
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De Nederlandse Unie

ten Have, W.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
ten Have, W. (1999). De Nederlandse Unie. [, Universiteit van Amsterdam]. Prometheus.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-nederlandse-unie(226f4d6a-d37b-47c2-9f81-f58b0e78c467).html


00-Nederlandse Unie 14-10-1999 11:31 Pas 352 (Zwart film) 

ÏO 

CONTACTEN EN CONFRONTATIE 
DE NEDERLANDSE UNIE IN HET POLITIEKE KRACH

TENVELD 

éT; Ir. Mussert schreef onlangs de macht in Nederland te zullen overnemen Doch wij hebben 

ons in dit alles te troosten met de innerlijke overtuiging, dat het wezenlijke initiatief, im

mers het volksvertrouwen, bijons ligt en niet bij een naar macht op straat strevende NSB. 

DE UNIE, NR. 1 6 , 7 DECEMBER I 9 4 O 

O 

Door de massale aanhang had de Nederlandse Unie zich in één klap een positie 
verworven onder de politieke krachten in het land. Het terrein van de politiek als 
geheel werd sinds de capitulatie beheerst door de overmacht van de bezetter. Na
tionaal gezien was er aan de top sprake van een vacuüm: op dat niveau werd het 
Nederlandse volk sinds het vertrek van koningin en regering - en het niet meer 
functioneren van de Staten-Generaal - niet meer vertegenwoordigd. Van dit na
tionale vacuüm waren velen zich bewust, te meer omdat de bezetting als een ge
meenschappelijk lot werd ondergaan. Het was dit vacuüm, dat de Nederlandse 
Unie leek te kunnen vullen. 

Vele bestaande partijen en organisaties zagen in de succesvolle nieuwe een
heidsorganisatie een niet bepaald welkome concurrent. Soms ging dit samen met 
een verschil van mening over de politieke doelstellingen in de nieuwe omstan
digheden. Aan de andere kant kon samenwerking met de Nederlandse Unie voor 
sommige groeperingen een versterking van de eigen positie betekenen. Ook de 
bezetter diende zijn standpunt tegenover de nieuwe politieke beweging te bepa
len. De aard van de contacten met politieke groeperingen en instellingen met de 
Nederlandse Unie maakte langzamerhand duidelijk, wat de positie van de nieu
we massabeweging in het bezette Nederland was. 

Ook werpen de reacties van anderen een licht op de functie die de Unie in het 
land vervulde. De bestaande politieke partijen speelden gedwongen of uit eigen 
beweging geen rol meer in het openbare leven. De verschillende rechts-autoritai-
re bewegingen hadden in het vooroorlogse Nederland nooit op een grote aanhang 
kunnen rekenen. Sommigen probeerden de Nederlandse Unie in de eigen rich
ting te beïnvloeden, velen zagen in de Unie een onwelkome en onverwacht grote 
concurrent. Dat was zeker de mening van Nationaal Front, de grootste en actiefste 
optredende autoritaire beweging buiten de NSB. Het aanvankelijke succes van de 
'leider' ervan, Arnold Meyer, leek in vergelijking met dat van de Unie in het niet te 
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zinken. De NSB trof in de Unie aan, wat de Nederlandse nationaal-socialisten zelf 
zo misten: een grote steun onder de Nederlandse bevolking. Ook al met het oog 
op de houding van de bezetter kon de Nederlandse Unie in NSB-ogen niet fel ge
noeg bestreden worden. 

Ï O . I POLITIEKE PARTIJEN 

De Contact-Commissie 

Ondanks eerdere onderhandelingen was de Nederlandse Unie uitdrukkelijk los 
van de politieke partijen haar bestaan begonnen. Toch zocht het Driemanschap in 
september 1940 weer contact met politieke leiders, met name die van AR en CHU. 
Daarvoor waren twee redenen. Ten eerste was men zich er in de Unie van bewust, 
dat het protestants-christelijke deel van de bevolking onder de leden onderverte
genwoordigd was. Het Driemanschap vermoedde, dat de Nederlandse Unie de 
steun van ongeveer een derde van de bevolking miste, omdat vele protestants
christenen niet meededen. 
291 

Het bestuur van de antirevolutionaire partij had het Unielidmaatschap ontra
den. Aan dat advies was in hoge mate gevolg gegeven. Ook de CHU had zich naar 
de mening van de Nederlandse Unie te gereserveerd opgesteld. Wilde het Drie
manschap zijn pretentie het Nederlandse volk te vertegenwoordigen waar ma- -Q-
ken, dan dienden de politieke leiders van de christelijke partijen ertoe gebracht te 
worden zich minder afwijzend op te stellen. De tweede reden voor een gesprek 
met politici was, dat het Driemanschap in september 1940 een machtsgreep van 
de NSB vreesde. Het leek gewenst het protest ertegen van een zo breed mogelijke 
basis te laten uitgaan. Contact met de protestants-christelijke politici kon er mis
schien toe leiden, dat ook leiders van andere partijen hun stem tegen de NSB zou
den laten horen. 

Bij de Unieleiding bestond de indruk, dat het niet zozeer de christelijke princi
pes waren, die een toetreden tot de Nederlandse Unie in de weg stonden. Veeleer 
waren dat het sociaal-economische programma en de plannen om een nationale 
jeugdbeweging op te richten.292 Bovendien beschouwden de christelijke politieke 
partijen de Unie als een gewone politieke partij of, in de woorden van Einthoven, 
verlaagden zij deze tot een partij.293 Kortom, zij leken de Unie als concurrentie te 
zien. Vele protestanten van buiten de ARP waren individueel lid van de Neder
landse Unie. Ook onder antirevolutionaire jongeren was er bijvoorbeeld in Am
sterdam sympathie voor de activiteiten van de Nederlandse Unie.294 Zij dachten 
deze te kunnen bundelen met hun eigen activiteiten voor het versterken van het 
nationaal bewustzijn onder de bevolking. Door de na de capitulatie geleidelijk 
weer toenemende activiteiten in antirevolutionaire kring steeg overigens ook het 
aantal leden van de ARP zelf.295 De jongeren dachten samen met de Unie een groot 
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publiek te kunnen bereiken. Deels om dezelfde reden waren er ook jonge antire
volutionairen, die voorstander waren van een nog op te richten nieuwe beweging, 
aan het hoofd waarvan Colijn zou staan. Arnold Meyer zou als zijn plaatsvervan
ger kunnen optreden. Meyer noch Colijn voelden er wat voor.296 

Sinds de oprichting van de Nederlandse Unie waren pogingen gedaan iemand 
uit de protestants-christelijke hoek bij de leiding van de Unie te betrekken. In sep
tember had dat nog geen resultaat opgeleverd.297 Einthoven zocht nu opnieuw 
toenadering, ook al riep dat binnen en buiten de Unie kritiek op van geestver
wanten, die de oude politieke partijen als afgedaan beschouwden.298 Vanwege de 
voorgeschiedenis van de Nederlandse Unie was Einthoven de meest geschikte om 
contact te zoeken met groepen buiten de Unie. Hij was immers niet betrokken ge
weest bij de eerdere onderhandelingen met de politieke partijen en dus ook niet 
bij het mislukken daarvan. 

In de gesprekken, die Einthoven voerde viel hem op hoe gereserveerd de politi
ci tegenover het Driemanschap stonden. Hij interpreteerde dat als een gepikeerd 
zij n over het grote succes van de tot dan toe politiek onervaren leiding van de Ne
derlandse Unie. De 'oude garde' van de politiek - in Einthovens ogen een tiental
len jaren oude oligarchie - had immers zelf het psychologische moment voor ac
tie voorbij laten gaan? Einthoven voelde zich een paar maanden later in zijn 
vermoeden bevestigd, dat de gereserveerdheid van de politici niet tegen het prin
cipe van de Nederlandse Unie was gericht. Colijn schreef hem toen dat hij zich 
verder van bestrijding van de Unie zou onthouden en bezwoer hem via anderen 

-f \- zelfs om het werk van de Unie toch vooral door te zetten. Naar Einthovens indruk - ^ ^-
liet De Standaard zich nogal eens inspireren door artikelen uit De Unie.199 Overi
gens bleef Colijn in eigen kring adviseren afzijdig te blijven van de Nederlandse 
Unie. De reden ervan was vooral de zorg om het voortbestaan van de eigen antire
volutionaire organisatie.300 Net als de Nederlandse Unie keerde Colij n zich overi
gens tegen illegaal werk.301 

Uit de kring van de partijleiders koos Einthoven Colijn en Slotemaker de Brui
ne uit als gesprekspartners. Hij kende beiden van vroeger. Het Driemanschap be
raadde zich in dit geval uitvoerig over het standpunt dat de Nederlandse Unie in 
het gesprek zou innemen. Het was het er onderling over eens, dat het van groot 
belang was alsnog de steun van de protestants-christelijke groepen te krijgen. 
Daartoe zouden de leidende politici uit die kring hun 'blokkade' ten opzichte van 
de Unie moeten opheffen. Dan zou de Unie de bezetter ervan kunnen overtuigen 
een betere gesprekspartner te zijn dan de NSB. De Nederlandse Unie zou dan im
mers alle relevante groeperingen van het Nederlandse volk omvatten? Vanwege 
dit motief was het Driemanschap bereid ook inhoudelijk zoveel mogelijk aan de 
bezwaren van de politici tegemoet te komen.302 Wel wilde het van de politieke 
partijen als zodanig afstand houden. 

Van officiële onderhandelingen mocht geen sprake zijn. Dit om niet de indruk 
te wekken, dat de Nederlandse Unie op één lijn met de 'oude' partijen geplaatst 
kon worden. Dat zou volgens het Driemanschap de positie van de Unie tegenover 
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de bezetter weer verzwakken en tegenstanders als de NSB in de kaart spelen. Ook 
in de eigen kring van de Vernieuwers vond men de Unie alleen geloofwaardig als 
deze een geheel zelfstandige vernieuwingsbeweging was.303 Einthoven verklaar
de tegenover functionarissen van de Unie, dat het er bij de contacten vooral om 
ging gezamenlijk met de politici tegen een mogelijke machtsgreep van de NSB te 
protesteren.304 

Midden september benaderde Einthoven Colijn met het verzoek om een 
gesprek.305 Ook met Slotemaker de Bruine had hij contact. Onderwerp van be
spreking zou allereerst het acute gevaar moeten zijn, dat van de kant van de NSB 
dreigde. Zouden de protestants-christelijke partijen niet een adres aan de Rijks-
commissaris willen ondertekenen, waarmee de Nederlandse Unie een machtspo
sitie voor de NSB wilde voorkomen? Eventueel zouden zij een eigen verzoekschrift 
aan Seyss-Inquart kunnen zenden. Verder wilde Einthoven nagaan of de prote
stants-christelijke groeperingen niet toch een positieve houding tegenover de 
Unie konden innemen.306 

Colijn bracht de andere partijleiders op de hoogte van Einthovens verzoek. Zij wa
ren na het mislukken van hun gesprekken over een 'nationale concentratie' door
gegaan met hun onderling beraad. Dit beraad kreeg na verloop van tijd de naam 
(politieke) Contact-Commissie. 

Net als critici van het bestel waren ook de gevestigde politici zich gaan bezig
houden met de gebreken van het politiek-maatschappelijk stelsel van voor mei 
1940. Dat was opmerkelijk, want verschillende van deze politici wilden niets we- - £ ^-
ten van het streven naar Vernieuwing. Toch waren zij kennelijk onder de indruk 
van de belangstelling, die sinds de zomer voor dat streven bestond. Een onder
zoek naar mogelijkheden tot verbetering van het vooroorlogse politieke stelsel 
kon hierop inspelen en wellicht te radikale ontwikkelingen voorkomen. Deze re
den moeten Schouten en Telders gehad hebben, toen uitgerekend zij, felle tegen
standers van elke Vernieuwing in bezettingstijd, voor de Contact-Commissie een 
discussiestuk vervaardigden. 

Half september zonden Schouten en Telders het de anderen ter bespreking toe. 
In de tekst kwam het functioneren van het parlement aan de orde. Zou de parle
mentaire discussie niet beperkt kunnen worden, zodat al te gedetailleerde be
sprekingen - bijvoorbeeld bij de behandeling van de begroting - vermeden zou
den kunnen worden? Denkbaar was, dat de Eerste Kamer zich minder vaak dan 
tot nu toe gebruikelijk was, zou uitspreken. Misschien ook zou een decentralisa
tie van een deel van de wetgeving kunnen plaatsvinden door het inschakelen van 
provincies en bedrij fsraden. 

Ook de wijze van samenstelling van het parlement stelden Schouten en Telders 
ter discussie. Was een meer persoonlijke vertegenwoordiging te verenigen met 
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging? De wijze van verkiezing van de 
Tweede Kamer werd niet bevtedigend gevonden. Ook Telders en Schouten vroe
gen zich af: 'Kan hier corporatieve samenstelling baat brengen?' Moest de Grond-
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wet niet wotden gewijzigd met het oog op sociaal-economische wetgeving? De 
auteuts kwamen met deze suggesties een eind tegemoet aan de druk, die van de 
populariteit van het corporatistische denken uitging. Schouten en Telders wezen 
erop, dat de pleidooien voor versterking van het gezag van de regering ook een 
keerzij de hadden. Meer dan ooit, zo meenden zij, was vereist, dat een regering het 
vertrouwen van de geregeerden bezat. Met deze woorden verwezen zij weer naar 
de noodzaak van een democratisch parlementair stelsel. 'Hoe is te bereiken, dat aan 
deze eis voldaan blij ft, zonder dat de Regering zich voortdurend met detailkritiek 
lastiggevallen ziet?'307 

In de Contact-Commissie van politici werd over de nota van Telders en Schou
ten gediscussieerd. De RKSP-politicus Verschuur legde sterk de nadruk op de fou
ten van de democratie, al erkende hij dat er ook goede kanten waren. Onder de 
nadelen waren er het 'centralisme', dat de politieke belangstelling vernietigde en 
de evenredige vertegenwoordiging, die de politiek vervelend maakte. Verschuur 
beaamde de kritiek, dat de politieke partijen nogal eens ronddraaiden in eigen ge
dachten. De vrijzinnig-democraat Joekes vroeg vooral aandacht voor de noodza
kelijke inperking van de bevoegdheden van de staat. Ook anderen leverden een 
bijdrage aan de overigens vrijblijvende discussie over de politieke constellatie na 
de oorlog. 

Vanzelfsprekend trok de belangstelling van de politici ook naar de actualiteit. 
Daaronder vielen de ontwikkelingen rond de Nederlandse Unie. De politici be
spraken Einthovens suggestie een adres aan Seyss-Inquart te ondertekenen om 
een grotere macht van de NSB tegen te gaan. Ook overwogen zij in hoeverre de 
band met het Driemanschap hersteld kon worden. Zou men, als de Drie aan be
paalde voorwaarden wilden voldoen, niet toch gezamenlijk met de Nederlandse 
Unie kunnen optrekken? 

De politici werden het niet direkt eens over deze kwestie. Van Walsum wist te 
melden, dat de Nederlandse Unie inmiddels het verzoekschrift met de waarschu
wing tegen de NSB al aan de bezetter verzonden had. Hij had net als Slingenberg 
van Linthorst Homan de indruk gekregen, dat het Driemanschap niet goed wist, 
wat het er nog verder aan kon doen. 

Andere politici wezen op het opportunisme en het dilettantisme van de leden 
van het Driemanschap: het leek te handelen vanuit gedachten, die spontaan bij ze 
opkwamen. Colijn merkte op, dat de mogelijkheden om nu invloed uit te oefenen 
nog kleiner waren dan direkt na de veettiende mei. De mogelijkheid van Neder
landse kant een provisorisch bewind in te stellen, achtte hij een illusie.308 Colijn 
vermeldde hierbij niet, dat vanuit verschillende kringen buiten de Nederlandse 
Unie plannen voor een dergelijk bewind werden uitgewerkt, waarbij behalve 
oud-gouverneur-generaal De Jonge ook Colijn zelf als leidende figuur werd ge
noemd. Dit laatste overigens zonder expliciete goedkeuring van beiden.309 

Telders achtte elke vorm van regeren met de Duitsers uitgesloten. Bovendien 
stelde hij inzake de verhouding tot het Driemanschap nog eens nadrukkelijk vast, 
dat de Nederlandse Unie uiteindelijk tot stand was gekomen zonder betrokken-
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heid van de politieke partijen of hun vertegenwoordigers. Vorrink wees er nog op, 
dat de Nederlandse belangen behartigd moesten worden op het niveau van de se
cretarissen-generaal. 

Slingenberg en Verschuur stonden positiever tegenover de Nederlandse Unie. 
De eerste wees erop, hoe gevaarlijk het was, als NSB'ers belangrijke functies kre
gen. Verschuur vond, dat het wenselijk was de band met de Nederlandse Unie te 
herstellen. Daarbij moest dan wel aan de volgende eisen voldaan worden: ten eer
ste moest het Driemanschap de breuk met de politici ongedaan maken en ten 
tweede moest er een garantie zijn, dat de politici met hun ervaring konden mee
spreken, bijvoorbeeld in een Raad van Bijstand. 

De discussie in de Contact-Commissie bewoog zich tussen een eis tot opheffing 
van de Unie en de suggestie, dat een gezamenlijk nummer van het weekblad De 
Unie vervaardigd zou worden: op die manier zou dit meer een platform van ver
schillende meningen worden. Sommigen vermoedden, dat Einthoven voor dit 
soort gedachten niet veel zou voelen. Men werd het erover eens eerst Colijn en Ti-
lanus met Einthoven te laten spreken en daarna het Driemanschap uit te nodigen 
voor een bespreking met het voltallige comité van vertegenwoordigers van de zes 
politieke partijen.310 

Op 18 september bezocht Einthoven Colijn thuis, waar ook Tilanus aanwezig 
bleek te zijn. De gastheer wees erop, dat er twee onderwerpen van gesprek waren. 
Ten eerste het adres aan Seyss-Inquart over de NSB, ten tweede de vraag of een her
eniging van de Nederlandse Unie en de politieke partijen mogelijk was. Boven
dien nodigde Colijn het Driemanschap en Van der Wielen uit voor een gesprek 
met de overige leiders van de politieke partijen. 

Wat het eerste betreft: Einthoven vertelde, dat de Nederlandse Unie het adres 
aan Seyss-Inquart over de NSB in haast al verzonden had. Er waren namelijk aller
lei geruchten, 'dat Mussert de macht zou krijgen'. Op de vraag of deze geruchten 
bevestigd waren moest Einthoven het antwoord schuldig blijven. 

Naar aanleiding van de mogelijke hernieuwde samenwerking zette Colijn uit
een, dat er bij de politici een grief tegen het Driemanschap bestond. De Drie waren 
immers na het afbreken van het gesprek met de politici zonder ruggespraak op 24 
juli met de Nederlandse Unie begonnen? Intussen was de situatie zo, dat de Ne
derlandse Unie 'zee gekozen' had. Colijn zei nog steeds bereid te zijn om mee te 
doen, mits men terug zou keren tot het oorspronkelijke idee, dat wil zeggen, een 
Nederlandse Unie met een Nationaal Comité, bijvoorbeeld met de eerder afge
sproken negen mannen aan het hoofd. 

Einthoven antwoordde op dit laatste kortweg, dat hij bij de politieke bespre
kingen indertijd niet betrokken was geweest en er dus ook geen verantwoorde
lijkheid voor droeg. Overigens was het daarom Einthoven die als afgevaardigde 
met Colijn was gaan praten: het Driemanschap was zich kennelijk van enig oud 
zeer welbewust. 

Colijn en Tilanus formuleerden daarop hun bezwaren tegen de Nederlandse 
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Unie, bezwaren die een nadere samenwerking in de weg stonden: 

ï ten eerste leek de Nederlandse Unie de politieke partijen af te wijzen. Dat was 
nog eens duidelijk gebleken uit de uitspraak van Linthorst Homan, dat men 
geen 'twee ij zers' in het vuur mocht houden; 

2 bezwaren bestonden ook tegen het radikaal geformuleerde sociaal-economi
sche programma; 

3 verontrusting was er over de uitlatingen van bijvoorbeeld Linthorst Homan 
over het jeugdbeleid: de indruk was gewekt, dat de Nederlandse Unie voor
stander van een nationale jeugdbeweging was. 

4 bovendien wekten uitlatingen van Einthoven over vrijheid van godsdienst de 
indruk, dat de Nederlandse Unie zich toch uitsprak tegen de verdeeldheid van 
de kerken. 

5 tenslotte maakte men zich zorgen over de inhoud van door de Unie verzorgde 
uitgaven, zoals de brochure van Geert Ruygers. 

De conclusie was, dat de enige mogelijkheid tot samenwerking eruit bestond, dat 
de Nederlandse Unie terugkeerde tot de grondslagen die waren overeengekomen 
met de politieke partijen, voordat het Driemanschap zijn eigen weg was gegaan. 

In antwoord op deze uitspraken gaf Einthoven toe, dat er fouten waren ge
maakt en minder gelukkige uitlatingen waren gedaan. Hij wilde dit corrigeren. 
Voor een bijeenkomst met de vergadering van politici voelde hij niet, want het 

-^^— ging hem erom voor de Nederlandse Unie steun te verwerven van met name de -Q-
protestants-christelijke groepen. Rooms-katholieken en vrijzinnig-democraten 
hadden zich in grote getale al achter de Unie geplaatst. Herzelfde gold voor vele li
beralen van de Staatspartij: prof.Telders mocht dan 'zijn blaadje' met zijn bezwa
ren volschrijven, de populariteit van de Unie onder liberalen werd er niet minder 
door. Dat gold ondanks de tegenstand van Vorrink en Drees ook voor vele sociaal
democraten. Van der Goes van Naters en de zijnen hadden een betere kijk op de si
tuatie, aldus Einthoven. 

Het ging er dus nu om ook de CHU en vooral de antirevolutionairen voor de Ne
derlandse Unie te winnen. Ook met het Nationaal Front van Arnold Meyer wer
den immers gesprekken gevoerd om de steun voor de Unie zo breed mogelijk te 
laten zijn. Dit laatste ondanks het feit, dat tegen Nationaal Front belangrijke be
zwaren bestonden. 

Als mogelijke uitweg zag Einthoven nu het huis aan huis verspreiden van een 
propagandanummer van het blad van de Nederlandse Unie, waarin teruggeno
men zou worden, wat aan de politici aanstoot had gegeven. De CHU en de AR kon
den beide iemand aanwijzen om toe te treden tot de redactie van dat nummer of 
om de inhoud te corrigeren. Kortom, Einthoven wilde zich bijzonder inspannen 
om de steun van de protestants-christelijke groeperingen te verwerven. Hij be
loofde ze in dat geval ook steeds over de ontwikkelingen in te lichten. Zo vertelde 
Einthoven, dat hij op 28 juli vergeefs om een audintie bij Seyss-Inquart verzocht 

358 

^ > 



0 0 - N e d e r l a n d s e Unie 14 -10 -1999 11:3.1 •S tÇf 359 (Zwart f i lm) 

had en later nog eens bij Wimmer. Het ging er vooral om de bezetter te waarschu

wen tegen de NSB. Einthoven wilde duidelijk maken, dat wanneer de NSB toch aan 

de macht zou komen, de Nederlandse Unie ermee zou ophouden. Over hoe het 

dan verder zou moeten had hij geen idee. 

Colijn en Tilanus gingen niet direkt in op Einthovens poging tot toenadering, 

maar beloofden een en ander te zullen bespreken met de vertegenwoordigers van 

de politieke partijen.311 De volgende dag deelde Einthoven Colijn mee, dat de uit

gave van het propagandanummer zo'n haast had - de oplage zou twee miljoen 

exemplaren zijn - dat de aan te wijzen adviseurs van AR en CHU al op zaterdag 21 

september bij de Unie aanwezig moesten zijn.312 

Voordat de partijleiders bijeenkwamen om over de verhouding tot de Neder

landse Unie te spreken, vatte Vorrink zijn bezwaren nog eens schriftelijk samen. 

Deze bezwaren betroffen het dilettantisme van de leiding, de eenzijdige samen

stelling ervan, de corporatieve opvattingen en de houding tegenover de bezet

ting. Bovendien leek het of sommigen in de leiding van de Unie de bezetting wil

den benutten om politieke wensen door te zetten, die men vroeger niet kon 

verwezenlijken. Dit gold vooral voor Brabantia Nostra en de publikaties van Ruy-

gers. 'Veel zwaarder dan de grieven tegen de Nederlandse Unie zelf, wegen die te

gen haar publikaties tot nu toe/ zo concludeetde Vorrink. 

Van de 'positieve' uitspraken door de Unie keurde Vorrink vooral af: het prij

zen van autoritaire staten, het aanprijzen van 'étatisering' als gemeenschapszin, 

het gebtuiken van woorden als 'volks', ook al gebeurde dat laatste dan in een an

dere betekenis dan in het nationaal-socialisme. De 'negatieve' stellingname ver

wierp Vorrink, omdat over de rechtsstaat, over de rechten van de individu, over de 

staatkundige vrijheid en over het antisemitisme slechts vage uitspraken werden 

gedaan. Er bleek bij de Nederlandse Unie te weinig, dat naast 'solidarisme' ook 

'democratie' als postulaat moest gelden. De Nederlandse volkenrechtelijke tradi

tie werd uit het oog verloren evenals de Nederlandse roeping om bemiddelaar te 

zijn tussen Oost en West. 

Volgens Vorrink moest van de Nederlandse Unie op een paar punten een dui

delijke uitspraak gevraagd worden. Het waren punten, waarin hij kennelijk de 

Unie wantrouwde. Zo kon van een loyaliteit aan de bezetting alleen sprake zijn, 

wanneer die wederzijds was. Verder moest de Unie zich duidelijk uitspreken 

tegen het leidersbeginsel, het bloed-en-bodemprincipe en de totale Staat. Samen

werking met alle extremisten moest geweigerd worden: niet omdat zij 'on-Ne

derlands' waren, maar op morele gronden. Dit gold niet alleen voor nationaal-so

cialisten en communisten, maar ook voor het zwarte fascisme van Arnold Meyer. 

Vorrink vermeldde overigens niet, dat hij zelf na de capitulatie ook met Arnold 

Meyer contact had gezocht. Wel eiste hij van de Unie een paar positieve uitspra

ken. Allereerst een aanvaarden van een hoogste orgaan in de staat als vertegen

woordiging van het algemeen belang en niet samengesteld volgens belangen

groepen. Verder het aanvaarden van een staat, die zich richt naar de normen van 

het Recht. Tenslotte het aanvaatden van de zedelijke waarden en grondrechten 
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van de persoonlijkheid, in het Nederlands verleden veroverd. Deze beginselen 
zouden ook in de organisatie en opbouw van de Nederlandse Unie zelf moeten 
doorwerken.313 

Behalve Vorrink zette ook Van Walsum zij n bedenkingen tegen de Nederland
se Unie op papier. Zijn overwegingen waren echter niet in strijd met de positieve 
gesprekken, die hij buiten de andere partijen om met het Driemanschap voer
de.314 

^ > 

Op 20 september kwam het overleg van politici weer bijeen om over de houding 
tegenover de Nederlandse Unie te spreken. Weer bleken de onderlinge tegenstel
lingen, toen het gesprek met Einthoven en de notitie van Vorrink ter sprake kwa
men. Vorrink bleef scherp in zijn afwijzing van het Driemanschap. Volgens hem 
stond Van der Goes van Naters in sociaal-democratische kring alleen in zijn steun 
aan de Unie. Vorrink herinnerde eraan, dat het 'odium' van de bieuk tussen par
tijen en Unie bij het Driemanschap lag. Het moest nu zelf het contact herstellen. 
De politici moesten laten weten, dat de leden van het Driemanschap konden ko
men praten, maar dat de kans op succes uiterst gering was. Het ging erom zich 
hard en onverbiddelijk tegenover de Duitsers op te stellen, maar interviews van 
Linthorst Homan in de pers, waarin hij de partijen 'oud' noemde en zichzelf 
'jong', beloofden niet veel goeds. 

Schouten vond, dat het vooral om de mening van vier van de partijen ging: de 
rooms-katholieken en de vrijzinnig-democraten waren immers al formeel met de 
Nederlandse Unie meegegaan. RKSP-voorzitter Verschuur wilde de zaak genuan
ceerder benaderen. Er was nu eenmaal eenheid nodig geweest om een Nederland
se stem te laten horen. Zo duidelijk was het niet geweest, welk standpunt de 
rooms-katholieken zouden kiezen. Men hoefde maar te kijken naar de houding 
van hun kranten, zoals van de Neerlandiapers. Ondanks dit alles moest men toch 
ook begrip kunnen opbrengen voor vragen over de sociaal-economische struc
tuur, die toch grote ellende over het land had gebracht. Verder had Colijn immers 
geschreven over een grote Duitse invloed in de toekomst? Zou het niet goed zijn 
in eendracht na te gaan, wat voor consequenties dat zou hebben en eventueel 
voorbereidend werk te verrichten? 

Het noemen van de Neerlandia-pers bracht de antirevolutionair Schouten in 
het geweer. Had redacteur Max van Poll geen scherpe artikelen geschreven tegen 
de positie van de Protestanten in Nederland? Ook had volgens Schouten het 
maandblad van de RKSP zelf zich verderfelijk uitgelaten door te schrijven, dat de 
ideeën van de Unie weergaven, wat de katholieken altijd al hadden gepropageerd. 
Verschuur moest deze uitspraken toch hebben gedekt? Over welke 'eenheid' ging 
het dan? Sociaal-economisch deelden de Nederlandse Unie en het nationaal-so-
cialisme de totalitaire gedachte, hetgeen ze van de anderen scheidde, aldus Schou
ten. In dit protestants-katholieke dispuut mengde ook Tilanus zich: de ka
tholieken hadden veel te gemakkelijk gebogen! Overigens spitste hij de 
tegenstelling tussen de zuilen verder toe door er Vorrink op te wijzen, dat behalve 
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Van der Goes van Naters ook sociaal-democraten als Suurhoff en Bommer zich bij 
de Nederlandse Unie hadden aangesloten. 

Ook de vrijzinnig-democraten ontsnapten niet aan de discussie. Joekes gaf toe, 
dat Slingenberg de oprichting van de Nederlandse Unie met sympathie had be
groet. De vrijzinnig-democraten zouden zich nu eind september nader gaan be
raden. Verschuur merkte op, dat de vrijzinnig-democraten zich nu achteraf'be
kocht' voelden. 

Colijn gaf als zijn mening, dat van sympathie tegenover de Nederlandse Unie 
alleen sprake kon zijn als deze volkomen duidelijk was over doel en gekozen mid
delen. Tot nu toe sprak de Unie te zeer in 'Bakkeveense' stijl, waarmee Colijn naar 
zijn mening vage uitspraken over Gemeenschapszin bedoeld zal hebben. De 
volkshogeschool in Bakkeveen was immers een duidelijk voorstander van samen
werking over de grenzen van de zuilen. 

Drees vond, dat het overleg met de Nederlandse Unie niet alleen door de prote-
stants-christelijke groeperingen gevoerd moest worden. Het Driemanschap zou 
contact moeten opnemen met de vertegenwoordigers van de zes politieke partij
en. Schouten zei tegen dergelijke besprekingen geen bezwaar te hebben. In een 
antwoord aan Einthoven zou duidelijk moeten zij n, dat het ging over een eventu
ele algemene samenwerking met de zes politieke richtingen. 

Er werd besloten aan Einthoven mee te delen, dat het te kort dag was al op 21 
september afgevaardigden naar de redactie van het Unie-blad te sturen. Verder 
zou de Unie bereid moeten zijn met de zes politieke groeperingen te onderhan
delen. Tenslotte moest het Driemanschap op bepaalde punten meer duidelijk
heid verschaffen.315 

Nog dezelfde dag schreef Colijn in deze zin een antwoord aan Einthoven. Hij 
maakte duidelijk, dat ook de niet-protestantse leden van de Contact-Commissie 
van politici bij het overleg met de Unie betrokken moesten worden. Reden was 
dat dit overleg toch een aanknopen betekende bij de onderhandelingen over de 
oprichting van de Nederlandse Unie. Bovendien genoten de politici toch ook een 
groot vertrouwen in zeer brede groepen der bevolking, die nu nog buiten de Unie 
staan. 

Colijn liep op het overleg vooruit door alvast een paar twijfels van de politici 
over het standpunt van de Nederlandse Unie op te sommen. Het ging om de op
vatting met betrekking tot de totalitaire staat, om de geestelijke vrijheid (bijvoor
beeld inzake pers en onderwijs). Ook noemde Colijn plannen om tijdens de bezet
ting al vernieuwingen door te voeren en tenslotte wees hij op het karakter van de 
organisatie en van de propaganda van de Unie.316 

O 

Einthoven, Linthorst Homan en De Quay overlegden uitvoerig over Colijns brief. 
Al op 25 september antwoordde Einthoven, mede namens de andere twee. Hij 
ging daarbij uitgebreid in op de twijfels, die door Colijn over de Nederlandse Unie 
waren geuit. Allereerst verklaarde Einthoven de totale staat voor Nederland als 
staatsvorm 'te enen male verwerpelijk' te achten. Dat had ook in het vijfde num-
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mer van het weekblad De Unie gestaan.317 Verder kende de Nederlandse Unie geen 
'Nederlands jodenvraagstuk'. De toevoeging 'Nederlands' doelde op de mening 
van het Driemanschap, dat voor de in de laatste jaren geïmmigreerde joden bij het 
Vredesverdrag een regeling getroffen zou moeten worden. Wel wees Einthoven er 
in dit verband in debrief op, dat de Christelijke beginselen verdraagzaamheid im
pliceerden. 

Wat betreft de 'geestesvrijheden' kon het Driemanschap de critici ook gerust
stellen. 'Geen werkelijk Nederlandse beweging zou er immers aan kunnen denken 
om de vrijheid der Kerk of die van de School aan te tasten/ Een eventuele grotere 
bemoeienis van de Overheid met de pers zou de Unie alleen bepleiten 'uit de be
hoefte om de waarheid te dienen en niet om haar te onderdrukken'. 

Einthoven gaf in zijn brief toe, dat over het standpunt van de Unie metbetrek
king tot de organisatie van de jeugd misverstanden bestonden. De Unie was er 
geen voorstander van bestaande organisaties op te heffen en eerbiedigde de 
grondslag van confessionele jeugdverenigingen. Wel was het de taak van de over
heid de jeugdbeweging te stimuleren en leiders te vormen. Voor dat deel van de 
jeugd, dat overal buiten viel konden nieuwe 'instellingen' gesticht worden. Nie
mand zou gedwongen worden zich aan te sluiten. Hoewel de brief van Einthoven 
sprak van de noodzaak jonge mensen meer gemeenschapsbesef en nationaal ge
voel bij te brengen, werd de term 'nationale jeugdbeweging' hier niet gebruikt. 

Ook standsorganisaties op confessionele grondslag werden gerespecteerd, 
maar zouden in sociaal-economische vraagstukken toch tot een 'federatieve sa-

-^ ^ - menwerking5 met andere organisaties moeten komen. Wat betreft het instellen - £ J)-
van corporaties: de Nederlandse Unie wilde deze niet op staatkundig, maar alleen 
op sociaal-economisch gebied werkzaam laten zijn. Aan dat laatste diende wel zo 
spoedig mogelijk te worden begonnen, eventueel nog tijdens de bezetting. Zoals 
ook in een ingesloten brief aan De Vuurslag was meegedeeld, wilde de Unie op 
deze manier de klassenstrijd vervangen door een 'organische samenwerking'. Dit 
paste in het doel van de Unie. Einthoven gaf dit als volgt aan: 'Wij willen er in deze 
tijd naar streven om tegenstellingen op te heffen en datgene wat vereent op de 
voorgrond te plaatsen.' 

Voor onvervangbare Leiders was daarbij geen plaats. Wel was als organisatie
vorm voor de Nederlandse Unie de stichting gekozen, maar dat was alleen ge
beurd om zo snel en doeltreffend mogelijk aan het werk te gaan. In de toekomst 
zou de leiding van de Unie voor grote groepen deelnemers tekst en uitleg gaan ge
ven. Uit een gebrek aan vertrouwen zou die leiding dan consequenties moeten 
trekken, anders zou men 'regelrecht op een dictatuur' afstevenen. 

Mocht er bij Colijn twijfel over bestaan of het Driemanschap uit handen van de 
bezetter een opdracht tot regeren zou aanvaarden, dan kon Einthoven verklaren 
'in de meest pertinente vorm' tegen het deelnemen aan een dergelijke schijnrege-
ring te zijn. Wat betreft de politieke kleur van het secretariaat van de Unie: als dit 
secretariaat zou worden uitgebreid met anderen, dan zou dat als vanzelf door
werken in wat door dit secretariaat mondeling en schriftelijk 'naar buiten werd 
uitgedragen'. 
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Einthoven besloot zijn brief met wat hij de 'formele' bezwaren van Colijn 
noemde: het feit dat de Nederlandse Unie niet met de vertegenwoordigers van 
alle politieke partijen van de contact-commissie wilde praten. Dit was inderdaad 
het geval 'omdat daardoor de indruk zou kunnen worden gewekt, als zoude de 
Nederlandse Unie - voor het geval men op deze bespreking tot overeenstemming 
zou komen - toch een 'optelsom der politieke partijen' zijn geworden, dat zij toch 
een façade zou zijn, waarachter de politieke partijen zouden schuilgaan'. Zelfs die 
schijn wilde de Unie vermijden, omdat de Unie juist steeds had verklaard los te 
staan van de politieke partijen. Tallozen in het land hechtten daaraan en in het 
overleg met de bezettende overheid was het ook opgevallen, hoe deze het waar
deerde, dat de Unie geen 'schuilkelder voor de politieke partijen' was. 'Wij hebben 
uit dien hoofde bij vele Duitse instanties, vooral in de afgelopen weken, de hoog
ste Nederlandse belangen op vaak krachtdadige wijze kunnen bepleiten.' Privé-
gesprekken met politici waren natuurlijk altijd mogelijk. 

Zo eindigde Einthoven zijn tegemoetkomende brief toch nog met een punt, 
waar hij voet bij stuk hield. Vele standpunten, bijvoorbeeld over de nationale 
jeugdbeweging, gaf hij gematigd weer om bij Colijn en Tilanus geen tegenzin te 
wekken. Maar in de visie van het Driemanschap mocht de Unie niet geassocieerd 
worden met de 'oude' partijen: dat zou de bestaansgrond van de eenheidsbewe
ging ondermijnen. 

De politici van de Contact-Commissie moesten zich nu beraden op een antwoord 
aan Einthoven en tevens op hun houding ten opzichte van de Nederlandse Unie -É \-
in het algemeen. Ook bij hen speelde het gevaar van een eventuele nazificatie van 
Nederland een rol. Daarbij hoorden ook berichten en geruchten over het 'meelo
pen' van Nederlanders in nationaal-socialistische en Duitse richting. Zij waren 
bijvoorbeeld op de hoogte van de adviezen, die Paul Kies, leider van de inmiddels 
rechts-autoritaire Troelstrabeweging, zijn volgelingen gaf. Die bestonden eruit 
zich vooral aan te melden voor politie-opleidingen in Duitsland. Na afloop van 
politiewerk in Duitse dienst zouden leden van deTroelstrabeweging volgens Kies 
een boerderij met grond krijgen en na terugkomst in Nederland in alles de eerste 
gegadigden zijn.318 

Voorbeelden van een dergelijk 'afglijden' in Duitse richting waren voor velen 
aanleiding een eenheidsbeweging als de Nederlandse Unie te gaan steunen: som
migen zouden er misschien zo toe gebracht worden in het'Nederlandse' spoor te 
blijven. Bij anderen bleven programma en gedragingen van de Unie en haar Drie
manschap een belangrijk bezwaar vormen. Dat gold bijvoorbeeld voor Telders, 
Drees, Schouten en Tilanus. 

Tilanus had nog een extra reden om niet gecharmeerd te zijn van de jongste 
toenaderingspoging van de Unie. Hoewel Colijn toch in gezelschap van Tilanus 
met Einthoven had gesproken, vermeldde de laatste hem in het antwoord in het 
geheel niet. Het ontging Tilanus niet, dat het Driemanschap de indruk wilde ver
mijden met politici van de'oude' partijen te spreken, hoewel dit wel het geval was. 
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Toch vond ook Tilanus, dat het antwoord van Einthoven in verschillende opzich
ten bevredigend was. Redelijk was, dat De Unie in zijn organisatie invloed aan 
vertegenwoordigers van de protestants-christelijke stroming wilde gunnen. 

Wel was opvallend, dat de Nederlandse Unie de sociaal-economische ordening 
al tijdens de bezetting wilden verwerkelijken. Daarbij kwamen voor Tilanus nog 
een aantal nieuwe bezwaren tegen de Unie. De invoering van de Centrale Sociale 
Dienst deed te veel aan de Winterhulp denken: hulp diende verleend te worden 
via Kerk en Diaconie. De aanvraag voor een Ordedienst deed op zijn beurt weer te 
veel aan de WA denken, Het weigeren van die aanvraag was voor Tilanus een te
ken, dat de Nederlandse Unie van de bezetter geen kans kreeg. Het leek erop of 
Seyss-Inquart de Unie zo ongeveer negeerde. Dit ondanks de halfslachtige en 
daardoor misleidende positie van het Driemanschap. Seyss-Inquart was immers 
niet eens ingegaan op het verzoek om een audiëntie, dat Einthoven, Linthors t Ho-
man en De Quay na de oprichting van de Unie hadden ingediend? Daartegenover 
stond, dat Mussert in gezelschap van Schmidt door Hitler was ontvangen. Tilanus 
realiseerde zich daarbij, dat in het bezette Noorwegen de nationaal-socialist Quis
ling door rijkscommissaris Terboven aan de macht was gebracht. Het eindoordeel 
van Tilanus over de Nederlandse Unie was: 'staatkundig dilettantisme', waarvan 
het nut twijfelachtig was. Beter was het voor de politici de eigen partij zo sterk 
mogelijk te maken en zo te proberen de beginselen te behouden. Door zich achter 
de Nederlandse Unie te scharen zouden de politieke partijen zichzelf overbodig 
maken.319 

"t;7~~ Hoewel de meningen over de brief van Einthoven nog steeds verdeeld waren -f \-
en er bij sommigen bedenkingen bleven, waren de politici toch tamelijk tevreden 
over het antwoord. Drees vond de reactie bevredigend en noemde de houding van 
het Driemanschap zeer tegemoetkomend. Ook Telders kon op bepaalde punten 
akkoord gaan, maar was van mening dat de parlementaire democratie duidelijker 
gerespecteerd moest worden. Joekes herinnerde aan hetstandpunt van het hoofd
bestuur van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Dit had zich niet tegen de Neder
landse Unie gekeerd, maar wilde deze bewust de volle kans geven. Wel wachtte 
men de verdere ontwikkelingen af en keek daarbij vooral naar drie elementen in 
de Unie: de autoritaire vorm van de organisatie, het eenheidsstreven en de sociaal-
economische doelstellingen. Joekes zei er persoonlijk voor beducht te zijn, dat de 
Unie zich op deze punten ongunstig zou gaan ontwikkelen, maar erkende voluit, 
dat de leiding ervan bestond uit Nederlanders. Het hoofdbestuur van de VDB vond, 
dat de soepele opstelling van het Driemanschap de bedenkingen minder zwaar 
had gemaakt. De houding tegenover de Unie in de toekomst zou afhangen van de 
opstelling tegenover de politieke partijen en de geestelijke vrijheid. Ook was van 
belang, dat de Unie de corporatieve maatschappij bepleitte en niet de corporatie
ve staat. 

Slingenberg liet weten een nuance anders te denken dan zijn partijgenoot 
Joekes. Naar zijn mening was de Nederlandse Unie een beweging van het Neder
landse volk, die geen mislukking mocht worden. Hij was voorstander van het ver-
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lenen van verordenende bevoegdheden aan bedrijfsraden en van een hervorming 
van de parlementaire democratie. Daarbij hoorde een wijziging van het kiesrecht. 

RKSP-voorzitter Verschuur zei de indruk te hebben, dat ook onder de hier ver
gaderende politici nog steeds de sfeer van het 'ancien régime' heerste, zoals dit tot 
mei had bestaan. Naar zijn mening zagen de mensen in het land het geheel an
ders. Er was nu behoefte aan 'praktisch Christendom', wat vooral door sociaal-eco
nomische ordening in de praktijk kon worden gebracht. Het was Verschuur en 
zijn collega-politici natuurlijk bekend, dat deze ordening een vooraanstaande 
plaats had in het programma van de Nederlandse Unie. Ook kenden zij de opvat
ting, dat de suggestie van een sociale politiek een deel van de aantrekkingskracht 
van het nationaal-socialisme kon uitmaken. 

Het was niet verwonderlijk, dat de antirevolutionaire voorman Schouten een 
ander geluid liet horen. Hij stelde vast, dat de belangrijkste reden om tot samen
werking te komen bestond uit de noodzaak het nationaal-socialisme in Neder
land te keren. Indien enigszins mogelijk moest zo'n samenwerking tot stand ko
men. Maar dat mocht niet leiden tot een 'abdiceren' van standpunten van vóór 10 
mei. De samenwerking moes t een hartelijk karakter hebben en dat was alleen mo
gelijk als de Nederlandse Unie de principiële grondslagen van de partijen erken
de. De principiële Christelijke beginselen waren bij de Nederlandse Unie tot 'wa
zige' en 'bleekzuchtige' opvatting verworden. Er kon bovendien geen 
medewerking gegeven worden aan 'opbouwend werk' samen met de Duitsers: 
een Nederlands fundament zou dan onmogelijk zijn. Wat samenwerking betreft 
moest halt gehouden worden bij het Nederlands bestuursapparaat. Men kon zich (T) 
alleen inspannen het Nederlandse volk zelf krachtig te maken. Tenslotte ver
moedde Schouten, dat het niet makkelijk zou zijn het Driemanschap in de door 
hem bepleite richting te laten opschuiven. Dit laatste bevestigde Colijn door te 
vertellen, dat Einthoven in eigen kring nu al last had, omdat hij weer in contact 
stond met de politieke partijen. 

Colijn concludeerde zelf hoe dan ook de ARP 'safe' te willen bewaren. Afgespro
ken werd het overleg van de politici een week later voort te zetten. Colijn zou 
Einthoven mede namens Tilanus schriftelijk antwoorden. Tilanus bracht in het 
concept nog wijzigingen aan. 

Colijns antwoord begon met de mededeling, dat Einthovens brief ook door de 
politici van de Contact-Commissie was gelezen. Daarmee werd duidelijk ge
maakt, dat de politici niet met het spel mee wilden doen alsof de Nederlandse 
Unie alleen met enige individuele vertegenwoordigers van het protestants-chris-
telijke volksdeel onderhandelde. Colijn schreef, dat Einthoven door het niet noe
men van Tilanus de indruk wekte, dat hij zich schaamde voor contacten met 
officiële voorlieden van politieke partijen. Dat kon onmogelijk aanvaard worden. 

Toch gaf Colijn in overeenstemming met de mening van zijn collega-politici 
toe, dat Einthovens brief op een aantal punten bevtedigend was. Wel waren nog 
watbezwaren overgebleven, bijvoorbeeld over'sociaal-economische proefnemin
gen tijdens de bezettingstijd'. Ook wekte het weinig vertrouwen, dat het Drie-
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manschap zo snel terugkwam op eerdere uitspraken. Toch had Colijn zoveel 
waardering voor de tegemoetkomende houding in Einthovens brief, dat hij - zo
lang de Nederlandse Unie zich zou houden aan de standpunten erin - zich voor
taan van bestrijding van de Unie zou onthouden.320 

De 'Nederlander-groep' en de Christelijk Historische Unie 

Behalve de gesprekken met Colijn en Tilanus zette de Nederlandse Unie ook de 
contacten met de vernieuwingsgezinde groep rond het dagblad De Nederlander 
voort.321 Binnen de CHU had de 'Nederlander-groep' immers al in de tijd van de 
oprichting een positieve houding tegenover de Unie ingenomen. Die houding 
kwam voort uit de overtuiging, dat het bestaande partijstelsel zijn langste tijd 
had gehad.322 De verhouding tot de Nederlandse Unie was bekoeld, toen Lint
horst Homan had gezegd een gecombineerd lidmaatschap van de Unie en een po
litieke partij niet te waarderen.323 

Op 6 september vond een onderhoud plaats tussen Einthoven en De Quay met 
Van Walsum als vertegenwoordiger van de 'Nederlander-groep'. Einthoven stelde 
voor, om eens op papier te zetten welke standpunten DeNederlandervzn de Neder
landse Unie verwachtte alvorens deze te kunnen steunen. Daarnaast vroeg hij een 
naam te noemen van iemand uit protestants-christelijke kring, die tot het Drie
manschap zou kunnen toetreden. 

Op het laatste wilde Van Walsum nog niet ingaan: hij gaf de voorkeur aan een 
- ^ 3 ~ gesprek tussen de Unie en representatieve personen uit protestants-christelijke - £ ^ -

hoek. Na een briefwisseling ontmoetten Van Walsum en Einthoven elkaar op 12 
september nog een keer. Ditmaal spraken zij vooral over Einthovens waarschu
wen voor een machtsgreep van de NSB. Hij drong aan op samenwerking. Terwijl 
Van Walsum daarna met de groep rond DeNederlander een lijst met punten opstel
de, waarover men met de Unie wilde spreken, had Einthoven zij n gesprekken met 
Colijn en later met Tilanus. Na 20 september zond Van Walsum zijn concepttekst 
voor het gesprek met de Nederlandse Unie aan Tilanus en ook al aan Einthoven. 
De groep rond 'De Nederlander' bracht er nog een paar redactionele wijzigingen 
in aan. Op 2 oktober vond de bespreking tussen hoofdredacteur en vaste mede
werkers van De Nederlander en het Driemanschap plaats.324 Intussen had het dag
blad een verzoenend hoofdartikel over de Nederlandse Unie gepubliceerd. On
danks eerdere fouten en zorgwekkende uitspraken van de Unie was het nu van 
belang, 'dat het eigene van onze volksaard zich zo indrukwekkend mogelijk 
openbare, opdat duidelijk blijke, wat men aan ons volk heeft en waar het staan 
wil'. Het blad sprak daarom de hoop uit, dat het voor de Protestants-christelijke 
groepen mogelijk gemaakt zou worden 'elke terughoudendheid te laten varen'. 
De enige voorwaarde was, dat vast zou moeten staan, dat zij niet hun geloofsover
tuiging 'en alles wat daarmee ten nauwste verbonden is' zouden hoeven te verloo
chenen.325 

De vijf punten van de 'Nederlander-groep' behelsden allereerst de erkenning, 
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dat voor de Christen het gebod Gods het hoogste gezag is, hoger dus dan de eis tot 
gehoorzaamheid aan de overheid. Vervolgens moest erkend worden, dat het ge
loof van beslissende betekenis was voor de opvattingen over staat en maatschap
pij. Verabsolutering van 'natuurlijke gegevens' als ras, bloed, bodem, volk en va
derland en met name het antisemitisme werden afgewezen. Verder was 
erkenning noodzakelijk van de vrijheid van de kerk en de opvoeding, van het 
christelijk onderwijs en van de jeugd- en andere organisaties. De afwijzing van 
het eenpartijstelsel, de eerbiediging van politieke groeperingen, omdat nog niet 
gezegd kan worden, dat voor deze in de toekomst geen belangrijke taak zou zijn 
weggelegd. Bij wijziging van het staatkundig stelsel diende volgens de 'Ne
derlander-groep' vastgehouden te worden aan de gedachte, dat er een volksverte
genwoordiging behoort te zijn, waarin verschillende politieke richtingen een 
plaats zouden kunnen hebben. Tenslotte diende de Nederlandse Unie zich te ont
houden van medewerking aan een provisorisch bewind en zich te beperken tot 
het geven van adviezen. De leiding van de Unie diende uitgebreid te worden met 
twee leden uit de protestants-christelijke groepen. Bovendien moesten de statu
ten zo worden gewijzigd, dat invloed van de leden op de leiding zou zijn verze
kerd. Van Walsums bezwaren en verlangens besloegen aanvankelijk dertien pun
ten. De taak van de eenheidsorganisatie omschreef hij als volgt: 

De Nederlandse Unie stelle zich ten dienste van het Nederlands bestuursappa
raat en beperke zich, wat de bezettingsautoriteiten betreft, tot voorlichting, 
wanneer deze wordt gevraagd, of harerzijds noodzakelijk wordt geoordeeld.326 —(- ^ -

Het Driemanschap van de Nederlandse Unie ging zonder veel discussie met deze 
punten akkoord.327 Omdat over een aantal punten door op zij n minst een deel van 
de Unieleiding anders werd gedacht dan De Nederlander, toonde het accepteren 
van deze denkbeelden, dat het Driemanschap grote waarde hechtte aan steun uit 
protestants-christelijke kring. 

Besloten werd, dat de 'Nederlander-groep' voortaan met de Nederlandse Unie 
zou samenwerken.328 Van Walsum en de zijnen deden deze stap op eigen gezag, 
maar maakten dat nog niet openbaar. Dat had te maken met het verschil van in
zicht, dat Van Walsum en partijvoorzitter Tilanus over de Nederlandse Unie had
den. Half september had Van Walsum nog een beroep op Tilanus gedaan het als 
politici toch vooral met de Nederlandse Unie eens te worden. Van Walsum maak
te Tilanus duidelijk de afwachtende houding ten opzichte van de Unie verkeerd te 
vinden. Wellicht kon de Nederlandse Unie later in een bredere nationale bewe
ging opgaan. Net als velen in de CHU vond Van Walsum een bundeling van alle 
'werkelijk nationale krachten' gewenst. 

Tilanus bleef echter zeer kritisch ten opzichte van de Nederlandse Unie staan. 
Hij wantrouwde de instelling van het Driemanschap tegenover de bezetter, de 
parlementaire democratie en de organisaties op christelijke grondslag. Over de 
weigering van de Nederlandse Unie een regering te vormen noteerde Tilanus 
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voor zichzelf: 'Ze krijgen geen kans!' De meningsvorming van Tilanus en Van 
Walsum werd niet afgerond: op 7 oktober moest de laatste de leden van het 
Hoofdbestuur van de CHU melden, datTilanus evenals Lieftinck en B.C. de Savor-
nin Lohman door de bezetter gearresteerd waren.329 

Op 23 oktober 1940 kwam het Hoofdbestuur van de CHU in het American Hotel 
in Amsterdam bijeen om over de ontwikkelingen te spreken. Van Walsum gaf er 
als secretaris een overzicht van de voorgeschiedenis van de contacten met de Ne
derlandse Unie. Uit piëteit voor de voorzitter - Tilanus was immers gearresteerd 
- bestonden er bij sommigen aanvankelijk aarzelingen de zaak te bespreken. De 
reserves van Tilanus ten opzichte van de Unie waren bekend en zullen hierbij wel 
een rol hebben gespeeld. Toch leek het Van Walsum goed wel over de kwestie te 
spreken. Misschien was het daarbij een voordeel, dat geen officiële onderhande
lingen namens de CHU waren gevoerd. De bedoeling van de 'Nederlander-groep' 
was volgens Van Walsum: 'invloed uit te oefenen op de richting waarin de Neder
landse Unie koerst*. Van Walsum verdedigde het beleid van de redactie door te 
zeggen dat de ktant nu eenmaal [steeds] zijn positie moest bepalen, maar dat het 
dagelijks bestuur van de CHU steeds van de ontwikkelingen op de hoogte was ge
houden. 

Van Walsum vertelde de vergadering bovendien, dat het bestuur bij Colijn 
geïnformeerd had naar de houding van de Anti-Revolutionairen. Colijn had ge
zegd bereid te zijn contact te houden met de Nederlandse Unie. In bepaalde ge
vallen zou men bijvoorbeeld een gezamenlijk protest kunnen doen uitgaan. Zijn 
advies aan de leden van de ARP bleef: 'Houdt U afzijdig, omdat wanneer de eigen 
organisatie zou moeten worden opgeheven, deze in ieder geval, al is het najaren, 
weer opstaan kan.' 

Van Walsum zag in de CHU twee stromingen en deze visie was bevestigd door 
ingezonden brieven. Eén stroming was voorstander van de Nederlandse Unie en 
wilde er - desnoods tegen de antirevolutionaire mening in - mee samenwerken. 
De andere stroming was voorstander van samenwerking met de AR en wilde zo 
weinig mogelijk met de Nederlandse Unie te maken hebben. Ook bestonden er 
opvattingen tussen beide meningen in. Van Walsum hoopte allen bij elkaar te 
brengen. 

Uit het verloop van de discussie bleek, dat er in het bestuur inderdaad verschil
lende meningen waren. Voor een deel had de argumentatie te maken met het spe
cifieke karakter van de CHU. Het ging daarbij niet zozeer om de zorg om het voort
bestaan van de CHU zelf: deze bestond bij bijna alle partijen en organisaties. 
Hetzelfde gold voor de zorg om een eventuele scheuring binnen de CHU. 

Specifieker waren twee gedachtengangen. De ene, op de vergadering onder 
meer verwoord door mevrouw Mackay, ook bekend als mr. C. Frida Katz, legde de 
nadruk op de samenwerking tussen protestanten. De grondslag van de Neder
landse Unie was daar niet geschikt voor, al kon men proberen de Unie meer te 
doordringen van een 'waarachtig protestantse geest'. Een andere opvatting was, 
dat de CHU zelf geen partij, maar een beweging was en dus geen doel in zichzelf. 

<y-
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De stichter van de CHU, jhr. A. F. de Savornin Lohman, had al geschreven, dat poli
tieke organisatie op godsdienstige basis slechts tijdelijk was. Een dergelijke orga
nisatie was alleen zinvol, wanneer anderen de 'anti-these' stelden, dat wilde zeg
gen, zich tegen het georganiseerde christendom opstelden en het voortbestaan 
van bijvoorbeeld het christelijk onderwijs in gevaar zouden kunnen brengen. Mr. 
J. J. Schokking constateerde, dat de Nederlandse Unie zich zo niet opstelde. Daar
om moest de CHU niet zelf tegenover deze beweging de 'anti-these' stellen. De Ne
derlandse Unie was niet meer te stuiten en daarom was het volgens Schokking het 
beste door het steunen ervan 'burgerzin en volksgeest' te laten samengaan. 

Ook minder specifiek voor de Christelijk-Historisch richting geldende argu
menten werden naar voren gebracht. Slotemaker de Bruine had nog niet voldoen
de vertrouwen in het Driemanschap. Sprak De Quay niet nog steeds over een na
tionale jeugdorganisatie? Anderen vonden de Nederlandse Unie te vaag of de 
Roomse invloed te groot. Voorstanders zeiden juist, dat het Driemanschap bij
zonder toegeeflijk was geweest ten opzichte van de eisen die door de 'Nederlan
der-groep' waren gesteld. Natuurlijk had het fouten gemaakt, maar gold dat in de 
bijzondere omstandigheden niet ook voor anderen? Met de laatste opmerking 
werd fijntjes verwezen naar de publicaties van Colijn kort na de capitulatie. 

Het lukte Van Walsum de aanwezigen ongeveer op één lijn te krijgen door er 
onder meer op te wijzen, dat vele leden van de CHU, zich al bij de Nederlandse 
Unie hadden aangesloten. Bovendien wilde de Nederlandse Unie geen politieke 
partij zijn. Ondanks bezwaren van sommigen werd Van Walsums ontwerp-advies 
aan de leden van de CHU door de vergadering aanvaard.330 -C X 

Zo ging op 31 oktober 1940 een nieuw Advies uit aan de kiesverenigingen van 
de CHU. Het hoofdbestuur deelde mee, dat sinds het advies van 6 augustus 1940 
misverstanden door de Nederlandse Unie waren opgehelderd. Zo had de Unie 
geen bezwaar meer tegen gecombineerde lidmaatschappen van de Unie en poli
tieke partijen. Bovendien had de Unie positie gekozen tegen de NSB en bezwaren 
ingebracht tegen maatregelen tegen personen van joodse afkomst. Binnenska
mers had men bereidheid getoond om de waarden, die men in protestants-chris-
telijke kring wilde behouden, te eerbiedigen en het Driemanschap met iemand 
uit die kring uit te breiden. 

De Nederlandse Unie had zijn aantrekkelijke kanten voor de CHU. Had de CHU 
zelf niet altijd oog gehad voor 'samenbinding in nationale zin' en was dat niet 
juist van belang in een tijd waarin 'ons volksleven in de smeltkroes is gegaan'? 
Groepering naar godsdienstige richting was voor de CHU nooit 'om zichzelf' be
geerlijk, maar paste in de in dit land geldende parlementaire democratie. 

Er was dus reden om positief tegenover de Nederlandse Unie te staan, als deze 
Tiet eigene van het volkskarakter' bleef verdedigen. De vraag was alleen nog of de 
Unie een volksbeweging wilde zijn of in de toekomst de plaats van de politieke 
partijen wilde innemen. Dat laatste zou een gevaar zijn en daarom gaf het hoofd
bestuur geen advies aan leden van de CHU zich bij de Nederlandse Unie aan te slui
ten. Maar bezwaar tegen aansluiting bestond ook niet. Bovendien was de CHU als 
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organisatie bereid met de Unie samen te werken, als de mogelijkheid zich voord

eed en de Unie haar koers niet wijzigde. 

Ook met de Anti-Revolutionaire partij was contact mogelijk, mits dat niet be

tekende, dat de CHU zich van de Nederlandse Unie zou moeten afsluiten, ARP en 

CHU moesten de wederzijdse zelfstandigheid erkennen. Er bleven reële verschil

len, maar de nood van de omstandigheden maakte het noodzakelijk, dat de prote

stantse groepen elkaar zochten.331 Toenadering tussen de protestantse partijen 

mocht dus volgens het hoofdbestuur van de CHU ook in bezettingstijd niet bete

kenen, dat de verschillen met de AR - ook wat betreft de Nederlandse Unie - ver

doezeld werden. 

De mening van het hoofdbestuur drong via dit rondgestuurde advies door tot 

de hele achterban van de CHU: kiesverenigingen deelden op hun beurt expliciet 

aan de leden mee, dat het was toegestaan zich bij de Nederlandse Unie aan te slui

ten, als men ook maar lid bleef van de CHU. 3 3 2 

Het hoofdbestuur ontving verschillende kritische reacties op dit advies. De 

meeste kritiek betrof het feit, dat de inhoud van het soort 'het-kan-vriezen-het-

kan-dooien' was. Dit was aanleiding voor het sturen van een 'Rondzendbrief' aan 

alle leden van de CHU. Het hoofdbestuur schreef daarin de kritiek niet billijk te 

vinden: samenwerking met de Unie was goed mogelijk, als men deze maar niet als 

politieke partij zag. Het bestuur riep op de eigen pers te steunen, ook al kon deze 

zich niet vrij uiten. Ook riep het de leden op het volkskarakter te bewaren en on

derling ledenvergaderingen te organiseren. Dat moest dan wel in groepen van 

-^ ^ - minder dan 20 deelnemers: nadrukkelijk werd iedereen opgeroepen zich te hou- - ^ ^-

den aan de regels van de bezettende macht en elke schijn te vermijden iets te doen, 

dat het daglicht niet kon verdragen. Het bestuur riep de leden op te bidden voor 

de gearresteerde partijgenoten Tilanus, De Savornin Lohman en Lieftinck.333 

Andere partijen 

In de rooms-katholieke 'zuil' was de houding tot de Nederlandse Unie simpeler. 

Na de aanbeveling van het RKSP-bes tuur om de nieuwe eenheidsbeweging te steu

nen had de partij geen zelfstandige externe activiteiten meer ondernomen. Indi

viduele politici, vertegenwoordigers u i thet bedrijfsleven en debisschoppen ston

den met De Quay in contact. Het episcopaat beschouwde de Nederlandse Unie als 

'noodorganisatie'.334 Via de nieuwe beweging kon een te grote invloed van natio

naal-socialistische organisaties of van de bezetter misschien worden vermeden. 

Het lidmaatschap van nationaal-socialistische organisaties was katholieken niet 

toegestaan. Dat bleek nog eens toen het Verdinaso onder leiding van voorman 

Voorhoeve in november 1940 in de NSB opging. Voorhoeve beweerde, dat het lid

maatschap ook voor katholieken aanvaardbaar zou blijven, omdat dit immers bij 

de 'neutrale' Nederlandse Unie ook door de bisschoppen werd toegestaan. Desge

vraagd lieten de bisschoppen echter weten, dat elk lidmaatschap van de NSB voor 

katholieken verboden bleef. Aartsbisschop De Jong zag geen reden Voorhoeve een 

gesprek toe te staan over deze kwestie.33S 
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In de poging de basis van de Nederlandse Unie te verstevigen vond in september 
1940 ook een bijeenkomst plaats met een aantal sociaal-democraten, onder wie 
Van der Goes van Naters. De laatste had zich als lid van de Unie opgegeven, toen 
hij op een bijeenkomst na de oprichting een spreker had horen zeggen, dat het 
een leugen was, dat de Unie de Nedetlandse staatsinstellingen niet meer erkende. 
Integendeel, de Unie was van mening, dat de koningin in Londen staatshoofd was 
en bleef! Er bestonden in de SDAP wel bedenkingen tegen de Nederlandse Unie, 
maar die leidden bij talloze sociaal-democraten niet tot afzijdigheid. Aan het 
overleg met de groep uit de sociaal-democratie namen voor de Unie de uit de soci
aal-democratie afkomstige functionarissen J. Bommer en J.G. Suurhoff aan het 
gesptek deel. Van der Goes van Naters en de zijnen wilden, voordat zij verder 
steun aan de Nederlandse Unie gaven, eerst duidelijkheid hebben over een aantal 
principiële vragen rond het programma. Het uitgangspunt zou moeten zijn, dat 
de staat zich zou richten naar normen van Recht en naar de zedelijke waarde van 
de grondrechten van de persoonlijkheid.336 

Naar aanleiding van de bespreking schreef Einthoven een btief, waarin hij op 
de gestelde vragen antwoord gaf. Nog op dezelfde dag liet hij deze per koerier bij 
Van der Goes van Naters bezorgen. Einthoven legde uit, dat de Unie zich loyaal 
ten opzichte van de bezetter opstelde en zich daarbij baseerde op de uitspraak van 
Seyss-Inquart, dat de politiek een zaak van de Nederlanders zelf was. Einthoven 
voegde eraan toe: 'Mocht de loyaliteit niet van beide kanten komen, dan zal de Ne
derlandse Unie haar werk moeten staken.' Verder schreef Einthoven, dat de Ne
derlandse Unie het leidersbeginsel afwees, het bestaan van een 'jodenvraagstuk' 
in Nederland ontkende en de begrippen 'volk' en 'staat/ en 'bloed en bodem' niet 
tot 'beslissende maatstaven' van het leven wilde maken. 

De opstelling ten opzichte van de NSB was volstrekt afwijzend. Over commu
nisten had men geen reden gehad zich uit te laten, maar gezien de principes van 
de Unie zou men tegenover hen ook afwijzend staan. Samenwerking met het Na
tionaal Front van Arnold Meyer zou onmogelijk zijn wegens de standpunten van 
die beweging over het anti-semitisme, het leiderschapsbeginsel en de Groot-Ne
derlandse gedachte. 

Ook in antwoord op vragen van Van der Goes van Naters deelde Einthoven 
mee, dat de Unie geen voorstander was van een cotporatieve staat, maar wel van 
een corporatieve maatschappij, hetgeen impliceerde dat ruimte zou worden gela
ten voor een orgaan in de staat, dat als vertegenwoordiger van het algemeen be
lang zou kunnen optreden. Onder de grondrechten rekende ook de Nederlandse 
Unie de persvrijheid, al zou wel 'van enige beteugeling van misbruiken sprake 
mogen en moeten zijn'. Tenslotte wilde de Nedet landse Unie door diepgaand on
derzoek de toekomstige staatsvorm bestuderen, maar tijdens de bezetting geen 
staatkundige veranderingen nastreven. 

De groep van Van der Goes van Natets toonde zich met deze antwoorden tevre
den en besloot de Unie te (blijven) steunen.337 Dit ondanks het feit, dat Drees en 
Vorrink niet positief tegenover de Unie stonden. 
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Op deze manier probeerde de Nederlandse Unie door tegemoet te komen aan be
zwaren van anderen de eigen achterban nog te vergroten. Het ging er daarbij om 
de representatieve beweging van alle belangrijke bevolkingsgroepen te worden. 
Tegenover de politieke partijen als zodanig was de houding afhoudend. Daarbij 
paste de opmerking van Linthorst Homan, dat een Unie-lid geen 'twee ijzers in 
het vuur' mocht houden. Toen daarop uit de hoek van de partijen negatieve reac
ties volgden, werd de uitspraak onmiddellijk door een 'nadere uitleg5 van zijn la
ding ontdaan.338 Herhaaldelijk werd meegedeeld, dat de Nederlandse Unie een 
eenheidsbeweging wilde zijn, die alle Nederlanders wilde samenbrengen 'ter 
handhaving der Nederlandse waarden, zonder daarbij het oog te sluiten voor het 
nieuwe in de maatschappij'.339 

Leidende kringen in de Nederlandse Unie gaven zich er rekenschap van waar 
de mogelijkheden en moeilijkheden bij de verschillende groeperingen lagen. 
Roelfsema had de indruk, dat de bedenkingen binnen protestants-christelijke 
groeperingen tegen de Unie niet zozeer een gebrek aan christelijk karakter be
troffen. Eerder ging het om bezwaren tegen het sociaal-economisch programma 
van de Unie. Ook werd de concurrentie van een eventueel op te richten nationale 

N jeugdbeweging hoog opgenomen.340 Door Duits ingrijpen is overigens die jeugd
beweging niet van de grond gekomen. Unie-functionaris en SDAP'er Suurhoff was 
van mening, dat daarentegen bij de AJC en de Vrijzinnig-democratische Jeugd-
bond een grote potentiële aanhang voor de Nederlandse Unie aanwezig was.341 

Hoeveel waarde het Driemanschap er ook aan hechtte, dat de politieke partij en 
-^ y- protesteerden tegen een dreigende machtspositie van de NSB, het paste niet in het —£ JV 

beleid officieel overleg met de partijen te voeren. Toen Einthoven in verband met 
de bijzondere dreiging contact zocht met Colijn en Slotemaker de Bruine, ver
meldde hij uitdrukkelijk dat dit op persoonlijke basis gebeurde. Wel deed hij een 
beroep op hen om hun achterban niet te verhinderen zich bij de Nederlandse Unie 
aan te sluiten. In de woorden van Einthoven: 'Gij vettegenwoordigt een groep, die 
tot ons nog niet massaal toetreedt, omdat gij ze dat verhindert.'342 

Van openlijke onderhandelingen met de partijen kon dus geen sprake zijn, 
maar dat wilde niet zeggen dat informele gesprekken niet tot resultaten konden 
leiden. Zo bleek dat de Unie zich in dit soort contacten duidelijker dan in het ei
gen programma uitliet over onderwerpen als de positie van de joden, de politieke 
consequenties van sociaal-economische ordening en het afwijzen van het leider
schapsprincipe. Na het gesprek met de groep sociaal-democraten beantwoordde 
Einthoven nog op dezelfde dag hun brief met vragen: daaruit bleek hoe belang
rijk en acuut het Driemanschap de steun van een gtotere groep uit de sociaal-de
mocratie vond.343 Over sommige punten had de Nederlandse Unie zich wel zelf al 
uitgelaten, bijvoorbeeld over het ongewenst zijn van deelname aan een regering 
onder de bezetter. Zelfs politici als Drees, die zeer kritisch tegenover het Drie
manschap stonden, vonden de antwoorden van de Nederlandse Unie op hun be
zwaren 'bevredigend' en 'zeer tegemoetkomend'.344 

Bij de beoordeling van het geheel speelde ongetwijfeld mee, dat het de tradi-
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tionele politieke partijen steeds meer onmogelijk werd gemaakt hun normale ac
tiviteiten te ontplooien. Openbare bijeenkomsten waren niet meer toegestaan.345 

De brochure met de teksten van de toespraken op de bijeenkomst van ARP en CHU 
in de Apollohal werd na enige tijd zelfs verboden. De restanten werden in beslag 
genomen.346 Een vergelijkbare door de Liberale Staatspartij georganiseerde bij
eenkomst kon door het verbod niet doorgaan.347 

Voor de vertegenwoordigers van het 'ancien régime', zoals Verschuur ze noem
de, leken in de bijzondere omstandigheden minder mogelijkheden te bestaan 
dan voor het, in de woorden van Schouten, 'wazige' en 'bleekzuchtige' optreden 
van de Nederlandse Unie. Zo was de laatste in staat de plaats en de functie van de 
politieke partijen in gewijzigde vorm over te nemen. 

1 0 . 2 RECHTS-AUTORITAIRE REACTIES 

Nationaal Front 

Tot de organisaties, die door de Nederlandse Unie in verband met de dreiging van 
de NSB benaderd werden, behoorde ook het Nationaal Front van Arnold Meyer. 
Ook anderen, bijvoorbeeld Vorrink, zochten contact met Meyer. Al voor de op
richting van de Nederlandse Unie waren er contacten geweest tussen Meyer en le
den van het Driemanschap. Ze hadden niets opgeleverd. Van Dal had een ontmoe
ting tusen De Quay en Meyer georganiseerd. Linthorst Homan had door -Q-
bemiddeling van landsadvocaat Van der Does een ontmoeting met de leider van 
het Front gehad. Ook anderen uit de kring van de Nederlandse Gemeenschap wa
ren met Meyer in contact gekomen. Sommigen sloten zich in plaats van bij de 
Unie bij het Nationaal Front aan. Toen de Nederlandse Unie na wekenlange voor
bereiding op 24 juli 1940 tot stand kwam, werd de beweging door Meyer onmid
dellijk als een gevaarlijke concurrent beschouwd.348 

In de eerste weken van het bestaan van de Nederlandse Unie waren er met Na
tionaal Front geen onderhandelingen gevoerd. De Nederlandse Unie pretendeer
de immers juist een ander geluid te laten horen dan bijvoorbeeld de NSB en Natio
naal Front.349 Wel waren er nu en dan persoonlijke contacten, die ook voor 
politieke verkenningen konden dienen. Zo liep Nationaal-Frontlid Van Dal als 
oude kennis van De Quay regelmatig het kantoor van de Unie binnen. Hij sprak 
dan met allerlei Unie-functionarissen over de politieke situatie. Bij zo'n gelegen
heid ontmoette hij ook Einthoven. Misschien was ook vanuit de Nederlandse 
Unie eens het initiatief voor zo'n contact gekomen. 

Het was voor de Unie interessant hoe de situatie in het land door het al langer 
bestaande Nationaal Front werd beoordeeld. Ondanks de verschillen tussen beide 
organisaties werd Nationaal Front beschouwd als een van de weinige organisa
ties, die zich openlijk en actief inzette voor het terugwinnen van de nationale zelf
standigheid en tegen een rol voor de NSB. Bovendien beschikte Nationaal Front, al 
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was het niet van de orde van grootte van de Nederlandse Unie zelf, over een flinke 
aanhang en - belangrijker nog - over een zekere naam in het zuiden van het land. 
Uit Noord-Brabant en Limburg kwamen bij de Unie verzoeken binnen of niet tot 
een vorm van samenwerking met Nationaal Front kon worden overgegaan.350 

Zoals vaker was ook in deze kwestie de houding van het Driemanschap niet 
zonder tegenstrijdigheden. Op verzoeken om inlichtingen antwoordde het Unie
secretariaat soms, dat voor Unie-aanhangers een gelijktijdig lidmaatschap van 
Nationaal Front was toegestaan. Dat gold immers ook voor leden van politieke 
partijen?351 In andere gevallen werd echter meegedeeld, dat vanwege de princi
piële geschillen tussen Nederlandse Unie en Nationaal Front een gecombineerd 
lidmaatschap niet was toegestaan. In kringen van Nationaal Front heersten woede 
en leedvermaak over deze onduidelijkheden in het beleid van de jongere, maar 
grotere concurrent.352 

In augustus en begin september 1940 had de leiding van de Nederlandse Unie 
geen behoefte aan officiële contacten met het Nationaal Front. Een gesprek met 
Arnold Meyer werd ronduit afgewezen, ondanks verzoeken in deze richting van 
leden van beide bewegingen in Brabant en Limburg.353) Deze houding paste in de 
algemene opstelling van de Unie en was niet uitsluitend tegen Nationaal Front 
gericht. Het ging de Unie in deze periode vooral om de opbouw van de eigen or
ganisatie.354 Hoe dan ook, samenwerking tussen de leiding van beide organisaties 
werd door de Unie niet nagestreefd.35S Overigens gaf de beperkte aanhang van 
Nationaal Front daar buiten de zuidelijke provincies ook geen aanleiding toe. 

~Xy- De druk om tot samenwerking met de Nederlandse Unie te komen kwam bij —£ )̂-
het kader van Nationaal Front vooral voort uit onvrede over de concurrentie van 
de nieuwe beweging. Behalve de openlijke steun van sommige pastoors voor de 
Unie was ook het optreden van functionarissen van de Staatsmijnen een doorn in 
het oog van de Limburgse volgelingen van Arnold Meyer. Bij de Staatsmijnen 
werd openlijk propaganda voor de Nederlandse Unie gemaakt, terwijl recher
cheurs van de Staatsmijnpolitie de activiteiten van Nationaal Front tegenwerk
ten. 'Zo geschiedde vroeger bij de vergaderingen van de SDAP/ merkte een aan
hanger van Meyer bitter op.356 

Nationaal Front-activist J.A. Wijsbek had in de tweede helft van augustus ver
geefs pogingen in het werk gesteld besprekingen tussen de leidende figuren van 
Nationaal Front en Nederlandse Unie tot stand te brengen. Hij had daarvoor de 
medewerking gevraagd van A. Paulen en F. Wijffels, die beiden zowel functionaris 
van de Staatsmijnen als actief Unielid waren. Begin september hadden zij Wijs
bek echter meegedeeld, dat het Driemanschap niet inging op het idee van een ont
moeting.357 

Op 5 september berichtte Wijsbek teleurgesteld aan Meyer, dat de 'mijnen' net 
als Philips voor Nationaal Front verloren waren. Alles liep nu achter de Neder
landse Unie aan. Dit ondanks de pogingen van Groothoff, directeur van de Staats
mijnen, om tot een vergelijk te komen. Wijsbek had als argument voor samen
werking gebruikt, dat anders 'op hoog bevel' ingegrepen zou worden.358 
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De concurrentie van de Nederlandse Unie zat Nationaal Front voortdurend 
dwars.359 Het idee om door samenwerking in de situatie verbetering te brengen 
bleef dan ook bestaan. In kringen van het Nationaal Front werden plannen uitge
werkt over een fusie met de Nederlandse Unie. Deze plannen hielden een verkap
te overname van de Unie door Nationaal Front in. 

De 'opperste leiding" van de nieuwe samenwerkende beweging zou volgens 
zo'n voorstel moeten bestaan uit een Raad van het Nederlands-Socialistische 
Front. In deze raad zouden zitting nemen: het Driemanschap, Arnold Meyer en 
een tweede 'Fronter' of bijvoorbeeld een 'oud-gouverneur-generaal'. Deleden van 
de Nederlandse Unie zouden de massa-aanhang van de nieuwe organisatie vor
men, maar deze zou als basis een politiek programma kennen, dat in grote lijnen 
in overeenstemming was met de opvattingen van Nationaal Front. Om deze mas
sa niet af te schrikken zou dit programma wel wat minder scherp geformuleerd 
worden dan bij Nationaal Front het geval was. Dit gold met name voor'het joden-
vraagstuk'. 

Binnen de beoogde massabeweging zou een 'kerntroep' moeten bestaan, waar
van Meyer de leiding zou hebben. Deze zou 'fel' van karakter moeten zij n en in het 
begin uitsluitend uit Nationaal Fronters moeten bestaan. Later zouden ook 'de 
meer radicale elementen' uit de Nederlandse Unie kunnen toetreden. Gedacht 
werd aan een omvang van ongeveer 50.000 man. Het voordeel van deze opzet was, 
dat in de vorm van deze 'kerngroep' ondanks de fusie een zuiver 'nationaal-socia
listische' beweging zou blijven bestaan naast de NSB. De ware bedoeling van het 
plan werd duidelijk in de volgende zin. 'Het feit, dat Arnold Meyer behalve lid van - £ ^~ 
de Raad tevens leider van de Kern troep is kan en moet hem de leiding van het ge
heel geven.'360 

In de ogen van Nationaal Front was het gevaar van samenwerking met de Ne
derlandse Unie, dat de Duitsers zouden kunnen denken, dat het Front in de Unie 
zou zijn 'leeggelopen'. Dat was een reden temeer om in een eventuele nieuwe or
ganisatie een overheersende positie voor Arnold Meyer op te eisen. De 'Raad' van 
zo'n beweging zou door de 'Leider', dat wil zeggen Meyer, benoemd moeten wor
den. Er bestond anders ook het gevaar, dat er geen intern leiderschap zou bestaan, 
ondanks de lippendienst die er naar buiten aan werd bewezen. Overigens wees de 
leiding van Nationaal Front de uitdrukking 'nationaal-socialistisch', die in het 
ontwerp voorkwam, af. In plaats daarvan zou moeten staan: 'nationaal-sociaal'.361 

Ondanks de eerdere weigering van het Driemanschap deed Meyer op 14 sep
tember opnieuw een voorstel voor een ontmoeting. Kort daarvoor was van zo'n 
ontmoeting ook al sprake geweest zonder dat deze tot stand was gekomen. Intus
sen was Meyer ook nog aangespoord door Groeninx van Zoelen van de Vuurslag 
en hij bezwoer het Driemanschap nu toch met hem te spreken over samenwer
king. Het ging, zoals hij schreef, 'om alles wat een goed Nederlander dierbaar is'. 
Het Driemanschap zou nu, ondanks bezwaren die in de Unie tegen samenwer
king met Nationaal Front bestonden, zijn eigen verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Anders werden 'onze goede tradities, onze eer, ons land en ons volk' op het 
spel gezet.362 
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In de eerste helft van september 1940 veranderde de houding van het Drieman
schap over onderhandelingen met Nationaal Front. Dat was niet, omdat het wan
trouwen tegen Arnold Meyer en zijn politieke opvattingen was verdwenen.363 Er 
waren twee redenen, waarom de houding tegenover Nationaal Front althans in de 
praktijk veranderde. Einthoven zag een eventueel contact met Nationaal Front in 
hetzelfde licht als zijn gesprekken met partijpolitici in dezelfde tijd. De doorslag 
gaf de dreiging van NSB-kant: het ging erom zoveel mogelijk tegenkrachten te 
verzamelen. Het gebrek aan eenheid kon funest zij n. Een gemeenschappelijk doel 
en afspraken over de wijze van optreden waren in de bijzondere omstandigheden 
gewenst. In die zin was ook samenwerking met Arnold Meyer wenselijk. Dat was 
voor Einthoven iets anders dan een officieel overleg over het samengaan van be
wegingen. Half september richtte Einthoven zich daarom zelf tot Nationaal 
Front met het voorstel een bespreking te houden over de gevaren van een machts
greep van de NSB.364 Vanwege de groei van de Nederlandse Unie had men de steun 
van Nationaal Front niet strikt nodig, maar het zou goed zijn het er over eens te 
worden om elkaar niet te bestrijden en 'om de verwarring te verminderen'.365 

Hier raakte Einthoven de tweede reden voor de veranderende mening van het 
Driemanschap over een gesprek met Nationaal Front. Linthorst Homan en De 
Quay deelden de mening van Einthoven, maar vonden, dat samenwerking met 
Meyer misschien voordelen zou hebben.366 In de confrontaties met de NSB op 
straat kon men elkaar steunen. Sommige leden van Nationaal Front hoorden 
huns inziens bij de Unie thuis. Aanhangers van de Nederlandse Unie in Limburg 
en Noord-B rabant hadden de indruk, dat de concurrentie van Nationaal Front het 
gemeenschappelijk doel schade deed. Na vergeefse verzoeken van anderen deed 
in september ook de directeur van de Staatsmijnen, Groothoff, nog eens een be
roep op de hem persoonlijk bekende Unieleiding met Meyer te gaan praten. 
Groothoff meende, dat de rivaliteit tussen Nederlandse Unie en Nationaal Front 
in Zuid-Limburg negatieve gevolgen had. Einthoven voelde niet veel voor een po
litiek gesprek op deze basis, maar Linthorst Homan en De Quay waren van me
ning dat men altijd kon praten.367 Door het redelijke succes van Nationaal Front 
in het zuiden had Meyer contact met voor De Quay volkomen acceptabele perso
nen uit'vooraanstaande' kring. Waarom zou er dan geen overleg plaatsvinden?368 

^ > 

Zo kwam op dezelfde dag dat Einthoven met Colijn en Tilanus sprak, 18 septem
ber 1940, een gesprek tot stand tussen het Driemanschap en Arnold Meyer. De bij
eenkomst vond plaats op het 'hoofdkwartier5 van de laatste op het Bezuidenhout. 
Meyer achtte het gesprek van zo groot belang, dat hij het stenografisch liet opte
kenen. Bij het tot stand komen van de ontmoeting was Paulen, stafmedewerker 
van Groothoff en tevens functionaris van de Unie, als bemiddelaar opgetreden. 
De sfeer was enigszins gespannen. Beide partijen verborgen het wederzijds wan
trouwen geenszins. Linthorst Homan liet in zijn houding nog het meest de mo
gelijkheid van een onderlinge toenadering open. Einthoven stelde zich meer af
standelijk op en verwoordde vooral zijn eigen visie. Zelfs De Quay, in gesprekken 
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gewoonlijk toch geneigd tot een minzame, bemiddelende positie, gaf openlijk 
blijk van zijn wantrouwen tegen Nationaal Front. Aan de andete kant stak Arnold 
Meyer niet onder stoelen of banken, dat zijn Nationaal Front de enige serieus te 
nemen organisatie was en ook door de bezetter als zodanig werd beschouwd. Hij 
presenteerde zichzelf nadrukkelijk als 'leider' en liet zich flankeren door adju
danten.369 

De leden van het Driemanschap probeerden - in onderling verschillende toon
aard - tot afspraken op bepaalde punten te komen. Meyer wilde niets minder dan 
een gemeenschappelijk optreden, volgens zijn voorwaarden en voor een belang
rijk deel onder zijn leiding. Kwam dat optreden niet tot stand, dan werd daarmee 
zijn oordeel over de Unie bevestigd: deze was naar zijn mening een losse verza
meling Nederlanders, zonder echte leiding en politieke eensgezindheid, met een 
'reactionaire' achtergrond. 

Het uitvoerige gesprek leidde uiteindelijk tot niets, maar gaf wel aanleiding 
tot verschillende uitspraken over de politieke situatie in het land. Paulen leidde 
het gesprek in. Hij betoogde, dat er in het vaderland velen waren, die wilden mee
werken om een ramp te voorkomen. Toch waren de Nederlandse Unie en Natio
naal Front aparte organisaties. Doel van het gesprek was mogelijkheden te vinden 
om samenwerking tot stand te brengen. Vertrouwen en begrip waren nodig: er 
was immers ook veel gemeenschappelijks, 'namelijk de strijd voor een vrij en on
afhankelijk Nederland en de vernietiging van het on-vaderlandse streven van de 
NSB'. 

Hoewel alle aanwezigen op de conferentie (voor de Unie het Driemanschap, —£^-
Paulen en Wijffels, voor het Nationaal Front Meyer, Von Oberndorff en Van Dal) 
het Duitse standpunt ondoorzichtig vonden, achtten zij het gevaar van een 
machtsgreep van de NSB groot. Mede daarom was het Nationaal Front van me
ning, dat er een nieuwe eenheidsbeweging moest komen. De basis hiervan moest 
een fusie van de Nederlandse Unie en Nationaal Front zij n. Meyer had vroeger wel 
gedacht over een gezamenlijk driemanschap, waarvan hijzelf deel zou uitmaken. 
Nu dacht hij er anders over: ' - Ik vind het vervelend het te moeten zeggen, maar ik 
meen het - de algemeen leider van die beweging zal ondergetekende moeten 
zijn.' 

Het Driemanschap had - in plaats van een fusie - een ander voorstel: waarom 
geen beperkte overeenkomst over samenwerking op die praktische punten, waar
over men het eens was? Paulen gaf voorbeelden: het elkaar op de hoogte houden 
van de houding van de Duitsers, het staken van aanvallen op elkaar, het elkaar 
raadplegen bij eventuele benoemingen, het steunen van elkaar op straat de
snoods door Unieleden met de 'ordedienst' van het Nationaal Front te laten mee
vechten. Over deze 'ordedienst' kwam later in het gesprek nog de mogelijkheid 
ter sprake, dat leden van de Unie het 'Grauwe Vendel' van Meyer zouden onder
steunen, als de Unie zelf geen toes temming kreeg een ordedienst op te richten. De 
Quay wees nog op de mogelijkheid te bemiddelen bij het verkrijgen van uniform-
stof. 
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AI in het begin van het gesprek werd duidelijk gemaakt, dat de Nederlandse 
Unie een officiële fusie afwees. Er bestond een gebrek aan vertrouwen in Natio
naal Front. Dat was overigens wederzijds. Er waren drie principiële geschilpun
ten: de positie van de Nederlandse joden, de Groot-Nederlandse kwestie en ten
slotte het leiderschapsprincipe. Van belang was bovendien, dat een groot deel van 
de achterban van de Unie een fusie niet zou begrijpen. Velen zouden naar de in
druk van de leiding de Unie verlaten en dat juist op het moment, dat met succes 
contacten waren gelegd met groeperingen, die tot dan toe nauwelijks aan de Unie 
meededen. Gedoeld werd hier op de gesprekken met groepen uit protestants-
christelijke kring. 

Er ontspon zich een discussie welke van de twee bewegingen de meeste invloed 
op de Duitsers zou kunnen uitoefenen. Volgens Van Dal gaf juist het fascistisch 
verleden van Nationaal Front de beste mogelijkheden. De scherpere formulering 
van de doelstelling gaf het een zekere goodwill bij de bezetter. De Quay en Eint
hoven merkten hierover op, dat de Duitsers de Nederlandse Unie misschien niet 
graag zagen, maar dat ze deze als grote beweging toch serieus namen. Over Natio
naal Front konden diezelfde Duitsers slechts glimlachen Van Dal riposteerde, 
dat hij een 'belangrijke' Duitser over de Unie had horen zeggen: 'Ach, dieses Na
turreservat!' 

Volgens Meyer bestonden bij de bezetter verschillende meningen. Er waren te
kenen, dat men begreep dat een groeiende anti-Duitse stemming in het land het 
gevolg was van de Duitse steun voor de NSB. De Duitsers zouden beter een nieuwe 

•\_y- organisatie kunnen steunen. Het nationaal-socialisme was volks en nationaal en - £ \-
dat kon men van de NSB niet zeggen. 

De partijen kwamen niet tot elkaar. Einthoven zei nog, dat hij in verband met 
de grote belangen die op het spel stonden, had gehoopt op een 'gescheiden sa
mengaan en gezamenlijk strijden'. De Nederlandse Unie beschouwde ondanks 
alle verschillen de leden van Nationaal Front als echte Nederlanders. Vanuit de
zelfde gedachtengang had hij ook contact gehad met de 'oude' politieke partijen, 
al gaf hij toe niet veel met ze op te hebben en verwachtte hij niet dat ze veel zouden 
doen. 

Dit laatste was koren op de molen van de vertegenwoordigers van Nationaal 
Front: contact met de politieke partijen was wel het laatste wat men wenste! Eint
hoven ontkende, dat er sprake was van werkelijk 'overleg* met de partijen. De 
Unie had, gezien de ernst van de dreiging van de NSB, de partijen ingelicht ovet 
het request aan de bezettende macht en hen aangespoord zich eveneens tot de be
zetter te wenden. Dit omdat de Nederlandse Unie zich realiseerde nog niet het 
hele Nederlandse volk te vertegenwoordigen: met name het protestants-christe-
lijke deel hield zich afzijdig. 

Van Dal stelde vast, dat een fusie noodzakelijk was, omdat er behoefte was aan 
een formatie, die zowel bij de bezetter als bij het Nederlandse volk 'goodwill' be
zat, 'want dat zijn tenslotte de polen waartussen wij werken'. De Nederlandse 
Unie moest een stap in de richting van Nationaal Front doen, want dat was de bes-
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te weg om de onafhankelijkheid van het land te redden. Paulen zei namens de 
Unie dit laatste niet te kunnen accepteren. Toch waren er zijns inziens punten van 
overeenkomst: het streven naar een onafhankelijk Nederland en de vernietiging 
van de NSB. Dit laatste vond Van Dal te scherp gesteld. De Quay suggereerde nog 
dat als een werkelijke machtsoverdracht aan de NSB ZOU plaats vinden, de Unie en 
het Front altijd nog tot nauwe samenwerking zouden kunnen komen. Dan zou de 
aanhang het wel begrijpen! 

Meyer hield voet bij stuk. Hij betoogde, dat het Nationaal Front onmisbaar 
was, omdat 'alleen wij op zuiver Nederlandse basis kunnen zorgen, dat er einde
lijk een goede verhouding komt met Duitsland en het Duitse volk'. De Neder
landse Unie was te veel verdediger van 'het oude'. Wijffels merkte nog op, dat hij 
het niet allemaal meer kon volgen: de NSB had toch veel méér goodwill bij de be
zetter? Voor Meyer was het beter als helemaal geen overeenkomst gesloten werd, 
nu de heren van de Unie toch geen fusie wilden. Natuurlijk kon men elkaar op 
straat steunen, maar Nationaal Front zou zijn beginselen niet laten verwateren. 

De bijeenkomst eindigde zonder dat het tot een overeenkomst kwam. Een paar 
onderdelen van het gesprek zijn nog het vermelden waard. Zowel de Nederland
se Unie als Nationaal Front zei aan de ene kant te strijden tegen elke on-Neder
landse oplossing, maar vond aan de andere kant in de omstandigheden een goed 
contact met de bezetter van groot belang. Contacten met de oude partijen waren 
ook in verband met het laatste eigenlijk verwerpelijk, terwijl Nationaal Front een 
vrijblijvende samenwerking met de 'burgerlijke' Unie verwerpelijk vond. Beide 
groeperingen waren het erover eens, dat het herwinnen van de onafhankelijkheid -C \-
het belangrijkste doel was. De Quay zei het zo: het behoud van het christendom en 
het behoud van de onafhankelijkheid waren van zo groot belang, dat hij daar ook 
de voorkeur aan gaf als dat gepaard ging met 'een democratie en een parlement, 
met een vrije economie en geen corporatieve staat". Dit, hoewel van hem bekend 
was, dat hij van de zojuist omschreven toestanden geen voorstander was. Toch 
zeiden beide organisaties het erover eens te zij n, dat het 'oude' niet meer terug zou 
keren. Nu moest de toekomst worden voorbereid, omdat anders het volkskarak
ter in gevaar zou komen. Oneens waren zij het over de positie van de NSB. Het 
eventueel betrekken van de NSB bij het eenheidsstreven noemde Einthoven 'een 
kronkel, die helemaal niet te aanvaarden [was]' voor groeperingen die de NSB juist 
bestreden. 

Na het gesprek van 18 september concludeerde het Driemanschap, dat alle 
moeite vergeefs was geweest. Einthoven vertelde een maand later, dat geen over
eenstemming kon worden bereikt, omdat Meyer niet bereid was ook maar iets 
van zijn programma te wijzigen. Zelfs een 'gentleman's agreement' om elkaar niet 
te bestrijden en geen leden af te troggelen was door Meyer afgewezen. Naar de in
druk van Einthoven wilde Meyer eigenlijk de hele Nederlandse Unie - met de 
honderdduizenden leden en 'de kas' - overnemen. Na afloop van het gesprek met 
Meyer hadden Einthoven, Linthorst Homan en De Quay zich over hem vrolijk ge
maakt. Meyer maakte als heerser in een stoel tussen zijn adjudanten een 'potsier-
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lijke' indruk op hen. De mislukking van het gesprek werd door de Unie niet als 
groot probleem voor de eigen beweging gezien. Men was alleen sterk genoeg, 
maar 'samen opmarcheren zou beter zijn geweesf .37° Overigens kwam tijdens het 
gesprek niet aan de orde, dat Nationaal Front intussen achter de schermen de Ne
derlandse Unie probeerde zwart te maken bij de Duitsers. Evenmin bleek bij de 
kritiek op Einthovens contacten met de politieke partijen, dat Meyer zelf ook met 
Colijn sprak en bij die gelegenheid de Unie zwart maakte. Dit was waarschijnlijk 
bij het Driemanschap niet bekend. De Drie wilden zich juist - bijna verbeten -
met open vizier opstellen.371 

Zo kon de Nederlandse Unie terugvallen op het oude standpunt, dat samen
werking met Nationaal Front onmogelijk was. De drie principiële meningsver
schillen met Meyer - de standpunten over de joden, het leidersbeginsel en de 
Groot-Nederlandse gedachte - werden openlijk als geschilpunten erkend.372 Ook 
Arnold Meyer maakte bekend, dat een definitieve bespreking tussen Nationaal 
Front en Nederlandse Unie zonder overeenstemming was afgebroken vanwege 
de drie geschilpunten.373 Meyers houding kan een zekere bluf niet worden ont
zegd: Nationaal Front met ongeveer 6000 leden in september deed pogingen de 
Nederlandse Unie met zijn homderdduizenden leden over te nemen! Behalve 
door zij n eigen persoonlijkheid was Meyer tot deze bluf gebracht door suggesties 
van Duitse relaties, dat de bezetter Nationaal Front zou willen bevoordelen. Zo 
was er kans de dreiging van de NSB te pareren. Hoezeer dit alles bluf was bewees 
het feit, dat buiten de aanhangers van Meyer vele Nederlanders Nationaal Front 
met zijn geüniformeerde straatbendes als een soort 'surrogaat-NSB' beschouw- - £ ^ -
den.374 

Meyers wil tot een vorm van samengaan met de Nederlandse Unie was dus niet 
bepaald uit sympathie voortgekomen. Nationaal Front betitelde de Unie als 'ver
waterd' en 'reactionair'. Einthovens uitspraak, dat de Nederlandse Unie geen par
tij maar een volksbeweging was, werd even sterk gehekeld als zijn mening, dat 
Nederland geen jodenvraagstuk kende. Nationaal Frontschamperde, dat Eintho
ven kennelijk nooit in Amsterdam was geweest, met zijn wethouders, universiteit 
en bioscopen 37S De Nederlandse Unie wilde er niet duidelijk voor kiezen een au
toritaire beweging te zijn en stond volgens Nationaal Front te dicht bij het demo
cratisch standpunt. In antwoord op kritiek van het Algemeen Handelsblad schreef 
Meyer, dat de Nederlandse Unie uiteindelijk dezelfde kant als Nationaal Front op 
zou moeten gaan.376 Men zag binnen Nationaal Front overigens wel een verschil 
tussen Linthorst Homan, die de 'oude partijen' duidelijk afwees, en Einthoven.377 

Ook in een voor de bezettingsautoriteiten bestemd rapport verhulde Natio
naal Front zijn scherp afwijzende mening over de Nederlandse Unie niet. Het zag 
binnen de Unie slechts een kleine progressieve groep, die bezield was met de bes
te bedoelingen voor 'de nieuwe tijd'. Een deel van de Unie was volgens Nationaal 
Front zelfs niet tot samenwerking met de Duitsers bereid. Het rapport maakte de 
bezetter attent op de onderlinge geschillen in de Nederlandse Unie. Het presen
teerde Linthorst Homan als een sterk voorstander van een nieuwe ontwikkeling 
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en van samenwerking met de Duitsers. Sommige anderen in de Unie zagen hem 
zelfs als verrader. Linthorst Homan was volgens het rapport aan de bezetter ech
ter een te zwakke persoonlijkheid en delfde bij meningsverschillen vaak het on
derspit. De Quay helde vaak over naar nieuwe ideeën, maar was ook in 'profane za
ken' aan de Kerk gebonden. Einthoven was volgens het rapport zonder meer 
'reactionair': hij en De Quay zouden echter door de 'progressieve' groep wel kun
nen worden meegesleept.378 Ook lieten vertegenwoordigers van Nationaal Front 
de bezetter weten, dat het door de 'ondergrondse arbeid' van Einthoven was, dat 
de samenwerking tussen Unie en Front voorlopig niet doorging.379 

Begin december 1940 verscheen Arnold Meyers brochure Samenwerking. Daarin 
stelde hij vast, dat een eenheid van de drie autoritaite bewegingen niet tot stand 
was gekomen. De oorzaak was volgens hem vooral een mentaliteitsverschil. Een 
politieke organisatie had alleen zin, als aan de minimumvoorwaarden van de 
Duitsers tegemoet werd gekomen. Die voorwaarden waren af te leiden uit de toe
spraken van Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Meyer schreef er ondanks de mis
lukking van de samenwerking van overtuigd te zijn, dat er uiteindelijk een geza
menlijke Nederlandse beweging - inclusief de NSB - tot stand zou komen.380 Het 
weekblad De Unie reageerde pas op 28 december met een korte, afwijzende verkla
ring.381 Daarmee was het hoofdstuk van een samenwerking met de NSB voor de 
Unie gesloten. 

Meyer zelf meende nog steeds dat alleen op zijn voorwaarden een succesvolle 
eenheidsbeweging tot stand zou kunnen komen. Vandaar dat hij bleef streven 
naar samenwerking met de Nederlandse Unie zonder bereid te zij n tot concessies —É \-
over zijn standpunten of over zijn leiderspositie. Hij was er eind september door 
zijn eigen functionarissen van op de hoogte gesteld, dat het Driemanschap zich 
tegenstander had verklaard van het tijdens de bezetting doorvoeren van staat
kundige hervormingen. Het vormen van een regering beschouwde het als verraad 
tegenover de Nederlandse regering in Londen.382 

Binnen de Unie-leiding bleven verschillen in de houding ten opzichte van Na
tionaal Front bestaan. De uit het zuiden afkomstige functionarissen vonden on
danks het mislukte gesprek van het Driemanschap met Arnold Meyer een samen
werking met Nationaal Front voor de hand liggend. Beide organisaties waren in 
de praktijk in het zuiden voor de zelfde aanhang aantrekkelijk. Ook De Quay was 
gevoelig voor deze argumenten.383 Linthotst Homan had na het gesprek met Ar
nold Meyer zijn overtuiging behouden, dat contacten met Nationaal Front hun 
nut konden hebben. Dit vooral in verband met mogelijke nieuwe ontwikkelingen 
rond de NSB.384 Voor Einthoven was het streven naar samenwerking met Natio
naal Front voortaan echter niet meer aan de orde.38S Als compromis of als pleister 
op de wond voor de voorstanders van contacten met Nationaal Front stemde de 
Unieleiding ermee in, dat samen met het Front een commissie werd benoemd, die 
studie zou verrichten naar de meest wenselijke landbouwhervormingen in de 
toekomst.386 

Het was op eigen initiatief, dat een paar van de uit het zuiden van het land af-
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komstige medewerkers van het Uniesecretariaat in de loop van het najaar toch 
weer gesprekken voerden met functionarissen van Nationaal Front. Ondanks on
enigheid in de Unieleiding werd het goed gevonden, dat min of meer geregelde 
besprekingen tussen delegaties van beide organisaties werden gehouden. Bijna 
wekelijks sprak men met elkaar over de principiële verschillen. Er ontstond geen 
consensus over een toenadering. Einthoven had met Roelfsema afgesproken, dat 
het in ieder geval niet tot een fusie met Nationaal Front mocht komen.387 Arnold 
Meyer voerde na het mislukte gesprek met het Driemanschap de onderhandelin
gen met de Uniemedewerkers niet zelf, maar vaardigde een commissie af. Onder 
meer Von Oberndorff en Van Dal maakten er deel van uit.388 

De bedoeling was te onderzoeken of niet alsnog overeenstemming bereikt kon 
worden over de geschillen tussen beide bewegingen. Aan de kant van de Neder
landse Unie stelde Geert Ruygers compromisvoorstellen op. Hij formuleerde een 
voorstel voor een compromis over'het jodenvraagstuk'. Daarin stond onder meer: 
'Onze houding tegenover de joden wordt bepaald door het feit, dat zij een eigen 
volk vormen, anderssoortig dan het onze, maar daarom niet minderwaardig.' Een 
gedeelte van het joodse volk leefde temidden van de Nederlandse volksgemeen
schap. Dat borg volgens Ruygers gevaren in zich voor de eigenaard en de cultuur 
van het Nederlandse volk. Vandaar dat in een dergelijke situatie de staat maatre
gelen zou moeten nemen, die nodig waren om deze eigenaard te beschermen en te 
waarborgen.389 

Aan zijn gesprekspartners van Nationaal Front deelde Ruygers mee, dat deze 
tekst een 'in-officiële formulering* was. Wel had hij het stuk 'voorgelegd' aan het -É \-
Driemanschap.390 De formulering week ver af van het officile standpunt van de 
Unie over de joden. Zou de Unieleiding het stuk overnemen, dan zou deze ook het 
bestaan van een 'jodenvraagstuk' in Nederland hebben geaccepteerd. De redene
ring van Ruygers hield immers in, dat er aanleiding was de eigen aard van het Ne
derlandse volk tegen de joden te beschermen? 

Weliswaar had ook Linthorst Homan in De Unie erkend, dat er een aparte jood
se bevolkingsgroep bestond, maar dat gebeurde expliciet in het kader van een ne
gatieve reactie op de anti-joodse maatregelen van de bezetter. Een formulering als 
door Ruygers voorgesteld zou een - misschien relatief gematigde - concessie aan 
het antisemitisme van de Duitse nationaal-socialisten hebben betekend. De druk 
van Nationaal Front in deze richting had dan ook de bedoeling een samenwer
king met de Nederlandse Unie voor de bezetter meer acceptabel te maken. Men 
probeerde - kennelijk met enig succes - Ruygers en de zijnen ervan te overtuigen, 
dat het standpunt over de joden in de richting van de Duitse opvattingen moest 
worden omgebogen.391 De Nederlandse Unie heeft het standpunt van Ruygers 
over de positie van de joden niet overgenomen. Voor Nationaal Front ging Ruy
gers, ondanks zijn bereidheid tot compromissen, juist niet ver genoeg. Er moest 
duidelijker blijken, dat de joden een 'eigen volk' vormden. Omdat de joden indi
vidualistisch waren ingesteld, moest de Nederlandse volksgemeenschap be
schermd worden. Daar waar invloed uitgeoefend werd op de eigenaard van het 
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Nederlandse volk, was voor joden geen plaats.392 Het was in Nationaal Front ove
rigens bekend, dat er in de Unieleiding over de houding van het Front in het alge
meen ongenoegen bestond. Roelfsema had zich er namens de Unie over beklaagd, 
dat door Nationaal Front negatieve uitspraken over de Unie werden gedaan. Dat 
was in strijd met de weinige afspraken die wel gemaakt waren. De Nederlandse 
Unie had juist zijn eigen kader geïnstrueerd Nationaal Front niet in het openbaar 
te bestrijden.393 

Ruygers en de andere gesprekspartners van Nationaal Front in de Unieleiding 
waren er bezorgd over, dat de gesprekken niet meer door het Driemanschap geto
lereerd zouden worden. Daarom probeerde een functionaris van Nationaal Front 
de leiding van zijn organisatie ervan te overtuigen, dat een formulering over de 
joden ten behoeve van de Unie zou moeten beginnen met een positieve uitspraak, 
'waardoor het rechtsgevoel van het Nederlandse volk niet gekrenkt zou wor
den'.394 In deze fase probeerden De Brouwer, Ruygers en Kemp plotseling toch 
weer een fusie met Nationaal Front te forceren. De meerderheid in het Algemeen 
Secretariaat, inclusief Linthorst Homan, De Quay en Van der Wielen, leek er nu 
voor te winnen. Het mocht niet baten. Einthoven maakte na een gesprek over de 
gang van zaken met Roelfsema bekend, dat hij onder geen beding een fusie zou 
accepteren.395 In de loop van het najaar werd de Unie-delegatie na druk van Eint
hoven teruggeroepen. Het werd verboden voortaan nog te onderhandelen over 
een fusie tussen beide organisaties.396 Arnold Meyer was na de onderhandelingen 
in het najaar juist tamelijk tevreden geweest. De delegatie van de Nederlandse 
Unie had zijns inziens de beginselen van Nationaal Front voor 60 à 70 procent - £ ^ -
overgenomen.397 Na het verbod van Einthoven bleven informele besprekingen 
dus doorgaan. Onderwerp was het streven naar een ideologie van een 'nieuwe 
orde'. Einthoven en De Quay waren hiervan waarschijnlijk niet op de hoogte. 

In december concludeerden de gesprekspartners, dat de onderhandelingen 
tussen Nederlandse Unie en Nationaal Front waren vastgelopen. Van de kant van 
Nationaal Front werd over deze mislukking een communiqué opgesteld, met de 
bedoeling dit in het Nederlands Dagblad te publiceren. Op 14 december lichtte Von 
Oberndorff Roelfsema hierover in.398 De tekst van het ontwerp-communiqué 
sprak erover, dat de besprekingen tussen Unie en Front waren vastgelopen op het 
'jodenvraagstuk'. Op andere punten kon 'een grote mate van overeenstemming' 
worden bereikt, maar de Nederlandse Unie wilde vasthouden aan het standpunt, 
dat ook joden lid konden zijn van een Nederlandse politieke beweging. Voor Na
tionaal Front was dat reden om te concluderen 'een onmiddellijk begin van sa
menwerking' tussen beide bewegingen op politiek gebied niet mogelijk was.399 

Na een onderlinge discussie werd het Driemanschap het erover eens, dat het on
juist was de suggestie te wekken, dat er sprake was van een vergaande toenade
ring tussen Nederlandse Unie en Nationaal Front. De verschillen van mening tus
sen beide organisaties waren veel groter dan het ontwerp-communiqué weergaf. 
Bovendien waren de besprekingen, waaraan enige leden van het Unie-secretari
aat hadden deelgenomen vertrouwelijk en informatief van aard geweest. Roelfse-
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ma deelde Von Oberndorff dan ook mee, dat het Driemanschap een publicatie 
over de vertrouwelijke gesprekken niet nodig vond.400 Wel maakte Roelfsema een 
afspraak met Arnold Meyer om eens over de verhouding tussen beide bewegingen 
te praten. Het gesprek werd door de Unie voor onbepaalde tijd uitgesteld.401 

Kenmerkend was, dat de mislukte besprekingen ook van de kant van Nationaal 
Front geheel vrijblijvend waren geweest. Wel trad de onderhandelingsdelegatie 
van Nationaal Front in opdracht van Arnold Meyer op. De onderhandelaars had
den echter geen bevoegdheid om tot bindende afspraken te komen. Hun instruc
tie hield slechts het voeren van informatieve besprekingen in. Voordat verder
gaande stappen werden ondernomen, diende het Driemanschap eerst een 
'memorie' met beginselen van samenwerking of eenwording schriftelijk te aan
vaarden.402 Daarover was men het met de onderhandelaars uit de Nederlandse 
Unie al niet eens geworden. Het Driemanschap distantieerde zich bovendien van 
de besprekingen als zodanig: Einthoven verbood verdere onderhandelingen.403 

Het Nationaal Front was als actief opererende politieke beweging met vooral re
gionale aanhang niet een factor, die de Nederlandse Unie simpelweg wilde nege
ren. Ook al bleven na de mislukte gesprekken van het najaar in enige mate contac
ten bestaan, politieke resultaten leverden ze ook toen niet op. Voor de 
Nederlandse Unie was Nationaal Front een gesprekspartner temidden van vele 
andere, vele van zeer verschillende pluimage. Uit de rapporten van Nationaal 
Front aan de bezetter blijkt, dat hetzelfde ook gold voor Nationaal Front. 

De Vuurslag 

Bij de beantwoording van de vragen uit de kring van de politieke partijen had 
Einthoven verwezen naar de uitwisseling van 'open brieven' met De Vuurslag. 
Deze kleine organisatie onder voorzitterschap van Groeninx van Zoelen had al in 
de tijd van de oprichting van de Unie contact met het Driemanschap gezocht.404 

De hoop, dat de jonge Nederlandse Unie het corporatieve programma van De 
Vuurslag zou overnemen, was niet in vervulling gegaan. Evenmin was het gelukt 
Groeninx van Zoelen in de leiding van de Nederlandse Unie te laten opnemen. Be
gin september 1940 was de kleine 'Nationale Unie' voor het eerst sinds de capitu
latie weer bijeengekomen. Besloten werd als een soort studiekring het werk te 
hervatten. De vergadering bracht dank uit aan het Driemanschap van de Neder
landse Unie, dat er 'een verzekerd bestaan' aan had gewaagd om het volk een hart 
onder de riem te steken en voor velen een nieuw verzamelpunt en vaderlands on
derdak te bieden.405 

Overigens verhinderden de contacten met de Nederlandse Unie niet, dat De 
Vuurslag via een Duitse 'vertrouwensman' aandacht bij de bezetter vroeg voor de 
eigen standpunten. Al op 3 augustus had De Vuurslag de bezetter een rapport over 
de situatie in Nederland doen toekomen.406 In het najaar van 1940 kwam De Vuur
slag in een voor de bezetter bestemd - in het Duits gesteld - rapport tot veel ver-
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dergaande conclusies dan in de correspondentie met de Nederlandse Unie. De 
Vuurslag betoogde, dat de huidige toestand in Nederland niet in het belang van 
het Duitse Rijk was. Beter was het tot een plaatsvervangende Nederlandse rege
ring te komen, die ook bij de NSB vertrouwen zou wekken. Aan zijn nota voor de 
bezetter voegde De Vuurslag een sociaal-economisch programma voor zo'n rege
ring toe.407 

Toch bleven er contacten met de Nederlandse Unie bestaan en Groeninx van 
Zoelen speelde zelfs een zekere rol in de organisatie ervan. In het begin van het 
volgend jaar zou dat zelfs een belangrijke rol zijn.408 De contacten geven aan hoe
zeer de Nederlandse Unie de steun van heel verschillende kanten probeerde te 
verwerven. De ideeën van De Vuurslag verschilden nogal wat van de opvattingen, 
die in de onderhandelingen met politieke partijen naar voren kwamen. Door over 
zo uiteenlopende standpunten vrijwel gelijktijdig te onderhandelen plaatste de 
Nederlandse Unie zich in een dubbelzinnige positie. Die positie paste in de alge
mene opstelling van de Unie, die immers in een aantal opzichten vaag en onuit
gesproken was. 

De vereniging De Vuurslag had deze naam begin september aangenomen. De 
daarvoor al sinds jaren gedragen naam, 'Nationale Unie', had tot verwarring met 
de Nederlandse Unie kunnen leiden. Op 14 september 1940 publiceerde De Vuur
slag een Open Brief aan de Nederlandse Unie. De Vereniging had overigens bij ge
legenheid van de naamsverandering 'warme sympathie' voor het Driemanschap 
uitgesproken. In de Open Brief, ondertekend door Groeninx van Zoelen, werd 
nog eens adhesie aan de Nederlandse Unie betuigd. - £ ^ -

Met nadruk werd als reden voor die adhesie aangegeven, dat de Nederlandse 
Unie openlijk voorstander was van 'corporatieve ordening' en 'autoritaire demo
cratie'. Dat betekende volgens De Vuurslag, dat de 'oude' partijpolitici, de 'mees
ters der verdeeldheid', geen onderdak in de Unie zouden kunnen vinden. Het be
tekende ook, dat het Nederlandse imperium, met zijn 70 miljoen inwoners, een 
hoeksteen zou kunnen worden van, zoals Groeninx het uitdrukte, 'de door ons al
len begeerde Europese statenbond'. Ook al gaf De Vuurslag toe, dat het niet de tijd 
was om maatregelen uit te vaardigen die met de geldende Nederlandse wet in 
strijd waren, wel diende een nieuw corporatief en autoritair bestel punt voor punt 
staatsrechtelijk, economisch en sociaal uitgewerkt te worden. De 'oude' politici 
moesten nu geen kans meer krijgen: zij waren tekort geschoten. De anti-these 
moest overwonnen worden: waren niet Groen van Prinsterer, Kuyper, de katho
lieken en Troelstra allen voorstanders van een corporatieve staat? Nu was de tijd 
rij p om het veld van het corporatisme te bewerken, zodat het'ons Hollands ideaal' 
kon voortbrengen: 'eendracht op grond van verscheidenheid'. Daarvoor was een 
nieuw programma nodig, gericht op 'het Nieuwe Land'.409 

Ook De Vuurslag deed - afhankelijk van de gesprekspartner - nogal eens ver
schillende uitspraken. In ieder geval was de positie van Groeninx van Zoelen en 
de zijnen radikaler en meer uitgesproken dan die van de Nederlandse Unie. Zij 
waren van mening, dat Nederland de toekomst als deel van een Europese staten-
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bond onder ogen moest zien. Een toekomst zou alleen bestaan na hervormingen 
in corporatieve en autoritaire zin. Men eiste van de Nederlandse Unie, dat deze 
zich hierover ook ondubbelzinnig in een nieuw programma uitsprak. Dan zou 
het Nederlandse volk zich, zeker ook als koloniale macht, een eigen plaats in het 
nieuwe Europa kunnen verwerven. 

Bij het Driemanschap ging het er als steeds om zoveel mogelijk steun voor de 
Nederlandse Unie te verkrijgen, in dit geval dus van De Vuurslag. Ook al was de 
aanhang van deze vereniging numeriek te verwaarlozen, het radikale elan paste 
bij de indruk, die ook de Unie wilde wekken. Toch besloot het Driemanschap een 
aantal eigen standpunten tegenover De Vuurslag te handhaven. Daarmee kon het 
enigszins tegemoet komen aan bedenkingen, zoals die leefden in de kring van de 
politieke partijen. Anderzijds besloothet Driemanschap te tonen, dat zijn ideeën, 
ondanks de verschillen, wel in dezelfde richting als die van De Vuurslag gingen. 

Op 2i september publiceerde de Nederlandse Unie zijn antwoord aan De Vuur
slag. Daarin verklaarde ook de Nederlandse Unie, dat de parlementaire democra
tie was vastgelopen, vooral op sociaal-economisch gebied. In de toekomst zou het 
beleid op dat laatste gebied in handen moeten komen van 'bedrijfscorporaties'. 
Daarnaast stelde de Unie vast, dat er een sterker overheidsgezag zou moeten zijn. 
Wel zou de 'volksinvloed' zich ook buiten de corporatieve organen om moeten 
kunnen doen gelden. Dat was van groot belang voor 'ons volk, met grote gods
dienstige en geestelijke verscheidenheid'. De invoering van corporatieve organen 
zou voor de Unie dus uitsluitend tot het sociaal-economisch terrein beperkt blij
ven. Dat ging minder ver, zo stelde ook het Driemanschap vast, dan wat De Vuur- (T) 
slag nastreefde met een 'corporatief staatsbestel'. Ook buiten het staatkundige 
was er genoeg te doen. Het was ook voor de Unie een 'vanzelfsprekendheid', dat 
daarbij rekening moest worden gehouden met wat De Vuurslag noemde 'de ver
eiste Zusammenklang' met Europa's 'continentaal bestel'. 

De Nederlandse Unie had voor het bestuderen van deze problematiek een com
missie ingesteld en wilde overleg met allen, die hieraan een bijdrage zouden kun
nen leveren. Zonder nadere studie was de Unie echter niet bereid al onmiddellijk 
een beleidsprogramma op te stellen, dat op de gedachte van de corporatieve staat 
was gebaseerd.410 

De reactie op het concrete voorstel van De Vuurslag - een programma op basis 
van het idee van de corporatieve staat- was dus afwijzend, hoe sympathiserend de 
toon van het antwoord van het Driemanschap ook was. Ondanks deze afwijzing 
bleef er in de rest van het jaar regelmatig contact tussen Groeninx van Zoelen en 
het Driemanschap bestaan.411 Ook zou Groeninx in een kamer van het Unie-se
cretariaat werken aan diverse rapporten, bijvoorbeeld over de positie van de Ne
derlandse joden.412 In het kader van de nadere studie over een corporatief bestel 
werd dr. M.RJ. Brinkgreve, specialist van De Vuurslag op dit gebied, een van de 
adviseurs van de Nederlandse Unie.413 Zowel Brinkgreve als Groeninx schreef bij
dragen voor het Unie-weekblad en de laatste zou begin 1941 ook op ander gebied 
nog een belangrijke rol in de Nederlandse Unie spelen.414 Overigens had de lei-
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ding van De Vuurslag de kritiek op het feit, dat het Driemanschap weer contact 
met enkele partijpolitici had opgenomen.415 

Na de oprichting van de Nederlandse Unie hadden ook andere voorstanders 
van een corporatieve staat het Driemanschap benaderd. Daaronder was de kleine 
organisatie Nationaal Herstel. In 1933 had deze als politieke beweging bedoelde 
rechts-nationalis tische organisatie een zetel in de Tweede Kamer behaald. In 1940 
was er nog slechts een kleine groep sympathisanten over.416 Dit Nationaal Herstel 
werd begin september 1940 door De Vuurslag benaderd om ook te proberen de 
Nederlandse Unie in meer radikale, corporatieve richting te beïnvloeden. Inder
daad verklaarde Nationaal Herstel de open brief van De Vuurslag te ondersteunen 
en bracht daarnaast vier punten uit het eigen programma onder de aandacht van 
het Driemanschap. Het ging om: 1. Rijkseenheid, 2. een Nationale staat (in tegen
stelling tot een partijenstaat corporatief opgebouwd), 3. opheffing van alle poli
tieke partijen en groepen en 4. een Europees gerichte politiek.417 

Nationaal Herstel toonde zich openlijk teleurgesteld over hetantwoord van de 
Nederlandse Unie op de open brief van De Vuurslag: de Unie ontweek op bijna 
alle gebieden een duidelijke uitspraak. De Nederlandse Unie was in de ogen van 
Nationaal Herstel nog aan het zoeken naar een stelsel, dat het best bij het Neder
lands volkskarakter paste. Maar het was toch duidelijk, dat het tijdperk van zoe
ken nu was afgesloten? De Nederlandse Unie zou leiding moeten geven bij het 
toepassen van de corporatieve gedachte, omdat het land op korte termijn voor de 
beslissing zou komen te staan 'van het al of niet-zijn van onze volksgemeen
schap'.418 ( | ) 

Zo waren De Vuurslag en Nationaal Herstel, beide met een rechts-autoritaire, 
zo niet fascistische achtergrond, van mening, dat Nederland in de toekomst al
leen een kans op het handhaven van een eigen identiteit had, als hervormingen in 
autoritaire en corporatieve zin werden doorgevoerd. Het waren de hervormin
gen, die deze bewegingen altijd al hadden gepropageerd. Kennelijk hoopte men, 
dat dit een basis zou zijn, waarop de Duitsers na de vrede een zekere mate van zelf
standigheid aan Nederland zouden willen toekennen. De Nederlandse Unie ging 
naar hun smaak niet ver genoeg in deze richting en was op zijn best te vaag. 

I O . 3 EEN 'OUD-GOUVERNEUR-GENERAAL' ALS NATIONALE REDDER? 

Temidden van alle contacten en aftastende gesprekken tussen Nederlandse poli
tieke groeperingen en individuen dook steeds weer de naam op van oud-gouver-
neur-generaaljhr.mr.B.C. de Jonge. Vanwege zijn rechts-autoritaire politieke op
vattingen, maar vooral vanwege het gezag van zijn vroegere hoge functie in 
Nederlands Indië was De Jonge voor velen de ideale figuur om boven de partijen 
staand de leiding te nemen van een politieke eenheidsbeweging of zelfs van een 
Nederlandse regering onder de bezetting. Dit gold vanzelfsprekend voor lieden, 
die uit zichzelf De Jonges politieke opvattingen ook al waren toegedaan, het gold 
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ook voor velen, die dachten dat in de omstandigheden van de bezetting een figuur 
met een dergelijke instelling de beste kans maakte en dat De Jonge daarbij door 
een meerderheid van de bevolking wel als nationale, boven de partijen staande 
persoonlijkheid geaccepteerd zou worden. 

In de voorlaatste fase van de oprichting van de Nederlandse Unie had men kor
te tijd De Jonge het leiderschap van een Nationaal Comité toegedacht. Ook in de 
politieke gedachtengang van anderen - bijvoorbeeld die van de historicus Ger-
retson over een Nederlands bewind onder de bezetting - nam De Jonge een lei
dinggevende positie in. Politiek onbeschreven bladen met contacten bij de Duit
sers zagen in de oud-gouverneur-generaal iets van een nationale redder, die 
vanwege zijn opvattingen en statuur ook bij de nationaal-socialistische bezetter 
indruk zou kunnen maken.419 

Enkele weken na de mislukking van de onderhandelingen tussen Arnold Mey
er en het Driemanschap, richtte ook De Vuurslag zich tot De Jonge in een poging 
toch iets van een Nederlands bewind van de grond te krijgen. Dr. M.R.J. Brinkg-
reve vroeg hem of hij er niet voor voelde op te treden als 'waarnemend hoofd van 
de Nederlandse regering'. In 'de huidige toestand' zou hij dan als plaatsvervanger 
van de eigen regering de aanwijzingen van de Rijkscommissaris opvolgen, bin
nen het raam van het volkenrecht. Een uitgebreid 'programma' voor een bewe
ging, die een dergelijk regime zou moeten ondersteunen, had Brinkgreve ook al 
aan een Duitse 'vertrouwensman' overhandigd.420 

Overigens had Groeninx van Zoelen al op 8 augustus De Jonge ingelicht over 
-Q- de gesprekken die hij met leden van het Driemanschap had. Ook toen had hij ge- - £ ^-

wezen op het belang van hervormingen in corporatieve zin. Bovendien had Groe
ninx van Zoelen De Jonge zijn eigen visie gegeven op de situatie, zoals die er voor 
de bezettende macht uitzag.421 

Reeds kort na de oprichting van de Nederlandse Unie waren er aan de extreem
rechtse, maar niet nationaal-socialistische zijde van het Nederlandse politieke 
spectrum koortsachtige politieke activiteiten gaande om tot een 'nationale' poli
tieke beweging te komen, die het Nederlandse volk bij de bezetter zou vertegen
woordigen. Omdat de Nederlandse Unie zojuist met dat doel was opgericht - en 
met succes! - zocht men ook contact met het Driemanschap. Toch voldeed de Ne
derlandse Unie niet aan de eisen die deze kringen aan een nationale beweging 
stelden: voor hen ging de Unie niet ver genoeg. Vele plannenmakers gingen er 
vanuit, dat een dergelijke beweging het vertrouwen van de bezetter moest ver
werven. Daarom zou die beweging er duidelijk en definitief voor moeten kiezen 
Nederland in rechts-autoritaire zin te hervormen. Verder zou de beweging de NSB 
als het ware in zich op moeten nemen en uiteindelijk bereid zijn onder de bezet
ting een (voorlopige) regering te vormen. Aan deze voorwaarden voldeed de Ne
derlandse Unie niet. Alleen al hierom vond men Einthoven, Linthorst Homan en 
De Quay niet geschikt als leiders van een werkelijk nationale beweging en werd 
gezocht naar een persoonlijkheid van formaat: in de meeste gevallen kwam men 
terecht bij jhr. B.C. de Jonge. 
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Ook de voorzitter van het college van secretarissen-generaal, Snouck Hurgron-
je, was op de hoogte gesteld van het plan De Jonge een nationale rol te laten spe
len. Toch ried in november Groeninx van Zoelen De Jonge aan om voorlopig niet 
in te gaan op verzoeken de leidersfunctie te gaan bekleden. Door zijn contacten 
met de Nederlandse Unie, en met name met Einthoven, was Groeninx ervan over
tuigd geraakt, dat het gevaar van een NSB-aan-de-macht nu alles overheerste. Voor 
het moment was het minder opportuun, dat De Jonge bijzondere verantwoorde
lijkheden op zich nam. Er dreigde in de grote steden confrontatie met de NSB, ter
wijl er ook geruchten waren, dat sommigen een 'opstandige beweging' wilde ver
wekken. Dat was volgens Groeninx een 'onzalige' ontwikkeling. Bovendien was 
er het gerucht, dat de NSB een politieke putsch tegen de Nederlandse Unie zou 
voorbereiden.422 De mogelijkheid van succes voor een volksbeweging, die ook de 
NSB omvatte leek geringer dan ooit. Daar kwam bij, dat Groeninx meende, dat er 
goede mogelijkheden waren invloed op de Nederlandse Unie uit te oefenen. Wel 
bleef Groeninx contact houden met De Jonge.423 Hij hield hem tot in 1941 op de 
hoogte van de ontwikkelingen bij de Nederlandse Unie en fungeerde in persoon
lijke gesprekken als een 'verbindingsman'. 

Groeninx van Zoelen had overigens gedurende het hele najaar over de politie
ke situatie ook contact met de verder in de politiek onbekende A.W. Goossens. 
Ook daarvan stelde hij De Jonge op de hoogte.424 Goossens beweerde door eigen 
contacten de houding van de bezetter te kunnen beïnvloeden. Al in de zomer van 
1940 had hijzelf geprobeerd B.C. de Jonge voor een leidende functie in een moge
lijk nieuwe Nederlandse eenheidsorganisatie te interesseren.425 Ook in het najaar —£ ^~ 
hield Goossens nog contact met De Jonge. Hij probeerde duidelijk te maken, dat 
in de gegeven situatie politieke acties buiten de NSB om, of tegen de NSB in, geen 
zin hadden. De Jonge was het hier volledig mee eens, maar hij bestreed de opvat
ting van Goossens, dat'de aangegeven weg de vorming van een Regering door de 
Rijkscommissaris zou zijn'. 

Volgens De Jonge zou een te vormen Nederlands 'Gezag' geen regering mogen 
zij n en moeten voortkomen uit het Nederlandse volk zelf. Er zouden verschillen
de groepen bij betrokken moeten zijn, waaronder de NSB. Zo'n gezag zou door de 
Duitsers moeten worden erkend en gesteund. Wat De Jonge betreft zouden de 
oude en nieuwe groepen en partijen kunnen worden ontbonden. Overigens ont
kende De Jonge het bericht, dat hijzelf een regering zou willen vormen.426 

Zowel De Jonge als Goossens waren dus voorstander van de vorming van een 
politieke 'vertegenwoordiging' van het Nederlandse volk, waarbij de NSB betrok
ken zou zijn. Zij pasten in de opvattingen van velen in ultra-rechtse kring, die 
naar een Nederlands bewind streefden. Ongetwijfeld zou dan de Nederlandse 
Unie in een dergelijke beweging moeten opgaan. Opmerkelijk is, dat de gedach
ten van Linthorst Homan zich in de loop van het najaar ook in deze richting ont
wikkelden. Bij anderen in de top van de Nederlandse Unie, bij Einthoven en me
destanders als Roelfsema, leefde een sterke afkeer van ideeën, waar ook de NSB een 
rol in speelde.427 De opvattingen van Goossens waren het meest vergaand. Onge-
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twijfeld in overeenstemming met de bezetter bepleitte hij, dat een Nederlands ge
zag met een 'nationale figuur' aan het hoofd ook formeel de regeringsverant
woordelijkheid onder de bezetter op zich moest nemen. Oud-gouverneur-gene-
raal De Jonge zag er in de omstandigheden niets in een dergelijke rol te spelen. 
Het overgrote deel van de bevolking zou een beweging, laat staan een 'regering^, 
waarvan de NSB deel uitmaakte, niet als 'nationaal' accepteren. Een belangrijk ele
ment in De Jonges negatieve oordeel over de regeringsplannen was ook, dat op die 
wijze de band met de Kroon zou zijn doorgesneden. 

De Jonge maakte intussen van zijn contacten met Goossens gebruik om te plei
ten voor het lot van een geïnterneerde kennis. Goossens beloofde zijn best te 
doen, maar bereikte niets.428 Intussen bleef hij De Jonge benaderen met zijn plan
nen en argumenten. De NSB kon toch bij een nationale politiek betrokken wor
den, nu duidelijk was dat Mussert zelf niet voldeed aan de verwachtingen van de 
bezetter? Ook Groeninx van Zoelen en secretaris-generaal Snouck Hurgronje 
werden door Goossens benaderd. Beiden toonden belangstelling voor de moge
lijkheid van een nieuwe organisatie, die de zegen van de bezetter zou hebben. 
Goossens verwees naar de positie van Pétain en Laval in Frankrijk, die toch een 
vingerwijzing zou moeten zijn!429 

De Jonge hield contact met allen, die hem voor een positie benaderden, maar 
stemde geen enkele keer toe in een rol voor zichzelf. Niet dat hij tegenstander was 
van contacten met de Duitse bezetter of met de NSB, integendeel. Wel was hij te
genstander van een optreden, dat een breuk met het Huis van Oranje zou beteke-

-£ ^ - nen.430 Bovendien was hij er - mede door adviezen van Groeninx van Zoelen - van —̂  ̂ ~ 
overtuigd, dat een eenheidsbeweging, waarvan de NSB deel uitmaakte, op dat mo
ment onder de bevolking weinig kans op steun had. Ook was hij van mening, dat 
de rol van een nationale organisatie voorlopig het best door de Nederlandse Unie 
en het Driemanschap kon worden vervuld. Dat betekende overigens niet, dat hij 
van de leden van het Driemanschap zo'n hoge dunk had.431 Waarschijnlijk hield 
hij het niet voor uitgesloten, dat later nog eens een beroep op hem zou worden ge
daan. In een situatie, waarin hij met instemming van de Kroon een bijdrage zou 
kunnen leveren aan hethandhaven van de Rijkseenheid, zag hij eventueel wel een 
rol voor zichzelf. Dat was al eerder gebleken, toen hij probeerde het contact tussen 
Nederlands Indië' en het bezette Nederland te herstellen.432 

Het Driemanschap was zich er van bewust, dat de Nederlandse Unie met zijn 
grote aanhang de mees t aantrekkelijke partner was bij pogingen tot het bundelen 
van krachten van Nederlandse politieke groeperingen. Die indruk werd beves
tigd door de wens van allerlei groeperingen om met de Unie samen te werken of 
op zijn minst de beweging te beïnvloeden. Dat gold voor Nationaal Front, maar 
ook voor het kleine Nationaal Herstel. De laatste uitte kritiek op de als te afwach
tend beschouwde koers van de Nederlandse Unie. Er bleek vooral uit hoeveel be
lang ook deze vereniging aan de Unie hechtte.433 

Generaal b.d. van het KNIL Ch. Kies, nam in oktober nog eens een persoonlijk 
initiatief tot een samengaan van Nederlandse Unie en Nationaal Front. Hij werd 
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gesteund door de tot het fascisme neigende Waaggroep. Kies hield de beide bewe
gingen voor, dat er een nieuwe politieke eenheidsbeweging gevormd moest wor
den. Hij had er al een naam voor: de 'Nederlandse Volksgemeenschap'. De ideolo
gische basis betitelde hij als het 'Christelijk Nederlands Socialisme'. De leiding 
zou volgens Kies in handen moeten worden gelegd van een voor allen aanvaard
baar persoon: oud-Gouverneur-Generaal De Jonge. 

Ook Kies gaf als motief voor zijn initiatief, dat het politieke vacuüm moest 
worden opgevuld. In de bestaande situatie regeerden immers de Duitsers het land 
zonder dat iemand de Nederlandse behoeften kon bepleiten. Tegenover de drei
ging van de NSB zou een andere sterke groep moeten komen, 'staande op eveneens 
voor de Duitse Overheid volkomen aanvaardbare grondslagen'. Een ontwerp-pro-
gramma voor de door hem voorgestelde beweging s tuurde Kies vast toe aan de lei
ding van zowel Nederlandse Unie als Nationaal Front. Zijn voorstellen werden 
door geen van beide bewegingen serieus genomen.434 Jhr. De Jonge vond overi
gens, dat Kies met dit voorstel te ver was gegaan.43S 

Een groep rond J.H. van Lonkhuyzen in Zeisthad het Driemanschap al eerder 
een dergelijk voorstel gedaan. Al in de zomer was deze met het idee naar buiten 
gekomen onder de bezetting een 'Directorium' te vormen. Voor het leiderschap 
ervan werd weer de naam van De Jonge genoemd.43S Ook de literator Gerard Knu-
velder en de fascistische priester Wouter Lutkie spraken openlijk uit, dat de Ne
derlandse Unie niet radikaal genoeg was, onder meer omdat deze geen regering 
wilde vormen.437 

De Nederlandse Unie had weinig reden om op dit soort voorstellen van eenlin- - £ ^-
gen of kleine groepen in te gaan, maat ging contacten met deze rechts-autoritaire 
stromingen niet uit de weg. Reden daarvoor was het streven een zo breed moge
lijke steun te verwerven. Ook de belangstelling voor vernieuwingsgezinde, daad
krachtige initiatieven bracht de Unieleiding tot dit soort contacten. 

Achter de rug van de Nederlandse Unie om, maakten de rechts-autoritaire 
groeperingen de bezetter deelgenoot van de overtuiging, dat de grote eenheids
beweging niet radikaal en niet pro-Duits genoeg was. Alle activiteiten van de au
toritaire groepen waren erop gericht een niet-democratische nationale eenheid te 
stichten, uiteindelijk als het kon in de vorm van een (voorlopige) regering. De NSB, 
al dan niet inclusief de leidersgroep rond Mussert, kon deze eenheid niet belicha
men, maar zou er wel deel van uit moeten maken. Het Nederlandse volk zou ervan 
overtuigd moeten worden, dat d i t - net als een formele samenwerking met de be
zetter - in het Nederlands belang was. 

In de praktijk was het gevolg, dat de Nederlandse Unie zich wel enigszins in 
rechts-autoritaire richting bewoog en hier en daar zelfs experimenteerde met 
contacten met de NSB. Tegelijkertijd ontwikkelden zich in de Unie-leiding sterke 
tegenkrachten, die van dergelijke tendensen niet gediend waren. Dit dubbelzin
nige karakter van de beweging als geheel maakte het mogelijk, dat de Unie als 
eenheidsbeweging rechts-autoritaire tendensen had, maar aan de andere kant de 
anti-democratische en pro-Duitse krachten de wind uit de zeilen nam. 
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I O . 4 DE VERHOUDING TOT DE NSB 

De Nederlandse Nationaal-Socialisten waren met hun pro-Duitse machtsstreven 
de duidelijke tegenstander van de Unie: hierover bestond in de Nederlandse Unie 
geen enkele twijfel. Het verzet tegen een mogelijke machtsgreep van de NSB in zo
mer en najaar van 1940 versterkte het saamhorigheidsbesef in de organisatie.438 

Half september werd het gevaar van een machtsovername door de NSB in de top 
van de Unie acuut geacht.439 De Quay zag toen slechts twee mogelijkheden: óf 
Mussert kreeg met steun van de bezetter de macht óf de bezetter zou openvallen
de functies in het Nederlandse overheidsapparaat door NSB'ers laten bezetten.440 

Einthoven had uit Rotterdam vernomen, dat de politie de opdracht had gekregen 
zich tegenover de NSB welwillend op te stellen. Daarna waren er berichten, dat de 
situatie rond de NSB minder gespannen was.441 

Toch kreeg de Unie nog in oktober waarschuwingen over een mogelijke 
machtsgreep van de NSB. Voor sommigen was het voorbeeld van de positie van de 
nationaal-sociallist Quisling in Noorwegen alarmerend.442 In Nederland was de 
positie, die Rost van Tonningen van de bezetter gekregen had, een teken aan de 
wand. Intussen maakten aanvallen van de WA op Unie-bezittingen het noodzake
lijk, dat het Algemeen Secretariaat in Den Haag en de Unie-kantoren elders in het 
land 'behoorlijk' bewaakt werden.443 

Zo raakte de Unie gefixeerd op gevaren van NSB-kant: de anti-NSB-gezindheid 
dreigde de overige doelstellingen van de Nederlandse Unie volledig te overspoe-

-Ç_j- len. Regelmatig droeg de Unieleiding de Unie-organisatie op het Vernieuwings- —Ç\-
streven onder de aandacht van de leden te brengen. Aan de colporteurs werd -
vaak vergeefs - duidelijk gemaakt, dat het weekblad niet aan de man gebracht 
mocht worden met kreten als: 'Lees De Unie, TEGEN de NSB!'444 

De Nederlandse Unie probeerde invloed uit te oefenen op personen en organi
saties, die in de omstandigheden van de bezetting aanleiding zagen toenadering 
te zoeken tot de NSB. ZO viel het sympathisanten van de Unie op, dat de neiging 
van de NSB beroepsgroepen in zogenaamde 'fronten' te organiseren, in sommige 
kringen succes had. Ondanks suggesties in die richting volgde de Unie zelf deze 
strategie niet en vormde geen, door de Unie geleid, 'Boerenfront'. Wel werd er bij 
het kader van de Nederlandse Unie op aangedrongen het agrarisch programma 
van de Unie te bespreken in kringen van boeren, die met de Unie sympathiseer
den. Van het Algemeen Secretariaat zou dr. E.W. Hofstee beschikbaar zijn om toe
lichting te geven. Hetzelfde kon gelden voor onderwijskringen. Voor eventuele 
toelichting werd in dit geval naar dr. P. J. Bouman verwezen.445 

Sociaal-democratische leden van de Unie, veelal actief in het sociale voorlich-
tingswerk, voerden onderling discussie of men nu wel of niet lid van het NW kon 
blijven. Later werd besloten het lidmaatschap van het onder NSB-leiding staande 
NW als onverenigbaar te beschouwen met het lidmaatschap van de Nederlandse 
Unie.446 Toen de nationaal-socialistische 'opvolger' van de SDAP, de Nederlandse 
Socialistische Werkgemeenschap, van SDAP-leden van Provinciale Staten en ge-
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meenteraden eiste, dat zij tot deze Wetkgemeenschap zouden toetreden, liet De 
Unie weten, dat de leden van de Nedetlandse Unie, die voormalige SDAP-leden wa
ren, deze intimidatie met minachting beantwoordden.447 

Toen de onder het personeel van de Nederlandse Spoorwegen invloedrijke 
neutrale Nederlandse Vakcentrale contacten ging onderhouden met nationaal-
socialistische organisaties en zelfs een gesprek met Mussert had, spanden Lint
horst Homan en De Quay zich in ze te winnen voor doelstellingen en functie van 
de Nederlandse Unie.448 

Iets dergelijks deed zich voor bij de organisatie Landbouw en Maatschappij. 
Hier was het Linthorst Homan, die de invloed van de NSB probeerde te bestrijden. 
Dat deed hij overigens al voor de oorlog, toen in deze boerenbeweging de belang
stelling voor de NSB al sterk was geweest.449 Homan was, sinds hij Commissaris 
van de Koningin was, geen lid meer van Landbouw en Maatschappij, maar be
schikte er nog over contacten en een zekere invloed. In het najaar van 1940 spande 
hij zich in om een fusie tussen Landbouw en Maatschappij en het nationaal—so
cialistische Boerenfront te voorkomen.450 

Eveneens in het najaar van 1940 had Linthorst Homan een ontmoeting met 
prof. H. Westra, betrokken bij de pro-fascistische stichting De Waag en sinds 1939 
redacteur van het gelijknamige tijdschrift.451 Linthorst Homan kende Westra van 
vroeger, onder meer omdat Westra oprichter en voorzitter was van de Nederland
se Verkeersfederatie, waarin Linthorst Homan de functie van bestuurslid be
kleedde. Er gingen geruchten, dat Wes tra lid van de NSB geworden was. Linthorst 
Homan ging in op het voorstel voor een gesprek, omdat hij dacht dat het nutig - £ ^ -
kon zijn binnen de NSB een aantal 'redelijke' gesprekspartners te hebben. Deze 
zouden misschien hun diensten kunnen bewijzen bij het tot stand brengen van 
een nationale samenwetking op een zo breed mogelijke grondslag. In het ge
sprek, waarbij Van der Wielen aanwezig was, werd duidelijk dat Westra een soort 
bemiddelingspositie wilde innemen. Daar kwam niets van, toen in een tweede ge
sprek bleek dat Westra inderdaad tot de NSB was toegetreden. In 1942 werd Westra 
door de bezetter tot burgemeestet van Den Haag benoemd.452 

Toen Linthorst Homan van buiten de Nederlandse Unie de suggestie kreeg om 
in een Raad van Bijstand van de Unie ook enkele NSB'ers te benoemen - genoemd 
was o.m. d'Ansembourg - had hij dit van de hand gewezen. Karakteristiek voor 
Homan was, dat hij - zoals hij later zei - het niet behoorlijk vond achter de rug van 
Mussert om toenadering tot diens medewerkers te zoeken. Einthoven vond de ge
dachte alléén al afkeurenswaardig. Hij noemde het 'een kronkel' om bij een sa
menwerking van organisaties, die het Nederlandse volk zouden kunnen verte
genwoordigen, ook enkele zogenaamd 'aanvaardbare' NSB'ers te betrekken.453 

Ook al hoopte de Unie op meer mogelijkheden voor het ontplooien van natio
nale activiteiten, het deelnemen aan een eventuele regering onder de bezetting 
werd afgewezen. Wel kwam ter sptake of de Nederlandse Unie zitting zou kun
nen nemen in een te vormen college van advies.454 Tijdelijk speculeerde Homan 
ook over deelname van individuele NSB'ers aan zo'n adviescollege. Schmidt drong 
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herhaaldelijk bij hem aan op samenwerking tussen Unie, Nationaal Fronten NSB. 
Zo ontstond het idee van een college van advies, waatin vertegenwoordigers van 
de drie bewegingen zitting zouden hebben. Begin oktober drukte De Unie een ver
klaring van het Driemanschap af, waarin men zich niet bij voorbaat negatief te
genover zo'n idee opstelde. Het verbond hieraan wel 'de absolute voorwaarde', dat 
de 'politieke wilsvorming van ons volk' zich vrij kon ontwikkelen, zoals immers 
van Duitse zijde verzekerd was. Over de houding van NSB en Nationaal Front in 
dit opzicht was de Unie niet gerust. De titel van het attikel gaf het dubbelsporige 
beleid van de Unie goed weer. 'Tot samenwerking bereid. Mits er gewerkt wordt 
voor het Nederlandse volk op Nederlandse wijze.' Het artikel begon ermee uiteen 
te zetten, dat de Nederlandse Unie geen 'schuilplaats voor behoudsgezinde ele
menten' was. Voorop stond een 'nationale en sociale opbouw', die diende overeen 
te stemmen met 'de eigen aard' van ons volk en de waarden van het Christendom. 
Vervolgens behandelde het artikel - in vetgedrukte letters - de andere kant: 
'Hiernaast is de Nederlandse Unie ervan overtuigd, dat het gaat om de vestiging 
van een nieuwe Europese orde. Ook in de samenleving der volkeren had zich een 
individualisme baan gebroken, dat door de Volkenbond niet is kunnen over
brugd worden. Het is de wens van de Nederlandse Unie ernstig aan een nieuwe 
Europese ordening mede te werken.' 

Die vernieuwing was noodzakelijk en kon niet blijven wachten tot de oorlog 
was afgelopen. Het probleem was, dat Nederland een bezet land was. De Neder
landse Unie stond immers op het standpunt, dat het 'geheel onjuist' zou zijn om 
hier een regering te vormen? Aan de andere kant bestond er een vacuum tussen de 
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bezettende overheid en het Nederlandse ambtenarenapparaat, dat op zich ook 
geen band met het Nederlandse volk had. Nu was er de laatste tijd van verschil
lende kanten het idee geformuleerd een college van advies in te stellen onder lei
ding van 'een buiten en boven de partijen staand persoon'. Zo'n college moest be
staan uit 'de beste positieve krachten' van de verschillende bevolkingsgroepen, 
die de belangen van de eigen groep ondergeschikt wilden maken aan het alge
meen belang. Het artikel verklaarde, dat de Nederlandse Unie niet bijvoorbaat 
afwijzend tegenover een dergelijk idee zou staan, omdat op het ogenblik het con
tact tussen het Nederlandse volk (lees: de Unie) en de Duitse overheid onvoldoen
de was.4SS 

Een week later vermeldde het weekblad de positieve reacties in de pers op deze 
verklaring. Nadrukkelijk werd hieraan toegevoegd, dat de Unie zich zou blijven 
keren tegen de wijze waarop de NSB optrad, dat wil zeggen tegen het dreigen met 
geweld en illegale machtsovername. Uit deze toevoeging bleek, dat de Unielei
ding ook kritische reacties had ontvangen.4SS 

Een maand later verklaarde De Unie, dat de eenheid op de door het Drieman
schap geeiste grondslag niet mogelijk was gebleken.457 Linthorst Homan bleef 
persoonlijk de indruk houden, dat er in de kring van de NSB leden of sympathi
santen waren, die ontevreden waren over de koers van die beweging. Zij zouden 
Mussert ervan willen overtuigen, dat hij op de verkeerde weg was. Linthorst Ho-
man dacht in het najaar, dat enig contact met de leiding van de NSB, eventueel met 
Mussert zelf, verhelderend zou kunnen werken. Vanaf het begin had hij het idee 
gehad, dat de Duitsers naar adviezen zou willen luisteren, als deze uit een 'echte - £ ̂ ~ 
volksstroming' afkomstig waren. Ondanks het bestaan van de Nederlandse Unie 
kon Schmidt naar de ervaring van Homan nog steeds van de Nederlandse ver
deeldheid gebruik maken. Als nu bleek, dat de Unie tot samenwerking bereid 
was, zich niet tegen de bezetting richtte, maar zich bezighield met het denken 
over de na-oorlogse toestand, dan zouden Duitsers wellicht luisteren naar hun 
adviezen 'in Nederlandse richting5. In besloten kring speculeerde Homan eind 
1940 nog wel eens over een college van advies en suggereerde ook wel eens een 
naam van een 'hoogstaande' Nederlandse persoonlijkheid, die als voorzitter zou 
kunnen optreden. Zelfs dacht hij wel eens over de mogelijkheid Unie, Nationaal 
Front en NSB uiteindelijk in een stroming te laten opgaan.(4S8 Van deze verder
gaande gedachten waren De Quay en Einthoven niet op de hoogte. Toen er het een 
en ander van bekend werd, versterkte dit de onenigheid in de top van de Neder
landse Unie. Niet alleen in de achterban, maar ook in de Unieleiding zelf werd elk 
overleg met de NSB als ondenkbaar beschouwd.4S9 

Toch ging Linthorst Homan nog wel eens in op een verzoek om contact met in
dividuele NSB'ers.460 Van onderhandelingen namens de Nederlandse Unie, was 
geen sprake.461 Linthorst Homans belangstelling voor die contacten was voortge
komen uit de voor hem typerende wens de tegenstander te leren kennen en te be
zien of de NSB niet toch te beïnvloeden was. In zijn gesprekken met prof. Westra 
had Homan de indruk gekregen, dat een bijeenkomst met Mussert zijn nut kon 
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hebben. Die bijeenkomst kwam niet tot stand, maat met andere functionarissen 
van de NSB is misschien wel contact geweest.462 In overeenstemming hiermee was 
zij n suggestie aan Van der Wielen contact met Voorhoeve te houden nadat beiden 
een incidentele ontmoeting gehad hadden.463 

Voorhoeve, oud voorman van Verdinaso, behoorde na de fusie van deze organi
satie met de NSB, tot de top van de laatste. Van der Wielen had Voorhoeve ontmoet 
bij G. Monzees, die zich bij de volkshogeschool Bakkeveen had ingeschreven en 
geïntroduceerd was als student van de historicus Gerretson.464 Op 4 december no
digde Voorhoeve de Unie-top uit voor een gesprek. Voorhoeve zei voorstander te 
zij n van samenwerking tussen NSB, Nederlandse Unie en Nationaal Front. Met dit 
idee had hij Einthoven al eens benaderd, maar deze was er niet op ingegaan.465 In
middels was Roelfsema ook officieel Van der Wielen opgevolgd als Algemeen Se
cretaris van de Nederlandse Unie. Ook de correspondentie met Voorhoeve be
hoorde nu tot zijn competentie: eerder waren hij en Einthoven er onkundig van 
geweest. Hij legde Voorhoeves uitnodiging voor aan Einthoven en De Quay. Lint
horst Homan was afwezig. De twee aanwezige leden van het Driemanschap beslo
ten onmiddellijk elk gesprek met de NSB van de hand te wij zen. De verschillen van 
opvatting in de Unie-leiding kwamen duidelijk aan het licht, toen Linthorst Ho-
man na zijn terugkeer Voorhoeve alsnog schreef bereid te zijn tot een gesprek met 
de NSB.466 

Ondanks deze verwikkelingen werd de NSB door de Nederlandse Unie als ge
heel als de tegenstander gezien, die rechtstreeks diende te worden bestreden. In 
her najaar ontstonden openlijke gevechten op straat tussen Nederlandse Unie en -C X 
NSB, voornamelijk in Amsterdam en Den Haag, maar daar niet alléén. Naar aan
leiding van de begrafenis van de WA-man Peter Ton verklaarde de NSB'er Van Gen-
echten, dat de NSB de macht zou overnemen: 'Eerst de straat, dan de staat!'467 De 
beduchtheid van de Unie voor een machtsgreep van de NSB werd hierdoor natuur
lijk bevestigd. Ook was duidelijk, dat de NSB in de Nederlandse Unie een grote be
dreiging zag, die fel bestreden moest worden. Het sprak boekdelen, dat het radi-
kaal nationaal-socialistische weekblad De Misthoorn de Nederlandse Unie 
betitelde als een 'Eenheid door Democratie onder een andere naam'. De Unie had 
volgens dit blad slechts het 'masker van het nieuwe' aangetrokken, maar in wer
kelijkheid was het een vermomming van saboteurs van de nieuwe geest.468 Hoe 
onzeker de houding van de bezetter tegenover een machtspositie van de NSB in 
werkelijkheid ook was, alle signalen uit die hoek waren voor de Nederlandse 
Unie, en niet voor haar alleen, tekenen voor de dreiging, die bestond.469 

I O . 5 DE UNIE IN BEZET NEDERLAND 

Waarnemers uit de kring rond de Nederlandse Unie maakten onder meer uit de 
pers op, dat achter alle eenheidsgevoelens in het land heel verschillende reacties 
schuil gingen. De meningen varieerden van degenen, die pro-Duits waren, via 
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NSB'ers tot degenen, die meestal stilzwijgend de situatie van voot de oorlog te
rugwilden. Daarnaast waren er de eerste illegale bladen. De initiatiefnemers er
van wilden in de meeste gevallen na de oorlog geheel nieuwe verhoudingen: voor
beelden waren J.H. Scheps en Pieter 't Hoen. Tussen de uiterste opvattingen in 
bevond zich de Nederlandse Unie. Deze combineerde de wens naar een hernieuw
de Nederlandse zelfs tandigheid met een s treven naar Vernieuwing van de samen
leving. Dat zou ook de bezetter ervan moeten overtuigen, dat hij Nederland aan 
de Nederlanders kon overlaten. Bij tegenstanders bestond de angst, dat de Neder
landse Unie voor de Duitsers dezelfde rol zou moeten spelen als de partijen, die in 
de Duitse Rijksdag de nationaal-socialisten de meerderheid bezorgden.470 Want 
ook in Nederlandse kring werd de Nederlandse Unie, ondanks de massale aan
hang, niet zonder kritiek bejegend. 

Daarnaast was er in sommige kranten ook onomwonden steun voor de Unie. 
Een belangrijk deel van de redaktie van het Algemeen Handelsblad had zelfs mede de 
stoot tot de oprichting van de Nederlandse Unie gegeven.471 Hoofdredakteur Von 
Balluseck gaf, evenals zijn collega Schlichting van De Tijd, regelmatig adviezen 
aan de leiding van de Nederlandse Unie.472 Het Algemeen Handelsblad bleef in posi
tieve zin over de Unie berichten, bijvoorbeeld over de plannen voor een orde
dienst ('duizenden jonge mannen zullen bereid zijn'). Ook werden de namen en 
adressen van de gewestelijk secretarissen vermeld en, bijvoorbeeld, de oprichting 
van de Centrale Sociale Dienst van de Nederlandse Unie.473 Uit onderling ver
schillende gezichtspunten uitten andere bladen juist kritiek op de Nederlandse 
Unie. Ondanks de zelfbeheersing ofwel zelfcensuur van de redacties, boden de 
kranten in het eerste jaar van de bezetting voldoende variëteit om vrijwel tegen
gestelde kritiek op de Nederlandse Unie af te drukken.474 

De Nederlandse autoriteiten, ook op lokaal niveau, stelden zich in het open
baar neutraal op: tegenover de bezettende overheid wilde men bijvoorbeeld niet 
openlijk partij kiezen tegen de NSB en voor de Nederlandse Unie. In de praktijk 
werd bijvoorbeeld door de politie bij relletjes wel herhaaldelijk met sympathie 
voor de Unie opgetreden.475 

Het Driemanschap kon er wel vanuit gaan, dat de verschillende overheden in 
grote meerderheid van dezelfde premissen uitgingen als de Nederlandse Unie. 
Burgemeesters volgden zo goed mogelijk de 'Aanwijzingen'. De meeste ambts
dragers hoopten, dat het nog het beste was er naar te streven de situatie zoveel als 
mogelijk was in eigen hand te houden. Wellicht zouden de Duitsers zich als be
zettende macht houden aan het internationaal recht, met name het Landoorlog
reglement. 'Wij moesten niet zelf hun de weg naar een volkenrechtelijk verant
woord beleid afsnijden door botweg elke medewerking te weigeren, ook in zaken 
die op het oog niet onredelijk waren/ zo schreef een van hen na de oorlog.476 'Men 
leefde toen nog in de wat vage hoop, dat er met de Duitsers nog wel te praten viel. 
Maar het moest niet de NSB zijn ' Hier was de Nederlandse Unie voor velen een 
welkom verschijnsel.477 Van andere zijde werd de Nederlandse Unie juist verwe
ten teveel over Vernieuwing te spreken en contact met de bezetter te onderhou-
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den. Kritiek op het vernieuwingsstreven in bezettingstijd kwam van de kant van 
politici als Telders, Drees, Schouten en Tilanus.478 De kritiek, dat de Unie te veel in 
Duitse richting opschoof, was verwoord in de eind 1940 verspreide Open Brief van 
A. G. Jonker te Zeist. Deze kritiek werd door de Nederlandse Unie in het weekblad 
verontwaardigd van de hand gewezen.479 

Problemen voor de Nederlandse Unie ontstonden, wanneer onomwonden 
stelling genomen moest worden in actuele kwesties. Met andere woorden: wan
neer politieke keuzes onvermijdelijk waren en niet met de vlag van de Vernieu
wing konden worden bedekt. Het was in dit soort problemen, dat het beleid van 
de Nederlandse Unie in toenemende mate kritiek kreeg van de illegale pers. Daar 
stond tegenover, dat voor velen de Nederlandse Unie nu juist de Nederlandse 
identiteit en de eigen Nederlandse waarden belichaamden. In het geval van de 
anti-joodse maatregelen van de bezetter bleek dat nog eens. Het artikel van het 
Driemanschap daarover in nummer J3 van het weekblad maakte bij velen indruk: 
overal in de Unie-organisatie merkte men dat aan de positieve reacties.480 

Universitaire protesten na het gedwongen ontslag van joodse hoogleraren wa
ren soms principiëler geformuleerd dan het Unie-artikel, maar daartegenover 
stond, dat zij zich vaak beperkten tot de academische wereld. Zo was het initiatief 
van de Amsterdamse jurist prof. P. Scholten - die later een invloedrijke positie in 
de illegaliteit zou innemen - tot een Request aan de Rijkscommissaris er speciaal 
op gericht de maatregelen tegen de joden niet toe te passen op de universitei
ten.481 De overal als zeer indrukwekkend ervaren rede van de Leidse jurist prof. 

-Q- R. P. Cleveringa op 26 november 1940 was in de eerste plaats gericht tegen het ont- —£ ^ 
slag van zijn collega Meijers, ook al noemde hij ook soortgelijke maatregelen in 
het algemeen. Ook anderen aan universiteiten protesteerden. Net zomin als het 
beleid van de Nederlandse Unie impliceerden deze universitaire protesten een 
oproep zich daadwerkelijk tegen de maatregelen van de bezetter te verzetten. Cle
veringa zei berustend: 'Wij hadden gemeend hiervoor gespaard te mogen zullen 
worden. Het heeft niet zo mogen zij n. Wij kunnen, zonder in nutteloze dwaashe
den te vervallen, welke ik U met klem moet ontraden, thans niet anders doen dan 
ons buigen voor de overmacht '482 

Het illegale blad De Geus prees de rede van Cleveringa en de reactie van de Leid
se studenten, die na de rede in staking gingen. Linthorst Homan daarentegen 
ging in Delft bemiddelen om daar de studenten hun staking te doen beëindigen. 
Homan onderscheidde zich daarin niet van de houding van de universiteitsbestu
ren. De houding van de verschillende schrijvers in de illegale bladen kon verschil
lend zijn, maar de bereidheid van de Nederlandse Unie om met de bezetter in con
tact te treden, gaf bij hen allen de meeste aanstoot. In hun ogen werd de bevolking 
niet ondubbelzinnig genoeg tot een actief verzet tegen de bezetter opgeroepen. 
De Unie-leiding mocht zich achter de schermen nog zo inspannen tegen een toe
nadering van anderen tot het nationaal-socialisme, het verwijt bleef bestaan. 
Toen bijvoorbeeld de neutrale vakbeweging voor samenwerking met nationaal
socialisten opteerde, probeerde de Nederlandse Unie deze in vertrouwelijke ge-
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sprekken tot andere gedachten te brengen. De cPN'er G. Wagenaar sprak op een 
vakbondsvergadering echter openlijk van 'verraad'.483 

Ook al stond Einthoven via zijn Rotterdamse relatie W. Hudig wel in verbin
ding met een illegale groep als De Geuzen, voor de critici bleef de Nederlandse 
Unie een legaal opererende beweging, die er openlijk voor uit kwam met de be
zetter te spreken.484 

Die weg had de illegale pers per definitie principieel verlaten. De houding, die 
tegen de Nederlandse Unie werd ingenomen, hing vervolgens af van persoonlijke 
opvattingen. De gebroeders Voûte, uitgevers van het illegale Bulletin, onderhiel
den zelf banden met de Nederlandse Unie in Utrecht, waar ze onder meer papier 
voor hun illegale uitgave bemachtigden.485 De Geus en De Nieuwsbrief van Pieter 't 
Hoen bleven vanaf het najaar van 1940 de Nederlandse Unie scherp aanvallen, 't 
Hoen schreef, dat lieden die samenwerking met de bezetter bepleitten, het volk 
een slechte dienst bewezen. Zijns inziens waren de bedoelingen van de Duitsers 
volkomen geslaagd: de Nederlandse Unie was in Duits vaarwater terecht geko
men. Voor 't Hoen was dat niet verbazingwekkend. Waren de leden van het Drie
manschap niet afkomstig 'uit onze regentenfamilies en de aan haar verknochte 
kringen'? Daar was men gewend aan de eigen belangen te denken. Voor de oorlog 
was men daar immers al neutraal? Ook in de oorlog 'zou men zo mogelijk nog 
neutraal willen blijven'.486 

Door sympathisanten werd de Nederlandse Unie gewaardeerd, omdat deze 
openlijk en actief opkwam voor het herstel van de onafhankelijkheid. Velen be
rustten immers passief in de nieuwe situatie. In diverse kringen, die later zeer ac- —£ ̂ -
tief verzet zouden plegen op basis van hun religieuze overtuiging, besloot men 
zich aanvankelijk vooral - naar binnen gekeerd - aan de eigen principes te wij
den. Zelfs op de 'akker' van de Franse Revolutie had 'het zaad des geloofs' immers 
vrucht gedragen? 'Als wij voor het planten en natmaken zorgen, zal het ook uit
botten op de akker der Duitse [revolutie].' Bruins Slot, de schrijver van deze woor
den, meende, dat men op deze manier minder angst hoefde te hebben voor het va
cuum aan de top van het nationaal bestaan.487 Het vullen van dit vacuum was en 
bleef in het eerste bezettingsjaar de functie van de Nederlandse Unie. De vraag 
was, wat dit in de praktijk kon betekenen. 
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