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EPILOOG 

Zo eindigde het tweedejaar van het bestaan van de Nederlandse Unie vroegtijdig 
en traag. Vroegtijdig, omdatsinds het eenjarig bes taan nog geen vijf maanden wa
ren verlopen. Traag, omdat al enige tijd duidelijk was, dat de beweging niet veel 
kansen meer had. Het was tegen deze achtergrond dat Einthoven via contacten 
aan de Nederlandse regering in Londen liet weten bereid te zijn over te komen. De 
Quay was hiervan op de hoogte. In september vond De Quay het voorlopig voort
bestaan van de Unie toch belangrijker en Einthoven sloeg een mogelijkheid om 
naar Engeland over te steken af. 

Na het verbod van de Nederlandse Unie hielden vele functionarissen en leden, 
vooral plaatselijk, informeel contact met elkaar. Uniekringen bleven vaak bijeen
komen. Vooral in het zuiden, maar ook in het noorden van het land, rond Gronin
gen, in Noord-Holland en Utrecht vormden ex-Uniefunctionarissen kernen van - £ ^ -
verzetsgroepen. Toen in mei 1942 Einthoven in gijzeling werd genomen, liet De 
Quay de boodschap verspreiden dat de Uniefunctionarissen de onderlinge band 
zo veel mogelijk moesten bewaren. Uit verschillende illegale blaadjes ontstond Je 
Maintiendrai als belangrijkste contactorgaan tussen oud-Unieleden. Rond dit blad 
ontstond in de loop van de bezetting een landelijke organisatie, waarin - tot zijn 
arrestatie en terechtstelling - een belangrijke rol werd vervuld door de vroegere 
Utrechtse Uniefunctionaris C. Vlot. Naast Je Maintiendrai ontstond het blad Chris
tof oor waarin vooral Vernieuwers van katholieke huize een plaats vonden.1 

Uit deze episode blijkt, dat de doorwerking van het fenomeen de Nederlandse 
Unie niet met haar verbod was geëindigd. Zeker tot na de verkiezingen van 1946 
en de vorming van het 'rooms-rode' kabinet Beel was deze doorwerking op direk
te wijze merkbaar. Door verschillende auteurs is deze periode uitgebreid beschre
ven.2 Dat geldt vooral voor de oprichting van de Partij van de Arbeid, waarbij vele 
voormalige Uniefunctionarissen waren betrokken. Op deze plaats komen enkele 
andere hoofdlijnen van de voortgezette pogingen tot vernieuwing aan de orde; 
hierbij nam De Quay een centrale positie in. Linthorst Homan en Einthoven, de 
eerste gedwongen, de tweede vrijwillig, sloegen aan het eind van de oorlog ande
re wegen in. De Quay speelde ook na het verbod van de Unie zowel onder katho
lieken, als in de contacten tussen hen en de wegbereiders van de Nederlandse 
Volksbeweging een belangrijke rol. 
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In juli 1942 werden ook Linthorst Homan en De Quay gegijzeld. In het gijzelaars
kamp St. Michielsgestel werd de werkelij kheid van de oorlog voelbaar toen de be
zetter aankondigde bij wijze van represaille een aantal gijzelaars ter dood te zul
len brengen. Het anti-Duitse imago van de Unie was niet vergeten: op de 
aanvankelijke lijst van 100 slachtoffers stonden vele ex-Uniefunctionarissen, on
der wie het Driemanschap. Uiteindelijk werd de lijst ter dood veroordeelden vast
gesteld op drie. Het Driemanschap behoorde er niet toe, de Rotterdamse invloed
rijke Unie-voorman R. Baelde was een van de slachtoffers.3 

Tijdens hun gijzeling raakten eerst Einthoven en later vooral De Quay betrok
ken bij de gesprekken over de vernieuwing in het het toekomstige Nederland. In 
het discreet gevoerde overleg van de 'groep Banning' nam De Quay deel aan de 
voorbereidingen voor een verandering van het na-oorlogse politieke landschap. 
De intellectuelen in 'Gestel' spraken hun voorkeur voor een niet-confessionele 
partij vorming en een breuk met de 'anti-these' uit. Dat gold behalve voor De Quay 
ook voor katholieke ex-Uniefunctionarissen als E.M.J.A. Sassen en RC.M. Wijf
fels.4 

Deze en andere in Gestel aanwezige Vernieuwers vonden ook andere voorstan
ders van een nieuwe partij-indeling. Er zou bij voorkeur in de toekomst van één 
grote progressieve partij en daarnaast van een conservatieve partij sprake moeten 
zijn. Al deze voorstanders van een 'doorbraak' vonden een gemeenschappelijke 
ideologische basis in de als 'personalisme' betitelde opvattingen van de Franse in
tellectueel E. Mounier. Deze wilde een derde weg naast het individualistische li
beralisme en het fascistische en communistische collectivistische alternatief. De 
menselijke persoonlijkheid diende zich dienstbaar te maken aan de gemeenschap 
zonder daaraan ondergeschikt te worden gemaakt.5 De overeenkomst met de Ne
derlandse Vernieuwers was duidelijk, al was het Franse personalisme slechts aan 
weinigen, onder wie Brugmans, bekend geweest. In het overleg in St. Michielsge
stel werd het door hem en Banning als het 'personalistisch socialisme' opnieuw 
gepresenteerd.6 Deze gemeenschappelijke achtergrond betekende niet, dat er -
bijvoorbeeld in de opvattingen over de organisatie van het bedrijfsleven - dat er 
geen onderling verschillende meningen bestonden. 

Opmerkelijk was, dat de in de Nederlandse Unie bestaande afkeer van de oude 
partij-indeling in het overleg van een belangrijk deel van de toekomstige politie
ke elite een verwante stemming aantrof. Even opmerkelijk was, dat voormannen 
van de voormalige Nederlandse Unie aan dat overleg meededen. 

Dat wilde niet zeggen, dat er binnen en buiten Gestel geen sceptici bestonden. 
Deze waren prominent aanwezig onder tegenstanders van de Nederlandse Unie 
onder de partijpolitici: velen van hen waren juist huiverig voor het aantasten van 
de positie van de bestaande politieke partijen, die in hun ogen de enige organisa
ties waren die democratisch gelegitimeerd waren, en wel door de verkiezingen 
vóór de oorlog. Tilanus, Telders, Schouten, Vorrink en Drees behoorden tot die 
sceptici. Behalve bij de antirevolutionairen kenden allen in hun achterban ook 
voorstanders van de vernieuwing. 

^ > 
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De rooms-katholieken namen een aparte positie in. De RKSP had de Neder

landse Unie gesteund en in katholieke intellectuele kring was een ruime steun 

voor de Vernieuwers, al was het maar omdat de katholieke sociale leer verwant

schap met het denken van de Vernieuwers toonde. 

Aan de andere kant waren de bisschoppen er vóór de oorlog strikte voorstan

ders van geweest, dat de katholieken zich zowel cultureel en maatschappelijk als 

politiek in eigen kring organiseerden.7 De bisschoppen en de rooms-katholieke 

elite in het algemeen dienden nu hun standpunt tegenover de Vernieuwers te be

palen. Dit was des te belangrijker, omdat vele katholieken tot de Vernieuwers be

hoorden en hun voorman De Quay niet alleen lid van het Driemanschap van de 

Nederlandse Unie was geweest, maar inmiddels een gezaghebbende stem in ka

tholieke kring had gekregen. 

In de laatste bezettingsjaren werd in Je Maintiendrai en in Christofoor de katho

lieke discussie over een nieuwe volksbeweging voortgezet, die tot nieuwe partij

vorming moest leiden. Geert Ruygers pleitte voor een progressieve partij op chris

telijke grondslag, die zich zou moeten richten op de nationaale gemeenschap en 

zou moeten streven naar sociale gerechtigheid.8 Er waren ook voorstanders van 

een heroprichting van de RKSP zoals mr. F.J.F.M. Duynstee die dat bepleitte in de 

anonieme brochure Het glazen huis.9 

In maart 1944 stelden de bisschoppen een commissie in, die advies moest geven 

over de opbouw van het katholieke organisatieleven na de bevrijding. Voorzitter 

werd de vicaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, F.W.J. Hendrikx. Secretaris en 

invloedrijk lid werd de priester J.G. Stokman, politiek adviseur van aartsbisschop —Ç 'X-

dr. J. de Jong. Stokman had in de jaren dertig contacten met de Vernieuwers ge

had. Hij toonde zich niet afkerig van een nieuwe partij, maar hij adviseerde de bis

schoppen begin 1944 voorlopig geen stelling te nemen in de kwestie.10 

Na zijn ontslag uit het kamp dook De Quay in juni 1942 onder, net als Einthoven 

en vele andere gijzelaars. In september, bij de bevrij ding van het zuiden, kwam hij 

weer in de openbaarheid. Gezien zijn rol in de Unie en bij de Vernieuwers onder 

de gijzelaars verwachtte De Quay een rol in het politieke leven te zullen gaan spe

len. Al spoedig werd hij benaderd door een aantal redakteuren van het tot dan toe 

illegale Je Maintiendrai. Zij wilden het blad legaal voortzetten en de politieke ver

nieuwing beginnen door een volksbeweging op te richten. De kans bestond, dat 

anders de oude organisaties de kop weer zouden opsteken. De Quay wist de Ver

nieuwers tot uitstel te bewegen. Het grootste deel van het land was nog bezet en 

van de 'groep Banning5 was De Quay de enige, die in het bevrijde gebied aanwezig 

was. Zou men nu met de volksbeweging beginnen, dan zou deze een zuidelijk, ka

tholiek en Nederlandse Unie-karakter krijgen. Na de bevrijding van het noorden 

zou dan argwaan tegenover de zuidelijke beweging kunnen ontstaan. 

De Vernieuwers in het bevrijde zuiden stonden kritisch ten opzichte van de Ne

derlandse regering in Londen. Zij stonden op goede voet met het Militair Gezag, 

dat het voorlopig bewind in het bevrijde gebied voerde en steunden generaal 
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kruis in zijn competentiestrijd met de regering. Toen enkele ministers als kwar
tiermakers voor de regering naar Nederland kwamen beschouwden de Vernieu
wers hen min of meer als indringers. Na een gesprek met De Quay schreven J. de 
Brouwer en E.M.J.A. Sassen in Je Maintiendrai het artikel 'Nederland is geen va
kantie-oord'.11 

Minstens zo belangrijk was, dat enkele ministers tegen de vernieuwingsbewe
ging ageerden en de oude politieke partijen weer tot leven wilden laten komen. 
Hiertegen protesteerde ook de zogenaamde Eindhovense groep: een informeel 
gezelschap Vernieuwers, grotendeels ook betrokken bij de Nederlandse Unie, met 
een verschillende politieke en religieuze achtergrond.12 

Van deze stemming onder Vernieuwers in het zuiden werd verslag gedaan in 
een rapport van pater L. Bleys, die na een rol in het Limburgse verzet in Londen ge
sprekken had gevoerd met koningin Wilhelmina en als aalmoezenier in de staf 
van de prins Bernhard in het bevtijde deel van Nederland was teruggekeerd. Bleys 
rapporteerde dat in vernieuwingsgezinde kringen van de voormalige illegaliteit 
het wantrouwen bestond, dat het land weer overgeleverd zou worden aan de 're
actionaire' krachten. Dit wantrouwen strekte zich ook uit tot de regering. Tot de 
meest verdachte ministers behoorden P.S. Gerbrandy, J.A.W. Burger en G.J. van 
Heuven Goedhart. Ook de Quay was het hier mee eens.n 

Voor het katholieke zuiden was intussen van belang wat de houding van de bis
schoppen tegenover de partij vernieuwing zou zijn. In september kwam het rap
port van de in maart ingestelde adviescommissie o.l.v. vicaris Hendrikx gereed. 

-^ ^ - Het advies hield in, dat de oude rooms-katholieke sociale en culturele organisa- - £ Ju
ries dienden terug te keren. Wel moest samenwerking met anderen gezocht wor
den. Over een politieke organisatie werd in het advies niet gesproken.14 

De bisschop van Den Bosch, mgr. W.P.A.M. Mutsaerts, deelde de geestelijken 
van zijn bisdom op 14 november 1944 mee, dat 'de drang naar herstel' van de vroe
gere stands- en vakorganisaties niet 'behoeft te worden onderdrukt". Zonder toe
stemming van de bisschop mochten geen nieuwe organisaties worden opge
richt.15 

Verschillende leden van de top van de RKSP wilden de partij na de bevrijden 
doen herrijzen. Zij waren bereid daartoe verschillende programpunten van de 
Vernieuwers over te nemen.16 Op zondag 31 december 1944 richtten de twee bis
schoppen in bevrijd gebied zich via de kansel tot de gelovigen. Zij stelden vast, dat 
er grote verwarring dreigde en dat daarom 'reeds nu zonder uitstel' de katholieke 
sociale en culturele organisaties hun onderbroken werk moesten voortzetten. Zij 
voegden daaraan toe: 'Zo is ook de mening van hen, die de nieuwe richting zijn 
toegedaan.'17 

Deze conclusie was kennelijk getrokken op basis van gesprekken van vicaris 
Hendrikx en De Quay, waarbij mgr. Mutsaers tenminste eenmaal ook aanwezig is 
geweest. De Vernieuwers onder de katholieken richtten hun wensen vooral op de 
vernieuwwing van de politieke partijen en wilden zich op tactische gronden niet 
richten tegen de dtuk van de bisschoppen de sociale en culturele organisaties op 
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de oude leest te herstellen. De Quay meende dat de aartsbisschop aanvaardde, dat 
de RKSP niet noodzakelijkerwijs hoefde terug te keren. Bisschop Mutsaerts ont
kende persoonlijk geruchten, dat hij per se voorstander van de katholieke een
heidspartij zou zijn. In ieder geval had De Quay de indruk dat de bisschoppelijke 
adviescommissie voor politieke vernieuwing leek te voelen. Vooral voorzitter 
Hendrikx sprak er positief over met De Quay.18 

De Quay speelde bij dit alles een belangrijke rol. Bij de Vernieuwers was hij de 
wijze man op de achtergrond. Ook met sociaal-democraten onder hen, onder wie 
mevr. H. Verwey Jonkers en W. Thomassen hield hij contact. Tegelijk overlegde hij 
met de bisschoppen en de bisschoppelijke adviescommissie met het doel de poli
tieke Vernieuwing daar acceptabel te maken. Na de bevrijding van het zuiden 
kreeg De Quay al snel contact met prins Bernhard.19 

Op 31 oktober 1944 werd De Quay door de chef-staf van het Militair Gezag, gene
raal H. J. Kruis benoemd tot voorzitter van het College van Algemene Commissa
rissen voor landbouw, handel en nijverheid. Dit ondanks het feit dat vanuit Lon-
dense regeringskringen bezwaar werd gemaakt tegen de benoeming van De 
Quay, vanwege zijn Unie-verleden. Van Heuven Goedhart behoorde tot de felle 
critici van de Nederlandse Unie.20 

Nadat De Quay op verzoek aan Koningin Wilhelmina een rapport over de plan
nen voor een volksbeweging had gezonden, werd hij in december uitgenodigd 
voor een bezoek aan Londen. Volgens De Quay was de Koningin ten onrechte van 
mening, dat Vernieuwing en illegaliteit aan elkaar identiek waren. Er waren oud- -(- X 
illegalen, die simpelweg de oude toestand wilden laten terugkeren. In Londen 
voerde De Quay verschillende lange gesprekken met de Koningin. De ideeën en 
gevoelens van vorstin en Vernieuwer leken goed bij elkaar aan te sluiten. Ook het 
persoonlijk contact was een succes. De Quay kreeg de indruk dat de Koningin hem 
direkt vertrouwde. Van Heuven Goedhart constateerde tot zijn afgrijzen, dat De 
Quay 'persona gratissima' bij de Koningin was. Wilhelmina had tijdens de bezet
ting steeds contact gezocht met de illegaliteit om een indruk te krijgen o ver de op
vattingen over de Vernieuwing in Nederland. Zij was ontevreden met de de be
doeling van het tweede kabinet Gerbrandy, dat na de bevrijding de oude 
constitutionele organen wilde herstellen. Op advies van De Quay werd in januari 
1945 een groep personen uit het zuiden uitgenodigd om de koningin meer inzicht 
te geven in de daar heersende meningen, de zogenaamde groep Beel, hetgeen de 
intree van L. J. Beel in de nationale politiek betekende.21 

Korte tijd later adviseerde De Quay de Koningin over de samenstelling van een 
nieuwe regering. Hij had een voorkeur voor een klein kabinet, omdat voorlopig 
het Militair Gezag in het bevrijde deel van Nederland langer zou functioneren 
dan voorzien was. Sinds 29 januari 1945 was De Quay weer in Londen. Net als de 
andere Vernieuwers uit het zuiden stond hij afkeurend tegenover Gerbrandy en 
zijn kabinet. In Londen werd hij echter geconfronteerd met de argumenten dat 
voor de continuiteit en het contact met de geallieerden het bijzonder ongunstig 
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zou zijn Van Kleffens en Gerbrandy niet in het kabinet op te nemen. Typetend 
voor De Quay als bemiddelende tussenpersoon schreef hij al op 29 januari in zijn 
dagboek, dat hij 'nu' overhelde naar een reconstructie van het kabinet Gerbrandy, 
ook al moesten dan enkele vernieuwingsgezinde ministeriabelen afvallen.22 Ster
ker nog. De aanwijzing van Van Kleffens als informateur was ook in overeenstem
ming met het advies van De Quay, die het vermoeden had dat de koningin ook aan 
hemzelf dacht. Op dezelfde wijze was ook de benoeming van Gerbrandy na de 
weigering van Van Kleffens volgens de opvatting van De Quay. In de nieuwe rege
ring werden van De Quays lijstje aanbevolen personen ir. F. Wijffels en LJ. Beel. 

De Quays ommezwaai was behalve typerend ook opmerkelijk. Tevoren had hij 
nog met minachting over Gerbrandy en zijn kabinet gesproken. Op 3 april werd 
De Quay ook zelf als minister van oorlog in het kabinet opgenomen. Eerdere can-
didaten waren afgevallen, onder meer vanwege constitutionele problemen rond 
de positie van prins Bernhard als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten. 
De Quay meende de problemen vanwege de goede verhoudingen met de konin
gin en de prins wel aan te kunnen. De laatste liet De Quay zijn 'gelukwensen 
(of:medeleven)' overbrengen.23 

In de laatste oorlogsmaanden gingen in het zuiden en in het nog bezette noorden 
de voorbereidingen voor de nieuwe volksbeweging door. Steeds vaker werd De 
Quays Unie-verleden aanleiding voor kritiek op zijn politieke activiteiten. De 
Vernieuwers waren geneigd de kritiek te zien als stuiptrekkingen van de oude 
krachten. Enerzijds was er de tegenwerking van het oude katholieke establish
ment, anderzijds de kritiek van allerlei niet-katholieke tegenstanders van de 
Unie. Hij was er tevreden over, dat sinds februari 1945 het contact met Einthoven 
weer hersteld was. Einthoven vertrok met prins Bernhard naar Engeland, waar hij 
de koningin en minister-president Gerbrandy adviseerde. Later nam hij de lei
ding van het inlichtingen werk op zich. Het weerzien met Linthorst Homan na de 
bevrijding was anders. Deze werd geschorst als Commissaris van de Koningin 
vanwege zijn uitlatingen en gedrag in de bezettingstijd. De Quay vond het triest, 
'hij heeft veel goeds, maar is toch on-Nederlands geweest*, noteerde hij in zijn 
dagboek. Homan kreeg later een functie in Europees verband.24 Toen op 5 mei 
1945 heel Nederland was bevrijd stond niets de oprichting van de Nederlandse 
volksbeweging in de weg. Ook in het noorden waren daar vele oud-Uniefunctio-
narissen bij betrokken. Het verschil was, dat in het noorden Unie en volksbewe
ging elkaar minder overlapten dan in het zuiden het geval was. Het voormalige 
Driemanschap liet daarom weten, ondanks verzoeken uit de achterban, niet tot 
heroprichting van de Nederlandse Unie te zullen overgaan.25 

^ > 

Binnen de heropgerichte SDAP bestond een belangrijke stroming die tot de vor
ming van een nieuwe, brede volkspartij wilde komen. Er waren ook velen die juist 
argwanend tegenover politieke vernieuwing stonden. Het kwam voor dat anti
vernieuwers uit verschillende partijen eikaars steun zochten. Zo had RKSP-be-
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stuurder F.G.C. J. M. Teulings in het voorjaar van 1945 in het bevrijde zuiden con
tact met de sociaal-democraten mr. L. A. Donkers en E. Kupers. Zij spraken af ieder 
in eigen kring tegen partij vernieuwing te pleiten en te ijveren voor het zo spoedig 
mogelijk in functie stellen van de Tweede Kamer.26 

Bij de tegenstand tegen partijvernieuwing speelde een rol, dat sommigen de 
leiders van de vroegere Nederlandse Unie geen politieke rol meer wilden zien spe
len. Overleg over nieuwe partij vorming in het kader van de Volksbeweging werd 
door SDAP-leiders als Vorrink en Drees steeds afgewezen als De Quay daarbij aan
wezig zou zijn. De initiatiefnemers van de Nederlandse volksbeweging zetten 
hun inspanningen voor politieke vernieuwing echter door. Met hen, bijvoorbeeld 
met mede-gijzelaar Banning, had De Quay een hartelijk weerzien.27 

In katholieke kring bleef het enige tijd onduidelijk welk standpunt tegenover 
de volksbeweging en de politieke vernieuwing zou worden ingenomen. De advi
seur van Aartsbisschop De Jong, S J.G. Stokman, en RKSP-bestuurder Kolfschoten 
richtten om die reden het voor katholieke politici bestemde Centrum voor Staat
kundige Vorming op. Traditionele katholieke politici zouden daar met vernieu
wingsgezinden samen over de politieke toekomst kunnen overleggen. Stokman 
nam in overleg met de aartsbisschop het standpunt in, dat een 'volkomen afbraak 
van de katholieke machtspositie' niet gunstig zou zijn.28 

Hoezeer ook tegenstanders van een herleving van katholieke partijvorming, 
na wikken en wegen trad ook De Quay tot het Centrum toe. Toen de Nederlandse 
Volksbeweging met de verschillende politieke partijen overlegde over samenwer
king bij de eerste na-oorlogse verkiezingen, zat bij de bespreking met de RKSP. De —(- \-
Quay aan tafel bij de afvaardiging van de Nederlandse Volksbeweging.29 

Uiteindelijk zou het overleg in katholieke kring onder invloed van het episco
paat kiezen voor een katholieke partij in vernieuwde vorm. Op 22 december 1945 
werd de Katholieke Volkspartij opgericht.30 Politieke vernieuwing zou in eigen 
kring moeten plaats vinden, maar uitdrukkelijk werd gesteld dat samenwerking 
met anderen later alsnog tot stand zou kunnen komen. Onder aanvoering van 
deze argumenten trad ook De Quay 'voorlopig' tot de KVP toe.31 

Het overleg in de Nederlandse Volksbeweging leidde ertoe, dat op 9 februari 
1946 de nieuwe Partij van de Arbeid werd opgericht. Steun was afkomstig van de 
SDAP, de vrijzinnig-democraten, de CDU en confessionele politici op persoonlijke 
basis. Verschillende functionarissen van de Nederlandse Unie sloten zich bij de 
partij aan. Na grote twijfel had De Quay, voorman van katholieke vernieuwings
gezinden, toch voor de KVP gekozen. Daarvoor waren twee redenen. Allereerst 
was et de sterke druk van de aartsbisschop om juist als vernieuwer het katholieke 
volksdeel te blijven steunen. De Quay, twijfelend en toch al lid van het katholieke 
Centrum voor Staatkundige vorming gaf aan deze druk toe. Zijn besluit werd ver
gemakkelijkt door de weigering van sociaal-democratische politici als Vorrink en 
Drees hem als politiek partner te accepteren. Anders waarschijnlijk dan Ruygers 
was De Quay niet bereid zijn Unie-verleden te verloochenen. Zo was de Neder
landse Unie enerzijds een wegbereider van de politieke 'doorbraak' en anderzijds 
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een oorzaak van de mislukking ervan.32 

Na de voor de PvdA teleurstellend verlopen verkiezingen van mei 1946 ont
stond het rooms-rode kabinet van KVP en PvdA. Minister-President werd de ka
tholieke Vernieuwer Beel. Daarmee was de politieke ontwikkeling in Nederland 
een nieuwe fase ingegaan. De direkte doorwerking van het verschijnsel De Neder
landse Unie was daarmee geëindigd. Alleen als onderdeel van de discussie over Ne
derland in de bezettingstijd kwam de Unie en haar Driemanschap later nog in de 
belangstelling terug.33 Maar daar begint een nieuwe fase: die van de interpretatie 
en verwerking van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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