naar Nederland uitgeweken buitenlandse joden een regeling noodzake
lijk was. Maar een verandering van houding tegenover de joden, die sinds vele ge
slachten in Nederland woonden en werkten, was 'onnodig en ongewenst". Onno
dig, 'omdat in Nederland de joden niet de positie innemen welke in andere 
landen het jodenvraagstuk acuut hebben gemaakt\ Ongewenst, omdat de chris
telijke verdraagzaamheid en rechtvaardigheid deden beseffen 'dat wij hier geen 
levende groep om haar afkomst uit onze samenleving mogen stoten of in een 
hoek onzer samenleving mogen terugdringen'.203 

Anders dan de auteur van het oorspronkelijk voorgestelde stuk erkende Ho
man dus de mogelijkheid van het bestaan van een 'jodenvraagstuk' elders: buiten 
Nederland golden andere ervaringen en beginselen. De redenering was een voor
beeld van aanpassing aan opvattingen van de bezetter bij een gelijktijdige poging 
tot beïnvloeding van diens standpunt. De houding was kenmerkend voor die van 
de actieve 'beschermingshypothese'. Het artikel erkende, dat door de bezetter de 
zaak op het moment 'gematigd' werd aangepakt. Ook deze tegemoetkomendheid 
had als doel de bezetter te bezweren het bij de maatregel te laten. Het artikel werd 
niet op de voorpagina, maar op pagina drie van het weekblad afgedrukt. Ondanks 
de omtrekkende bewegingen was de betekenis van het stuk op dit moment, dat 
'openhartig' en 'ronduit' werd uitgesproken dat maatregelen tegen de Neder
landsejoden ongewenst waren. Er werd met zoveel woorden op gewezen, dat het 
lidmaatschap van de Nederlandse Unie open stond voor allen (voorzover ouder 
dan 18 jaar), 'die volgens de wet als Nederlander' waren geboren. Dit betekende 
niet anders, dan dat de Unie Nederlandse joden normaal als lid toeliet en openlijk 
blééf toelaten. 

Dit laatste was voor de Duitsers een niet acceptabele vorm van verzet tegen de 
geleidelijke aanpassing aan het Duitse nationaal-socialistische regime. Het arti
kel in het weekblad van de Unie behoorde op dat moment tot de schaaf se openlij
ke protesten tegen de anti-joodse maatregelen van de bezetter. In brede kring 
werd de openlijke stellingname van de Unie bekend. Velen lieten persoonlijk we
ten het met de inhoud eens te zij n, maar de Unie behoorde tot de zeer weinige or
ganisaties die een openlijk protest lieten horen. De bezetter reageerde dan ook 
verbolgen en legde de beweging een boete op, terwijl met de arrestatie van het 
Driemanschap werd gedreigd.204 

Onder de weinige andere publicaties waarin geprotesteerd werd waren het Li
beraal Weekblad en de brochures van J.H. Scheps en J. Koopmans. Het weekblad re
ageerde op 6 december opnieuw, toen het besluit was bekend gemaakt dat alle 
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joodse ambtenaren ontslagen moesten worden. Het wees op de 'gevoelens', die de 
maatregel bij de bevolking had teweeg gebracht en die bijvoorbeeld op de Leidse 
universiteit en de Delftse Hogeschool ook 'op spontane, ongeorganiseerde wijze 
tot uiting zij n gebracht5. Het blad sprak zich niet uit over de toelichting van de be
zetter, dat het om een maatregel van openbare orde ging: wat op dat gebied nodig 
was bepaalde alleen de bezetter. Openbare bespreking ervan stond anderen niet 
vrij. Het christelijk-historisch dagblad DeNederlanderhzd eveneens een afkeurend 
artikel over de maatregelen voorbereid, maar publiceerde dit niet, nadat de Duit
se persfunctionaris Janke verboden had nog over de verordening te schrijven.20S 

In zijn regelmatige gesprekken met Linthorst Homan stelde Generalkommissar 
Schmidt de positie van de joden steeds aan de orde. Zolang de Unie joden als lid 
bleef toelaten, kon de beweging voor de bezetter geen volwaardige gesprekspart
ner zij n. Linthorst Homan betreurde dat laatste en reageerde bewust wel eens met 
begrip voor de Duitse eisen. Op verwijten over 'joodse invloed' in de Unie, deelde 
Homan Schmidt mee, dat hij juist een grote gift uit 'joodse kring" had geweigerd. 
Aan de eis de joodse leden te verwijderen heeft de Nederlandse Unie niet toegege
ven. Nationaal Front en vooral de NSB vielen de Unie om dit standpunt scherp aan. 
Uniewinkels werden beklad met leuzen als WEG MET DE JODENKNECHTEN.206 

Het standpunt in verband met de positie van de joden bleef in de Unieleiding 
onderwerp van overleg, ook met de Gewestelijk Secretarissen.207 Met vertegen
woordigers van joodse organisaties werd gesproken over de vraag of de joodse le
den zich niet beter uit de Unie konden terugtrekken. Daarbij werd behalve de vei-

-Q- ligheid van de joden zelf, ook de positie van de Unie tegenover de Duitsers als -Q-
argument aangevoerd.208 Er waren momenten, dat Homan een vrijwillig terug
trekken van de joodse leden leek te bepleiten.209 De Unieleiding als geheel bleef 
het standpunt innemen, dat de joodse leden in de Unie thuis hoorden, maar 'voor 
henzelf en voor ons werk' beter niet op de voorgrond konden treden.210 

Zo was het standpunt van de Nederlandse Unie over de joden zowel principieel 
als tegenstrijdig. Het was een tegenstrijdigheid, die voortvloeide uit de actieve 
'beschermingshypothese'. Als tegenstander van antisemitische maatregelen -
waarvan men dacht, dat ze ook onder de bevolking niet populair waren211 - voel
de men de druk van Duitse kant, die het streven van de Unie in de weg stond. Ook 
hier tekenden de verschillende stromingen binnen de Unieleiding zich af. Oppor
tunisme en duidelijke stellingname kwamen naast elkaar voor. Het waren de 
symptomen van Aanpassing en Bescherming. Zowel in correspondentie als in het 
openbaar verklaarde Einthoven namens het Driemanschap, dat Nederland geen 
'jodenvraagstuk' kende, want de 'Israëliten' hadden hier nooit een positie inge
nomen, waaraan men aanstoot had kunnen nemen.212 Het weekblad kwam op de 
kwestie niet meer terug, ook niet toen verdergaande antisemitische maatregelen 
werden genomen. 

Wel bleef achter de schermen de positie van de Nederlandse joden een punt van 
overweging bij de beleidsvorming. Enerzijds zat het een deel van de Unieleiding, 
met name Linthorst Homan, dwars, dat de bezetter de Unie weinig speelruimte 
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wilde geven zolang deze joden als leden accepteerde. Er werd gezocht naar een 
oplossing van dit probleem, zonder toe te geven aan de druk tot het openlijk wei
geren van joodse leden.213 Aan de andere kant gaf de Unie jhr. R. Groeninx van 
Zoelen de opdracht een rapport over de positie van de Nederlandse joden op te 
stellen. Het tientallen pagina's lange stuk was uiteindelijk bestemd voor Seyss-In-
quart en had als doel de Duitsers ervan te overtuigen, dat ook in hun eigen belang 
verdergaande antisemitische maatregelen in Nederland ongewenst waren. 

De keuze van de auteur van dit rapport was opmerkelijk. Groeninx van Zoelen, 
voorman van de zich in de jaren dertig in fascistische richting bewegende Natio
nale Unie, stond bekend om zijn rechts-radikale uitingen.214 In het rapport liet hij 
dat de (Duitse) lezer ook weten, kennelijk om zijn geloofwaardigheid te vergro
ten. Nadrukkelijk vermeldde de auteur, dat het rapport door 'een zuiver Arisch 
Nederlander' was opgesteld. 

Het rapport had een historische inleiding, waarin erop werd gewezen dat Ne
derland nooit een 'joods vraagstuk' had gekend. Sinds het einde van de 16e eeuw 
had er een 'rustige ontplooiing van joodse vestigingen' plaats gevonden. Vervol
gens verschafte het stuk uitgebreide gegevens over de positie van de joden in Ne
derland. Als conclusie werd vermeld, 'dat van een overheersende positie der joden 
in het economisch leven van Nederland moeilijk kon worden gesproken'. Dit gold 
zeker bij een vergelijking met'Groot-Duitsland', waar volgens deauteur het jood
se element soms sterk overheerste. In Duitsland was een felle reactie tegen de jo
den verklaarbaar, maar in Nederland zou dat onnatuurlijk zijn. Integendeel, de 
joden hadden er een belangrijke bijdrage geleverd. De Nederlandse jood was Ne- -f X-
derlander en werd als zodanig beschouwd. De schrijver wees de bezetter er na
drukkelijk op, dat de Nederlanders vervolging 'van hun bijzondere joden' als een 
aanslag op de gewetensvrijheid beschouwden. Nederland had geen 'jodenpro-
bleem', althans 'niet van zulk belang om daaraan een nu alles overheersend be
lang op te offeren'. Met dat laatste doelde de auteur op de samenwerking met de 
bezetter: die zou in gevaar kunnen komen. 'Verdraagzaamheid jegens elk ras is 
nu eenmaal een der natuurlijke en historische grondpijlers van Nederland, waar
op ook zijn Koloniaal Rijk zonder machtsbetoon kon worden opgebouwd.'2115 De 
koloniën waren een veel gebruikt argument bij pogingen tot discussie met de be
zetter. Hier dienden ze zelfs om het niet-racistische karakter van de Nederlandse 
samenleving aan te tonen! 

Het op het Uniesecretariaat geschreven rapport van Groeninx van Zoelen was 
niet voor publikatie bestemd. Het werd begin januari door Einthoven via secreta
ris-generaal Snouck Hurgronje aan de bezetter overhandigd. Vanuit een grond
toon van aanpassing werd een poging gedaan de bezetter te beïnvloeden om de als 
on-Nederlands beschouwde maatregelen tegen de joden verder niet in te voe
ren.216 Zo paste ook dit merkwaardige stuk in het dubbelsporige optreden van de 
Nederlandse Unie. 

Een minder actueel, maar voor het Uniebeleid niet onbelangrijk probleem was de 
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verhouding tot Vlaanderen. De NSB en Nationaal Front spraken zich duidelijk uit 
voor politieke eenheid van Nederland en Vlaanderen. Noord- en Zuidnederlan
ders vormden ook voor velen buiten deze groeperingen één volk. Het was de kern 
van de Groot-Nederlandse gedachte.217 Ook binnen de Nederlandse Unie had 
deze gedachte aanhang. Tegelijk kwamen hierdoor de meningsverschillen in de 
Unieleiding weer aan het licht. 

De functionarissen, die afkomstig waren uit Brabantia Nostra, toonden zich 
bijzonder gevoelig in kwesties, die de verhouding Noord-Zuid betroffen. In vele 
opzichten voelden zij zich meer verwant met Vlaanderen dan met Holland of'het 
Noorden'. Zij waren er op gespitst, dat in de Nederlandse Unie 'noordelijke' 
standpunten niet de boventoon gingen voeren. Toen Einthoven in de eerste we
ken in een toespraak verwees naar de 'Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje', wekte 
dit bij hen irritatie. Om dezelfde reden werden de openbare vergaderingen van de 
Unie niet besloten met Valerius' 'Gedenckclanck', maar met 'Op de blanke top der 
duinen'.218 

Brabantia Nostra had zich al in juli gerealiseerd, dat er tijdens de bezetting 
geen kans bestond op de politieke verwerkelijking van de Groot-Nederlandse ge
dachte. Maar toch putte het hoop uit de ideeën over de 'volkse gemeenschap' van 
het Nationaal-Socialisme. Het leek Brabantia Nostra in de zomer van 1940 waar
schijnlijk, dat Duitsland 'de nieuwe orde' in Europa zou gaan bouwen. Was het 
dan ondenkbaar, dat ook de 'volkse gemeenschap' van Groot-Nederland tot stand 
zou komen? Het zou niet voor het eerst zijn, dat uit de rampspoed van de oorlog 

-Q- toch nog iets goeds werd geboren, zo schreef het weekblad Brabantia Nostra.219 -Q-
Als beleid van de Nederlandse Unie gold, dat gestreefd werd naar culturele 

banden met Vlaanderen, maar dat tijdens de oorlog niet gesproken zou worden 
over eventuele staatkundige banden.220 Ook het programma sprak uitsluitend 
over culturele banden mer Vlaanderen.221 Het weekblad De Unie erkende, dat Ne
derland en Vlaanderen een 'volksgemeenschap' vormden, maar dat een politieke 
verwerkelijking daarvan tijdens de oorlog niet aan de orde was.222 Dit standpunt 
vermeed controverses, omdat de mogelijkheid open werd gelaten, dat later wel 
naar staatkundige eenheid met Vlaanderen zou worden gestreefd. Einthoven ver
ving in zijn toespraken de verwijzingen naar de Tachtigjarige oorlog en Den Briel 
door het noemen van Vlaanderen. Met de uitspraak, dat het 'niet paste' in oor
logstijd de handen uit te strekken naar andermans bezit, bereikte hij hetzelfde ef
fect dat hij met zijn oorspronkelijke voorbeeld had bedoeld. De toehoorders be
grepen, dat hier een eventueel Duits annexatiestreven werd veroordeeld. In één 
moeite door werd ook Mussert met zijn standpunt over eenwording met Vlaan
deren afgewezen.223 

Meer direkt verband met het optreden van de bezetter had het beleid van de Unie 
ten opzichte van de Arbeidsdienst. De Nederlandse Unie stond er positief tegen
over en adviseerde zelfs rot deelnemen. Het idee van een Arbeidsdienst, vrijwillig 
of verplicht, werd in Nederland ook vóór de oorlog in diverse kringen bepleit. Het 
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was voor vele Vernieuwers een onderdeel van hun hervormingsplannen. De Quay 
was er al jaren een actieve voorstander van.224 In de eerste maanden na de capitu
latie hadden De Quay en de secretarissen-generaal contacten met de bezetter over 
het oprichten van een Arbeidsdienst, Bij de secretarissen-generaal was ook in dit 
geval de actieve 'beschermingshypothese' van toepassing: het was beter van Ne
derlandse kant een dergelijke dienst in te stellen, dan te wachten tot de Duitsers 
dit deden met een door henzelf gekozen leiding.225 

Op 15 juli 1940 was desondanks op aanwijzing van de bezetter de Opbouw-
dienst opgericht: daarvan maakte deel uit het reserve en dienstplichtig personeel 
van de krijgsmacht (met uitzondering van de officieren). Op vrijwillige basis kon
den ook reeds gedemobiliseerden deelnemen, als zij althans werkloos waren.226 

Tot teleurstelling van de secretarissen-generaal hadden de Duitsers het initiatief 
genomen en benoemden zij majoor J.N. Breunese als commandant. Op de bijeen
komst, waar dit besluit werd bekend gemaakt reageerde Van der Wielen spontaan 

- en in slecht Duits - woedend op deze benoeming.227 Toch beschouwde het Ne
derlandse overheidsapparaat de Opbouwdienst als positieve mogelijkheid voor 
hen die geen werk hadden. Herhaaldelijk werd verzekerd, dat het om een niet-na-
tionaal-socialis tische Nederlandse organisatie ging. De Nederlandse Unie deelde 
dit standpunt en noemde als extra motief, dat er een moeilijke oorlogswinter voor 
de deur stond. Ook toen de Opbouwdienst tot Arbeidsdienst werd omgedoopt 

- en voor iedere werkzoekende toegankelijk werd - bleef de Unie er positief te
genover staan. Men meende er een begin van Vernieuwing in te kunnen zien: 'een 
werkelijke opvoeding van onze Nederlandse jeugd tot actieve, dienende leden 
van onze Nederlandse gemeenschap'.228 Het aanpakken van grote projecten en 
het bestrijden van de jeugdwerkloosheid waren daarbij vergeleken neventaken. 
Voor de Vernieuwers hield de Arbeidsdienst behalve de lichamelijke en geestelij
ke opvoeding ook in: 'goede Nederlandse volkszang1 en voordrachten over de ge
schiedenis van het Nederlandse volk, die de onderlinge band moesten versterken 
en 'de liefde voor het eigene' meer inhoud moesten geven. Het ging er om, zo 
schreef het weekblad, uit innerlijke drang de ander en het geheel te leren 'dienen'. 
Het geloof moest versterkt worden, maar dat mocht niet betekenen, dat de ar
beidsdienst werd opgesplitst in 'de noodlottige verdeling in zuilen', waarbij ieder 
weer'in zijn eigen hokje' zou blijven. De gedachten van de Unie over een Arbeids
dienst golden in de eerste plaats de situatie, waarin het land weer vrij zou zijn. 
Maar ook in de situatie van de bezetting kon de Arbeidsdienst van grote betekenis 
zijn.229 

Bij de positieve opstelling van de Unie - en bij de aanvankelijke teleurstelling 
van Van der Wielen - speelde mee, dat men in de Arbeidsdienst de idealen van het 
Volkshogeschoolwerk meende te herkennen: het samenwerken van jongeren uit 
verschillende bevolkingsgroepen.230 Er bestond de hoop, dat de Arbeidsdienst 
een werkelijk Nederlandse zaak zou worden, vooral als zoveel mogelijk aanhan
gers van de Nederlandse Unie zich ervoor zouden melden. Het onderling begrip 
en de 'vaderlandse zin' zouden dan aangekweekt worden. Het weekblad De Unie 
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adviseerde jongeren zich bij de Arbeidsdienst aan te melden. Het beleid tussen 
Aanpassing en Behoud was hier weer zichtbaar. De Unie wilde voorkomen, dat in 
de Arbeidsdienst politieke activiteiten werden toegelaten en overwoog tegelijker
tijd de dienst met eigen aanhangers te 'vullen'. Met teleursrelling was waargeno
men, dat de bezetter het initiatief voor Opbouwdienst en Arbeidsdienst had ge
nomen. Na zich daarmee verzoend te hebben hoopte men door een positieve 
opstelling te kunnen voorkomen, dat de dienst zich in nationaal-socialistische 
richting zou ontwikkelen.231 De aanbeveling om zich aan te sluiten bij de Ar
beidsdienst sloeg overigens niet bijzonder aan. Eind januari deed het Algemeen 
Secretariaat van de Unie nog een hernieuwd beroep op de gewesten om de leden 
aan te sporen dienst te nemen.232 

Een zelfde benadering kenmerkte de houding van de Nederlandse Unie tegen
over de Winterhulp. Ook deze werd door de bezetter naar Duits voorbeeld in Ne
derland opgericht. Linhorst Homan probeerde nog Generalkommissar Schmidt er
van te overtuigen, dat het onjuist was een dergelijk initiatief van Duitse zijde te 
nemen. Het had geen effect. Toch had Linthorst Homan de opvatting dat de Win
terhulp tot iets nationaal Nederlands moest kunnen uitgroeien. Later toonde 
Schmidt zich tegenover Linthorst Homan bezorgd, dat de Nederlandse Unie een 
stempel op de Winterhulp zou kunnen drukken.233 

Bij de aankondiging van de oprichting van de Winterhulp in oktober 1940 
werd bekendgemaakt, dat een Erecomité was ingesteld, dat bestond uit een aan
tal secretarissen-generaal en andere hoogwaardigheidsbekleders, onder wie alle - £ ^-
Commissarissen van de elf provincies. Het comité stond onder voorzitterschap 
van Snouck Hurgronje en publiceerde een 'Oproep aan alle Nederlanders'. Daarin 
werd vermeld, dat de Rijkscommissaris de Winterhulp-Nederland had opgericht 
met het doel zonder aanzien des persoons hulp te verlenen aan behoeftigen van 
welke rang, stand of partij dan ook. Dit betekende een lenigen van nood 'in een 
geest van ware Christelijke naastenliefde', aldus de oproep.234 

De leiding van de Nederlandse Unie besloot na onderlinge discussie aan de 
Winterhulp mee te werken. Er waren voor dat standpunt drie motieven, die ove
rigens voor de verschillende functionarissen niet even zwaar wogen. Allereerst 
kon de Winterhulp geïnterpreteerd worden als een actie in de geest van de Neder
landse Unie: het ging om nationale samenwerking zonder de in Nederland ge
bruikelijke opdeling in zuilen. De Unie had zelf een enigszins vergelijkbare orga
nisatie op stapel staan: de beoogde Centrale Sociale Dienst had immers ook de 
taak de noden van de komende winter te helpen overbruggen. Op dringend ver
zoek van Snouck Hurgronje, voorzitter van het College van Secretarissen-gene
raal, had de Unie ervan afgezien de CSD daadwerkelijk op te richten. Wel werd het 
opzetten van een net van bureaus van de Sociale Voorlichtingsdienst gewoon 
voortgezet.235 

Een tweede reden om mee te werken aan de Winterhulp was, dat sommigen in 
de Unieleiding er een mogelijkheid in zagen eens mee te werken aan iets positiefs 
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en niet steeds in de oppositie te zijn. Vooral Linthorst Homan en geestverwanten 
hoopten op deze manier de verhouding tot de bezetter te verbeteren, zodat de Ne
derlandse Unie de kans op speelruimte zou kunnen vergroten. Ook zouden indi
viduele leden van Unie, Nationaal Front en ook NSB elkaar bij dit werk beter kun
nen leren kennen. Juist het meewerken aan het Duitse initiatief maakte anderen 
in het Uniesecretatiaat tot tegenstander van deelnemen aan de Winterhulp: het 
gevaar van Duitse invloed werd te groot gevonden. De tegenstellingen in de lei
ding kwamen hier weer duidelijk naar voren: de 'groep Hofstee', gesteund door 
Einthoven, stond tegenover Linthorst Homan c.s. 

Een derde reden gaf de doorslag. Omdat alle Commissarissen tot lid van het 
Erecomité waren benoemd, was Linthorst Homan op grond van zijn functie al bij 
de Winterhulp betrokken. Niet meewerken zou nu een demonstratie zijn, die vol
gens sommigen averechts zou werken. Om deze reden ging ook Einthoven over
stag.236 Afgesproken werd, dat Roelfsema in verband met de bedenkingen tegen 
de Winterhulp een rapport zou schrijven over de mate van nationaal-socialisti
sche invloed in die organisatie. De Nederlandse Unie besloot een substantieel be
drag aan de Winterhulp over te maken en de eigen organisatie bij het collecteren 
in te zetten. Het weekblad drukte er begin november een verklaring over af. Er 
werd in uitgelegd, waarom de Unie een groot bedrag aan de Winterhulp had ge
schonken. Tegenover 'de geweldige noden van een naderende oorlogswinter' 
mochten geen tegenstellingen zo groot zijn, dat dit ten koste zou gaan van 'de 
armsten en de meest hulpbehoevenden van ons volk'. Gezamenlijk 'als volk' 
moest men de beproevingen leren dragen. Voor het enorme werk dat zou worden —Ç ̂ -
verricht, had de Unie zijn apparaat ter beschikking gesteld.237 De Nederlandse 
Unie schaarde zich op deze wijze - zonder dit met zoveel woorden te zeggen -
achtet een liefdadigheidsactie, waarvoor de bezetter het initiatief had genomen 
en het overheidsapparaat had ingeschakeld. Alleen daarom al steunde de NSB de 
actie actief. 

De organisatie van de Nederlandse Unie reageerde verdeeld op het besluit om 
mee te wet ken aan de Winterhulpactie. Soms werd zonder enthousiasme meege
werkt, maar het beleid ten opzichte van de Winterhulp was een van de kwesties, 
die in de achterban verzet wekte. Weigeringen om te collecteren en kritiek op het 
beleid bet eikten Den Haag. Net als bij de reserves tegenover de Arbeidsdienst pro
beerde De Unieleiding enerzijds het beleid toe te lichten en anderzijds de kritiek 
toe te sehtijven aan een gebrekkige toepassing van de Unie-idealen.238 

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november vond de eerste collecte plaats. De col
porteurs van de Nederlandse Unie hadden opdracht in plaats van het weekblad te 
vetkopen te collecteren voor de Winterhulp. Het gebeurde met tegenzin en er 
kwamen allerlei klachten binnen. In Amsterdam kwam het tot demonstraties. 
Ook de conclusie van Roelfsema's rapport over de Winterhulp was negatief. De 
vele klachten bij de Unieleiding leidden er toe, dat het weekblad eind december 
speciaal aandacht aan het standpunt over de Winterhulp besteedde. 

De Unie gaf toe, dat veel bij de Winterhulp 'nog niet volmaakt" was. Bovendien 
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paste deze niet goed bij wat in Nederland gebruikelijk was. Daarom was de Ne
derlandse Unie in gesprek met de leiding van de Winterhulp. Toch moesten de le
den ondanks de kritiek beseffen, dat het om het geven van hulp ging. 'Wij willen 
van onze honderdduizenden leden niet vragen een zo verregaande discipline, dat 
zij zich ogenblikkelijk achter alles stellen wat wij openlijk voorstaan, doch wij 
menen wel te mogen verwachten, dat men het lidmaatschap van de Nederlandse 
Unie zo opvat, dat men de leiding der Nederlandse Unie in ieder opzicht ver
trouwt en dat men niet indirect haar zienswijze op bepaalde belangrijke aangele
genheden persoonlijk bestrijdt.'239 Tot een verandering in de reacties leidde dit 
niet. Ook later kwam het weekblad daarom op de kwestie terug. Het vermeldde, 
dat de bezwaren van de zeer vele binnengekomen brieven en berichten verwerkt 
waren in een rapport, dat de Unie over de Winterhulp had opgesteld. Hier werd 
gedoeld op het rapport van Roelfsema.240. 
Evenmin als de plannen voor een Sociale Dienst konden de ideeën van de Neder
landse Unie over een nationale jeugdorganisatie werkelijkheid worden. Het was 
weer de bezetter, die de beslissende hindernis vormde. Maar in dit geval waren 
ook meningsverschillen in Nederlandse kring een belemmering bij de uitwer
king van het Unieprogramma. In dat programma was gesproken over 'opvoeding 
van de jeugd in nationale zin'. Op 29 augustus 1940 had de bezetter alle 'buitenac
tiviteiten' van bestaande jeugdorganisaties verboden. In de Nederlandse Unie 
kwam nu het idee op de leemte te vullen met de toch al bestaande eigen plannen 
voor nationaal jeugdwerk.241 

Er werden gesprekken gevoerd met leiders van enkele jongerenorganisaties. - £ ^ -
Het was in dit verband dat Linthorst Homan sprak met vertegenwoordigers van 
het reeds verboden Nationaal Jongeren Verbond. Dat gesprek leverde echter niets 
op door onenigheid over wat onder de bezetting de gewenste houding was. Het 
Njv was terughoudend over het werken in samenwerking met de Duitsers en 
vroeg zich af wat de Nederlandse Unie deed voor de terugkeer van de koningin.242 

De voorbereidingen voor het nationaal jeugdwerk van de Nederlandse Unie 
gingen door en op 12 oktober 1940 publiceerde het weekblad de grondlijnen er
van. De overheid zou bij de nationale opvoeding de leiding moeten nemen, maar 
dat mocht niet leiden tot achterstelling van het godsdienstig element. Ondanks 
dit laatste was juist de opvoeding van de jeugd een van de punten, waarover in 
confessionele kring de grootste argwaan tegenover de Nederlandse Unie be
stond.243 In oktober probeerde Einthoven in een brief aan Colijn 'misverstanden' 
weg te nemen: het was niet het voornemen van de Unie jeugdbewegingen op te 
heffen, evenmin om de bijzondere school te bestrijden. Wel wilde men een natio
nale jeugdbeweging voor dat deel van de jeugd, dat nu overal buiten stond. 

Een maand later legde het weekblad het standpunt nader uit. Zuiver kerkelij
ke verenigingen zouden buiten het terrein van een nationale jeugdorganisatie 
vallen. De nationale organisatie zou geen federatie van bestaande groeperingen 
mogen zijn, maar toch een afspiegeling moeten bieden van de verschillende gees
telijke schakeringen in Nederland. Het hoofdkwartier zou een gemeenschappe-
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lijk minimumprogramma vaststellen en gemeenschappelijke activiteiten organi
seren. Dat programma zou de opvoeding tot een nationaal bewustzijn, gemeen
schapszin en offerbereidheid bevatten en tevens de vorming tot staatsburger ter 
hand nemen. Ook de liefde voor de taal, de cultuur en de eigen landstreek zou ge
stimuleerd worden. De gemeenschappelijke activiteiten bestonden uit het orga
niseren van wedstrijden, oefeningen, kampen en herdenkingen. Uitdrukkelijk 
werd vastgesteld, dat het zwaartepunt van de opvoeding zou blij ven liggen bij de 
ouders en de aparte jeugdorganisaties. Het was de bedoeling het plan geleidelijk 
te realiseren: de beweging zou pas na de oorlog voltooid moeten worden, maar nu 
kon er al mee worden begonnen. 

De bezetter, die na kennisneming van reacties van Nederlandse kant afzag van 
een eigen plan voor een eenheidsjeugdorganisatie, verbood ook de Nederlandse 
Unie het vormen van de beoogde Nationale Jeugdorganisatie. De nationaal-socia
listische Jeugdstorm kreeg buiten NSB-kring geen aanhang, maar de plannen op 
het gebied van een jeugdorganisatie van de Unie werden dus in het geheel geen 
werkelijkheid.244 

9 - 4 HOUDING TEGENOVER DE BEZETTER 

In de stellingname tegenover de bezetter ging de Nederlandse Unie uit van haar 
standpunt, dat de Duitse bezetter op zijn minst voorlopig alle macht in handen 
had. Dat betekende dat ook de toekomstige positie van de NSB afhankelijk was van 
de Duitsers.245 Toen Linthorst Homan na de oprichting van de Nederlandse Unie 
uitsprak, dat leden van de politieke partijen wel lid van de Unie mochten worden, 
maar geen 'twee ijzers in het vuur' mochten houden, sloot hij impliciet aan bij de 
opvatting van de bezetter. Zowel SeyssTnquartals Generalkommissar Schmidt had
den duidelijk gemaakt, dat men in Nederland niet teveel aan het 'oude' moest 
vasthouden. Dit met het oog op een 'eigen toekomst/ voor Nederland, zo werd er 
dreigend aan toegevoegd.246 De Nederlandse Unie had gekozen voor de 'weg van 
orde' en stond daarin niet alleen. Het gehele Nederlandse bestuursapparaat - van 
secretarissen-generaal tot burgemeesters - volgde dezelfde weg.247 Men hoopte 
door deze koers de bezetter te kunnen beïnvloeden: bijvoorbeeld door hem te 
overtuigen, dat het niet in zijn belang was de macht over te dragen aan de NSB. De 
kans, dat de Duitsers naar dit advies zouden handelen, mocht niet verloren gaan. 
Dit alles betekende, dat de Unie-organisatie alert optrad in zaken, die de verhou
ding tot de bezetting onnodig konden belasten. Herhaaldelijk werden Richtlij
nen gegeven, dat de verordeningen van de Nederlandse en Duitse overheid nauw
gezet dienden te worden opgevolgd. Zo werden instructies gegeven zich 
nauwkeurig aan de voorschriften voor openbare bijeenkomsten te houden.248 

Verschillen van opvatting binnen de Unieleiding rezen daar, waar de Unie in 
geval van concrete maatregelen van de bezetter een beleid moest vaststellen. Waar 
lagen de grenzen van de aanpassing? Problemen ontstonden bijvoorbeeld toen 
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Linthorst Homan zij n voorkeur voor een blijvend sterk Duitsland onder woorden 
bracht. Dat was wel geen officieel Unie-standpunt, maar in verschillende artike
len in het weekblad kwam de wens tot toenadering tot de bezetter onverhuld ter 
sprake. Roelfsema en Hofstee vreesden, dat de Nederlandse Unie zich onder lei
ding van Linthorst Homan te veel in Duitse richting zou bewegen. Op zijn beurt 
vond Homan het onjuist alleen maar negatief stelling te nemen tegen Duitse ini
tiatieven. Einthoven en De Quay spraken in het najaar kritisch met Homan over 
diens opvattingen. Ook vonden op het secretariaat twistgesprekken tussen func-
tionarisen plaats, maar voorlopig bleven de meningsverschillen binnenshuis.249 

Het was vooral Linthorst Homan, die speelde met het idee de bezetter op een 
meer officiële wijze te gaan adviseren. Het ging daarbij als steeds om het voorko
men van een monopoliepositie van de NSB. Ook kon men zo de bezetter op de 
hoogte brengen van de standpunten aan Nederlandse kant. Tot in het najaar had 
het contact met de bezetter weinig opgeleverd, ondanks de lange gesprekken, die 
Linthorst Homan met Generalkommissar Schmidt voerde. Homan probeerde daar
bij enig begrip te tonen voor de positie van de bezetter, in de hoop zo een spoedig 
verbod van de Unie te voorkomen en een grotere speelruimte te verwerven.250 

Toch werden de doelstellingen van de Nederlandse Unie er niet door bereikt: over 
de onafhankelijkheid van Nederland kwam er - vanzelfsprekend - geen enkele 
toezegging. Zo werd van Duitse zijde meer dan eens de interpretatie van de ge
beurtenissen van het jaar 1648 naar voren gebracht. Net als in nationalistische 
Duitse geschriften werd dan betoogd, dat de Nederlanden zich op onnatuurlijke 
wijze losgescheurd hadden van het Duitse Rijk.25' Nu lag hier juist de grens, waar -Ç \-
ook voor Linthorst Homan geen compromis mogelijk was. Mede op zijn instiga
tie reageerde het weekblad op dergelijke opinies. Zo schreef hij in dit verband zelf 
in De Unie van 30 november: 'De volksgeest laat zich niet forceren.' Schmidt toon
de zich over dergelijke uitingen dan weer ontstemd.252 

De Unieleiding verwachtte de eigen doelstellingen beter te kunnen bereiken 
door gebruik te maken van informele contacten in Duitse kring. Op die manier 
kon men onnadrukkelijk de eigen mening aan de bezetter laten blijken en mis
schien ook onofficiële tekenen krijgen over wat de Duitsers van plan waren te 
doen. Die tekenen waren niet altijd gunstig. Dat bleek bijvoorbeeld in de ge
sprekken met de in de staf van Seyss-Inquart werkzame prof. Wehofsich.253 Deel
nemers aan deze gesprekken waren Van der Wielen, De Brouwer, Hofstee en 
Roelfsema. Van Duitse kant waren behalve Wehofsich ook wel eens anderen aan
wezig, die zeiden geïnteresseerd te zijn in het Nederlandse culturele leven. Zij 
spraken onder meer over het Christendom, dat volgens de Duitse gesprekspart
ners van 'joodse invloed' moest worden gezuiverd. De Christusfiguur diende op
gevat te worden als Germaanse held. Tijdens een onderhoud in november 1940 
betoogde Wehofsich, dat de Nederlandse Unie moest kiezen tussen Churchill en 
Hitler. Een tussenweg was er niet. Ondanks deze uitspraken begreep Linthorst 
Homan niet, dat Roelfsema niet langer aan de gesprekken met de Duits-nationa-
listische oud-studiegenoot van Van der Wielen wilde deelnemen. Linthorst Ho-
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man vond dat de groep rond Roelfsema, Hofstee en Bouman zich wel erg aller
gisch toonde voor alles wat Duits was. Roelfsema en de zijnen werden daarom 
achter hun rug wel de 'stiertjes' genoemd.254 

Voor Linthorst Homan zelf leidde het contact met Wehofsich ertoe, dat hij in 
diens aanwezigheid op 4 oktober 1940 een gesprek met Seyss-Inquart had.255 

Seyss-Inquart betoogde, dat het ireëel was trouw aan Oranje te blijven. Reëel was 
het om de Nederlanders aan de Duitse kant te brengen. Seyss-Inquart zei, dat hij 
de Unie zich vrij zou laten ontplooien, maar dat deze de concurrentiestrijd tegen 
de NSB zelf zou moeten voeren. De Duitsers zouden pas later hun conclusies trek
ken. Ze waren allerminst bijvoorbaat aan de NSB gebonden. Ook zei Seyss-Inquart 
nog, dat hij niet wilde ingaan op het verzoek van Linthorst Homan ontslag te ne
men als Commissaris van de provincie Groningen; dit zou de indruk kunnen 
wekken van een demonstratie tegen de bezetting. Na dit gesprek sprak Homan 
Seyss-Inquart nog tweemaal over de moeilijke positie waarin de Nederlandse 
Unie verkeerde. De Rijkscommissaris zei, dat Homan de kansen zelf in de hand 
had. Hij hoefde slechts de standpunten van de Duitsers over Oranje, over de posi
tie van de joden en over Hitlers leiding in Europa over te nemen.256 

Eerder had het Driemanschap tevergeefs om een officiële audiëntie bij Seyss-
Inquart verzocht. Zo had Einthoven al eind juli met de Rijkscommissaris willen 
praten om hem te waarschuwen tegen de NSB.257 Vaker dan met Seyss-Inquart wa
ren er gesprekken met zijn Generalkommissare. Zo sprak Einthoven enkele malen 
met Wimmer en Rauter. Met de laatste besprak hij de gevechten van de WA met de 
Nederlandse Unie. Toen Einthoven voor de Unie een verzoek had ingediend een - £ X 
'ordedienst' op te richten en de bezetter negatief besliste, was de Unietop teleur
gesteld: de WA ontving wel faciliteiten en zelfs uniformen. Ook bij Seyss-Inquarts 
Beauftragte voor Zuid-Holland, Schwebel, kon Einthoven in dit opzicht niets posi
tiefs voor de Unie bereiken.258 Later in het najaar werd Einthoven door Rauter 
ontboden in verband met de uitingen van de Nederlands Unie, met name in het 
weekblad, tegen de NSB. Volgens Rauter was er daarmee sprake van een dreige
ment tegen de bezettende overheid. Einthoven antwoordde, dat het een 'War
nung* was en geen 'Bedrohung'. Rauter deelde vervolgens mee, dat de bezetter in 
Nederland in de eerste plaats van de NSB gebruik maakte, omdat deze voor, tijdens 
en na de oorlog het standpunt van de Führer had vertegenwoordigd.259 

Het verloop van de contacten was dus teleurstellend, terwijl men in de Unie-
top juist hoopte, dat dergelijke gesprekken een positief resultaat zouden kunnen 
opleveren. Eind augustus of begin september protesteerde Einthoven bij de Duit
se autoriteiten tegen een eventuele benoeming van NSB'ers op belangrijke posten. 
Hij had bij geruchte een paar namen vernomen en gaf als zijn mening, dat de be
doelde personen volstrekt ongeschikt waren en in sommige gevallen een crimine
le achtergrond hadden. Einthoven kreeg als antwoord, dat in de toekomst ook de 
Nederlandse Unie wel eens het verzoek zou kunnen krijgen bij benoemingen te 
adviseren. Ook aan Linthorst Homan werd dit gesuggereerd.260 Aan Nederlandse 
kant was men zich er wel van bewust, dat de bezetter de verschillende groeperin-
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gen tegen elkaar probeerde uit te spelen. Zo kregen vertegenwoordigers van zo
wel Nederlandse Unie als Nationaal Front van Duitse kant te horen, dat de ander 
niet voor een positie onder de bezetting in aanmerking zou komen.261 

Toch gaf men de hoop om de bezetter te beïnvloeden niet op. Half september 
zond de Nederlandse Unie een verzoekschrift aan de bezetter, waarin ernstig ont
raden werd de NSB aan een machtspositie te helpen. Zeker Linthorst Homan bleef 
hopen op een blijk van vertrouwen van de bezetter en probeerde de voorwaarden 
daarvoor te scheppen. Voor anderen was het een hopen tegen-beter-weten-in. De 
Quay had half september weinig vertrouwen meer in de houding van de bezetter 
en de mogelijkheden voor de Nederlandse Unie.262 Einthoven verkeerde eind sep
tember in de veronderstelling van de Duitsers gedaan te hebben gekregen, dat zij 
na de gijzeling van een groep Nederlanders van verdere plannen tot internering 
zouden afzien.263 Het zou een ijdele hoop blijken. 

De Quay had via A.C. de Bruyn van de RK vakbeweging contact gekregen met 
prof.Süsterhenn, Duits advocaat met contacten op het bureau van Seyss-Inquart. 
Volgens De Bruyn was Susterhenn vroeger actief geweest in het Duitse 'Centrum' 
en nu tegenstander van de 'ss-vleugel' van het regime. De Bruyn zei Susterhenn 
volledig te vertrouwen. Susterhenn vertelde De Quay contacten te hebben bij de 
Abwehren daar ook over de politieke situatie te rapporteren. Op verzoek vertelde 
De Quay hem over de algemene situatie en over de Nederlandse Unie. Op het 
Unie-secretariaat zei De Quay later lachend, dat het contact zo goed verliep, om
dat Susterhenn ook 'van het houtje' was. Het contact met de Abwehr liep via de 

-Q- Duitse officier W. Staehle, die wellicht ook met De Bruyn en De Quay heeft ge- - £ ^ -
sproken. Later in de oorlog zou Staehle een rol spelen in de contacten tussen de 
Duitse oppositie tegen Hitler en het Nederlands verzet.264 

De mees t intensieve en min of meer officiële gesprekken met een hoge functio
naris van het bezettingsregime werden gevoerd met Generalkommissar Schmidt. 
Linthorst Homan bleef erop vertrouwen, dat deze gesprekken uiteindelijk hun 
nut zouden hebben.265 In overleg met Einthoven en De Quay trad Homan namens 
de Nederlandse Unie als vaste gesprekspartner van Schmidt op. Als Commissaris 
van de provincie Groningen had hij immers ook al contact met Duitse autoritei
ten?266 

Het was tijdens deze contacten met Schmidt- en ook wel in uitspraken van de 
Rijkscommissaris zelf - dat bleek, dat de bezetter meende, dat Vernieuwing 
noodzakelijk was, maar dat het beslist niet kon blijven bij alleen maatschappelijke 
hervormingen, zoals de Nederlandse Unie steeds beweerde. Het ging in de ogen 
van de bezetter wel degelijk ook om politieke keuzes.267 Linthorst Homan sprak 
vrijwel elke week metSchmidt en behalve klachten en problemen rond de Neder
landse Unie kwamen daar steeds ook die politieke keuzes ter sprake. De gesprek
ken verliepen soms moeilijk, omdat Schmidt de Nederlandse Unie wilde beïn
vloeden in een richting, die een volledige breuk met het 'oude' Nederland 
betekende. Homan wilde daarvoor niet wijken, maar probeerde toch het gesprek 
gaande te houden. 
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Langzamerhand werd voor het Driemanschap duidelijk, dat de Duitsers de Ne
derlandse Unie steeds meer in nationaal-socialistische richting wilden forceren. 
Daarbij zou dan een fusie met Nationaal Front en met de NSB tot stand moeten ko
men. Als dat beperkt zou blijven tot het vormen van een adviesorgaan bij het be
zettingsregime, was Linthorst Homan wel geneigd er eventueel aan deel te ne
men. Een werkelijke fusie met Nationaal Front en de NSB was voor de Unie-top -
en zeker voor Einthoven - ondenkbaar. Ook Homan voorzag problemen: hij deel
de mee geen mogelijkheden te zien Duitse wensen in te willigen, die een verwij
dering van joodse Unie-leden betekenden.268 Homan kwam tegenover Schmidt 
wel uit voor zijn persoonlijke opvattingen, bijvoorbeeld die over de wenselijk
heid van een sterk Duitsland na een vrede in Europa. Hij maakte dan duidelijk, 
dat zijn mening niet door de rest van de Unie-top werd gedeeld.269 

De behoefte van Linthorst Homan en Ruygers 'positief werk' te verrichten leid
de zo tot een tegemoetkomende houding tegenover de Duitsers, die enkele malen 
ook in het weekblad tot uiting kwam. De Unie schreef herhaaldelijk in weliswaar 
vage, maar positief klinkende terminologie over de nieuwe 'Europese orde' en de 
bijdrage die de Nederlandse Unie daaraan wilde leveren. Toen het aantal Uniele
den in oktober de 400.000 was gepasseerd, jubelde het negende nummer van het 
weekblad: 'Naar het half miljoen. De wil van het volk.' Het blad constateerde, dat 
de aanhang van de Nederlandse Unie vele malen groter was dan alle andere groe
peringen samen. Dat kwam omdat het volk geleid wilde worden 'door mannen, 
die voor het Nederlandse volk de Nederlandse waarden zullen durven verdedigen 
tegen iedere bedreiging, vanwaar die ook komt'. -C X 

Na opmerkingen over Nationale en Sociale Vernieuwing vervolgde het artikel, 
dat de Unie positief wilde meebouwen aan 'een nieuwe Europese orde'. Neder
land wilde niet langer een positie van 'afzondering' innemen, maar zijn taak ver
vullen 'naast Duitsland in het komende Europa'. Het artikel volgde vervolgens 
het tweede spoor van het beleid: het Nederlandse volk vormde een sterkere een
heid dan ooit 'tot behoud van het volkseigene in onverzettelijkheid en eenheid'. 
Men kon zich immers beroepen op de uitspraak van de Rijkscommissaris, da t - in 
de woorden van De Unie - 'Nederland zich zijn onafhankelijkheid voor de toe
komst verzekeren kan ' Vandaar dat men nu reeds in de Nederlandse Unie met 
Willem de Zwijger kon belijden: 'Den vaderland ghetrouwe, blijf ick tot in den 
doet.'270 

Door sommigen werden dergelijke uitingen als tactiek gezien om van de be
zetter speelruimte te krijgen, maar dat de toon 'pro-Duits' was bleef niemand ver
borgen. Het minst vaag en voor velen ook het meest aanstootgevend was het 
hoofdartikel van nummer 13 van het weekblad. Dit was het artikel, dat Ruygers op 
instigatie van Homan schreef en waarin geconcludeerd werd, dat Nederland in de 
toekomst zou liggen in het gebied, waar Duitsland de leidende positie zou inne
men. Van enige spijt of terughoudendheid over die conclusie was in het stuk geen 
sprake. Hoogstens was er een zekere berusting: het was 'het noodlot", dat de 10e 
mei tussen het Duitse volk en het Nederlandse geplaatst had. Het was volgens het 
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artikel begrij pelijk, dat de sympathie van het Nederlandse volk aan het begin van 
de oorlog niet aan Duitse kant had gelegen. Dat mocht het echter niet blind ma
ken voor de 'nieuwe wegen', die het volk zou moeten gaan. 'De Nederlandse Unie 
is geen plaats waar alle mogelijke sentimenten zich kunnen uitleven/ maar wilde 
'doelbewust en met open oog voor de werkelijkheid' het volk naar een nieuwe toe
komst leiden. 

Het artikel vervolgde, dat de 'Europese ontwikkelingen' binnen de nationale 
grenzen tot gevolg zouden hebben, dat het 'nationale gezichtspunt/ bepalend zou 
zijn bij het strijden voor een nieuwe maatschappelijke ordening. Op buitenlands 
gebied kon ook niet meer iedere staat voor zichzelf leven zonder rekening te hou
den met het grotere geheel. Dat betekende geen bedreiging voor 'de eigen waar
den en het eigen karakter van een volk'. Maar gezien zijn ligging en grootte kwam 
Duitsland 'onbetwistbaar' in de toekomst een leidende positie toe. (De mening 
van Homan is hier duidelijk te herkennen). Daarom had Duitsland 'zijn lot ge
worpen in de waagschaal der geschiedenis'. De Unie vond het wel begrijpelijk, dat 
het Nederlandse volk door de herinnering aan de oorlogsdagen en door 'vele klei
ne dagelijkse omstandigheden' voor dit alles nog moeilijk het juiste begrip kon 
tonen. Het blad besloot met vast te stellen, dat het desondanks noodzakelijk was 
deze dingen 'in ruimer verband' te leren zien.271 

Het artikel in nummer 13 van het weekblad wees inhoudelijk onmiskenbaar op 
een positiebepaling van Nederland in een door nationaal-socialistisch Duitsland 
beheerst Europa. De verregaande toenadering tot de bezetter had tot doel de 

X. 7~ Duitsers er alsnog van te overtuigen, dat het zin had de Nederlandse Unie speel- -Q-
ruimte te gunnen, in plaats van deze ruimte over te laten aan de NSB of andere na
tionaal-socialistische, pro-Duitse organisaties. Homan kreeg immers herhaalde
lijk van Generalkommissar Schmidt te horen, dat het met de Unie niets worden kon, 
zolang Berlijn ervan overtuigd was, dat de 'oude politiek' er de dienst uit maak
te.272 

Voor de Unieleiding - en zeker voor Linthorst Homan en de zijnen - waren de 
vriendelijke artikelen tegenover de bezetter nu en dan een noodzaak. De dreiging 
van een machtsgreep van de NSB bracht Homan ertoe tegenover de Duitsers de 
mogelijkheid open te laten, dat de Unie na verloop van tijd in Duitse richting zou 
opschuiven.273 Homan koesterde de optimistische verwachting zo de bezetter 
voor zich te kunnen winnen, terwijl anderen - en vele lezers van het weekblad - er 
vooral tactiek en eigenlijk een noodzakelijk kwaad in zagen. Bijna alle initiatie
ven werden de Unie immers onmogelijk gemaakt: de ordedienst, het maandblad, 
de jeugdorganisatie, het sociaal werk van de beoogde Centrale Sociale Dienst. 

De Nederlandse Unie raakte hier weer in haar innerlijke tegenstrijdigheid ge
vangen. Men voerde een beleid van zowel aanpassing aan de bezetter als een op
komen voor het behoud van het eigene van Nederland: beide elementen moesten 
elkaar ondersteunen, maar het effect was nogal eens dat ze daarom beide het doel 
voorbij schoten. Er werd niet openlijk - en door Linthorst Homan ook niet stil
zwijgend - erkend, dat van Seyss-Inquarts belofte de Nederlandse politiek aan de 
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Nederlanders over te laten, weinig of niets was terecht gekomen. Toch was deze 
belofte een belangrijk element geweest voor de overtuiging, dat de Nederlandse 
Unie in zijn doel zou kunnen slagen.274 

Bij de functionarissen rond Roelfsema en Hofstee leidde de houding van de be
zetter meer en meer tot het standpunt, dat de bezetter geen ruimte zou geven om 
de Nederlandse Unie haar doelstellingen te laten verwezenlijken. De Adjunct-se
cretaris van de Unie, Roelfsema, schreef een nota met deze strekking.27S 

Overigens kreeg Linthorst Homan uit opmerkingen van Schmidt de overtui
ging, dat er van spionnage op het Algemeen Secretariaat sprake moet zijn ge
weest. Toen Woltersom de Unie een schenking had gedaan, werd er door de Duit
sers een paar dagen later op gezinspeeld.276 Hetzelfde gold voor een aanbod tot 
financiële steun uit'joodse kring'.277 

Linthorst Homan benutte de gesprekken met de Duitsers ook om bezwaren 
van de Nederlandse Unie tegen bepaalde maatregelen van de bezetter naar voren 
te brengen. Desondanks was na het langzamerhand bekend worden van Homans 
ideeën, sprake van een zekere argwaan bij Einthoven, Roelfsema en hun mede
standers als hij weer eens terugkwam van een lang gesprek met Schmidt of met de 
Beauftragte van Noord- of Zuid-Holland.278 

Wat van Duitse kant ook de opvattingen over de Nederlandse Unie zijn ge
weest, het was niet zo, dat de bezetter vanaf het moment van de oprichting we
lomschreven plannen met de Unie had. Enerzijds doelde Seyss-Inquart in zijn 
eerste toespraken ook op de Nederlandse Unie, toen hij zei belangstelling te heb
ben voor 'het vormen van een politieke wil' in Nederland.279 Daar stond tegen- - £ X 
over, dat hij de Unie slechts terzijde behandelde in zijn eerste rapport aan Berlijn. 
Wel verwachtte hij, dat de Unie zich positiever tegenover nationaal-socialistisch 
Duitsland zou gaan opstellen. In oktober 1940 was Schmidt van mening dat de 
Unie vanwege onconttoleetbare wildgroei niet gesteund moest worden. 

De massale steun voor de Nederlandse Unie was voor de Duitsers een onver
wachte ontwikkeling geweest. De bezetter constateerde, dat de uitspraken in het 
weekblad over de Duitse maatregelen tegen de joden door de bevolking enthou
siast als teken van moed ontvangen waren.280 Daarom bleef hij in de NSB de enige 
consequente steun voor het regime zien: deze was dat immets al voor de oorlog. 
Het was alleen duidelijk dat het de NSB in het najaar ondanks de nieuwe omstan
digheden nog steeds aan steun van voldoende omvang ontbtak. De vorming van 
een bredere politieke eenheid, waarin de NSB zou opgaan en waaruit onder lei
ding van enkele 'oprechte mannen' een pro-Duitse nationale regering zou voort
komen, zou ongetwijfeld in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de 
bezettingsoverheid. De pogingen van figuren op de achtergrond om B.C. de Jon
ge, Groeninx van Zoelen, Snouck Hurgronje en Linthotst Homan zelf in deze 
richting te beïnvloeden zullen tenminste de welwillende belangstelling van de 
Duitse autoriteiten hebben kunnen wekken, als zij ze al niet hebben gestimu
leerd.281 

Opmerkelijk voor Nederlandse waarnemers was, dat de Duitse overheid ten 
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opzichte van de acties van de WA tegen de Nederlandse Unie - bijvoorbeeld de re
gelmatig gevoerde acties om bij voorbijgangers Uniespeldjes af te rukken - in het 
openbaar geen duidelijke steun aan de WA betuigde. Ook het mislukken van de 
pogingen van Rost van Tonningen om in de NSB en in het land een leidende posi
tie te verkrijgen, versterkten de hoop, dat de bezetter zich niet uitsluitend met de 
NSB wilde inlaten.282 

Daar stond tegenover, dat de Duitsers zich tegenover de Nederlandse Unie niet 
bepaald soepel opstelden. Behalve het herhaaldelijk weigeren van toestemming 
voor meer ontplooingsmogelijkheden van de beweging, bijvoorbeeld door het 
oprichten van een 'ordedienst', riep de bezetter ook onmiddellijk Uniefunctiona
rissen ter verantwoording, als deze zich in bijvoorbeeld propagandatoespraken 
op voor de bezetter onaangename wijze uitlieten. Toen Einthoven in toespraken 
op openbare bijeenkomsten in augustus en september nadrukkelijk over 'vrij
heid' had gesproken, werd hij bij de Beauftragte voor de provincie Zuid-Holland, 
Schwebel, ontboden om zich te verantwoorden.283 In oktober en november werd 
het de Unie verboden eerst de kleur Oranje en vervolgens de kleuren van de Ne
derlandse vlag te gebruiken.284 Kennelijk mocht niet de indruk versterkt worden, 
dat de Nederlandse Unie optrad namens het gehele Nederlandse volk. De Unie-
pers werd door een reeks verboden getroffen: behalve het nooit verspreide 
maandblad Volk en A rbeid, werd ook nr.n van het weekblad De Unie door een verbod 
getroffen. De Unietop werd verplicht de organisatie in het land voor te schrijven 
openbare vergaderingen alleen via het Algemeen secretariaat in Den Haag te or-

~Xy- ganiseren en aan te vragen.285 In november wees het Algemeen Secretariaat er ovc- -É X 
rigens wel op, dat kleine vergaderingen nog steeds mogelijk waren.286 De impli
ciete boodschap was natuurlijk, dat men vooral van deze gelegenheid gebruik 
moest maken! Al in september was gewezen op de mogelijkheid, ondanks het ver
gaderverbod, op basis van schriftelijke uitnodiging vergaderingen te organise
ren.287 Overigens gold de beperking van het recht op vergadering niet alleen de 
Unie, maar de jonge organisatie werd er in zijn ontplooiing wel zeer door be
moeilijkt. 

De Unie-organisatie probeerde met succes ondanks alle verboden en belemme
ringen mogelijkheden voor de Unie-activiteiten te vinden. Dat betekende niet, 
dat men niet merkte, dat het werk van de Unie door de bezetter op vele manieren 
werd gedwarsboomd. Zelfs arrestaties van leidende functionarissen van de toch 
legaal optredende beweging kwamen voor. Zo werden de Stedelijk Secretarissen 
van Amsterdam en Den Haag, Suurhoff en Versfeld, bij het begin van hun activi
teiten enige tijd gevangen gehouden.288 

Seyss-Inquart had eind september op een bijeenkomst van de pro-nationaal-
socialistische Nederlandse Cultuurkring gezegd, dat zij die in Nederland 'verra
ders' werden genoemd, juist goede vertegenwoordigers van de Nederlandse zaak 
en de Nederlandse onafhankelijkheid waren.289 De Nederlandse Unie kon zich op 
basis van dergelijke uitlatingen weinig illusies maken over steun van de bezetter. 
De voorzitter van de Nederlandse Cultuurkring, prof. G.A.S. Snijders, maakte 
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hiervan op dezelfde bijeenkomst gebruik en strooide nog wat zout in de wond 
door te zeggen, dat hij zich schaamde voor Nederlanders, die de uitgestoken hand 
van de Rijkscommissaris weigerden. Zo bleef de Nederlandse Unie onder de in
druk van het gevaar, dat de bezetter de NSB aan de macht zou kunnen helpen. Dit 
ondanks de geringe steun van de NSB onder de bevolking als geheel. Uit de pers 
was bekend, dat in Noorwegen Quisling door de Rijkscommissaris aan de macht 
was gebracht. En dat, terwijl Quisling nooit meer dan 2 procent aanhang onder de 
Noorse bevolking had gehad.290 
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