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DE P O S I T I E VAN DE NEDERLANDSE UNIE TUSSEN AAN
PASSING EN C O N F R O N T A T I E : EEN CONCLUSIE 

Van georganiseerde illegaliteit was in de zomer van 1940 nauwelijks sprake. Ook 
partijpolitici, die kritisch tegenover de Unie stonden, riepen er niet toe op. 'Pleegt 
geen verzet!' was de oproep van vele Nederlandse gezagsdragers.1 Van een vorm 
van aanpassing was daarentegen bij bijna allen sprake. Ook de Nederlandse Unie 
ging uit van de realiteit van de machtspositie van de overwinnaar. De oprichting 
betekende een keuze voor een openbaar en legaal optreden en een erkenning van 
de bevoegdheden van de bezettende overheid. Met een pro-Duitse instelling had 
dat op zichzelf niet veel te maken. Vanuit een erkenning van de realiteit van de si
tuatie diende afgetast worden welke speelruimte nog bestond. In deze vorm van 
aanpassing stond de Nederlandse Unie niet alleen. Het overgrote deel van de lei
dinggevende functionarissen in het land nam deze positie in. Zij versterkten 
daarmee de neiging van de bevolking het leven 'zo normaal mogelijk' voort te zet- - ^ ^-
ten. Na de eerste schok van de capitulatie werden autoriteiten en bevolking zich 
bewust zowel van de harde realiteit van de overmacht van de bezetter als van hun 
eigen afkeer daarvan. 

Het appèl dat de Nederlandse Unie op de Nederlandse bevolking deed, sloot 
aan bij het algemene verlangen om zoveel als mogelijk te vermijden, dat de bezet
ting zou leiden tot blijvende ingrepen in de Nederlandse samenleving of tot een 
blijvend verlies van de onafhankelijkheid ook in de toekomst. Dit verlangen was 
gebaseerd op wat hier de 'beschermingshypothese' is genoemd. Deze bestond uit 
de veronderstelling, dat er mogelijkheden waren om zich tijdens de bezetting in 
te zetten voor het behoud van het Nederlands karakter van de samenleving en te 
voorkomen dat nationaal-socialisten een overheersende machtspositie zouden 
gaan innemen. Dat impliceerde zowel een vermijden van nazificatie als het bevor
deren van een zo groot mogelijke zelfstandigheid na de oorlog. Deze 'bescher
mingshypothese' was ook het uitgangspunt van de Nederlandse overheden, van 
burgemeesters tot secretarissen-generaal.2 Maar de Nederlandse Unie wilde 
meer. 

Specifiek voor de Unie was, dat de beweging openlijk en actief opkwam voor 
het Nederlands karakter en tegelijk pleitte voor daadkrachtige hervormingen in 
politiek en maatschappij. In het spraakgebruik van de tijd heette dat 'het streven 
naar eenheid en vernieuwing'. Dit was het stimulerende element, dat het initia-
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tief voor een nationale beweging in gang hield. Het ging om veranderingen, die 
volgens de initiatiefnemers van de Unie al in de jaren dertig wenselijk waren. In 
deze gedachtengang vonden er ingrijpende omwentelingen in Europa plaats. De 
Duitse overwinningen waren er een symptoom van, maar werden er niet mee ver
eenzelvigd. De redactie van Het Algemeen Handelsbladha.d in juni geschreven, da t -
'of men nu hoog springt of laag' - de oude toestand niet zou terugkeren.3 Het feit, 
dat Nederland bezet gebied was en dat 'de toekomst nog enkele onbekenden be
vat/, betekende niet, dat een krachtige nationale concentratie in Nederlandse 
geest onmogelijk was.4 

Het nationale appèl, dat de Nederlandse Unie belichaamde, moest de bezetter 
ervan overtuigen, dat het verstandig noch noodzakelijk was diepgaand in te grij
pen in de Nederlandse omstandigheden. Hoevelen van de massale aanhang van 
de Unie werkelijk geloofden in de mogelijkheid de Duitsers te beïnvloeden is niet 
te achterhalen. Hetzelfde geldt voor de kansen van de Vernieuwing als positief 
programma. Maar het doel, een uitspraak tegen annexatie en nazificatie en een 
protest tegen een eventuele machtsgreep van de NSB, werd door de overgrote 
meerderheid gesteund. De Nederlandse Unie bood voor velen een mogelijkheid 
de afkeer van nationaal-socialistische invloed openlijk te uiten. 

Het was deze positie, die het mogelijk maakte een massale, enthousiaste aan
hang op de been te brengen. Die positie was tweeslachtig, omdat de Nederlandse 
Unie gesprekspartner voor de bezetter moest zijn om te kunnen proberen een in
grijpen van diezelfde bezetter te voorkomen. Om 'een eigen land, een eigen gees
tesmerk, een eigen cultuur en een eigen historie'5 te behouden, wilde de Unie al - £ X 
tijdens de nationaal-socialistische bezetting de basis leggen voor veranderingen 
die pasten in 'een andere tijd'.6 Zoals Einthoven zei: 'Uit de kracht van ons aantal 
kan dan een sterk Nederlands geluid opgaan.'7 

Het verwerven van aanhang bleek in de eerste weken van het Unie-bestaan de 
minste zorg. Het ging er om het gewicht van het getal om te vormen tot een posi
tie van invloed. Zeker in de tijd van de opbouw van de Unie-organisatie woog 
daarbij zwaar, dat geen andere organisatie in dezelfde mate in staat was een te
genwicht te bieden aan wat op korte termijn als de grootste dreiging werd gezien: 
een al dan niet door de Duitsers gestimuleerde machtsgreep van de NSB. Dit doel 
kon alleen bereikt worden, als de overmachtige Duitse bezetter de beweging vol
doende speelruimte wilde bieden. De Nederlandse Unie bevond zich dus in weer
wil van de verheven doelstellingen van het programma in een verhouding van af
hankelijkheid tot de bezetter. 

Geen wonder, dat veel energie werd gestoken in activiteiten waar de Unie-lei
ding wel invloed op had: het stimuleren van de gedachtenvorming over hervor
mingen en het rijp maken van de geesten ervoor. Steeds werd er benadrukt, dat 
men voortbouwde op ideeën van vóór de oorlog. Het meeste enthousiasme wekte 
de Nederlandse Unie door het mobiliseren van grote delen van de bevolking tegen 
een eventuele machtspositie van de NSB. De begrensde mogelijkheden voor activi
teiten als gevolg van de bezetting werden niet alleen op de koop toe genomen, 
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maar maakten het enthousiasme voor wat wel mogelijk was alleen maar groter. 
In het bestaan van de Nederlandse Unie kunnen drie fasen worden onderschei

den. De eerste fase was die van de opbouw van de beweging, van het vormen en uit
voeren van een beleid en van de dreiging van een machtsgreep van de NSB tot on
geveer het einde van 1940. Tijdens de tweede fase vanaf eind 1940 groeiden 
onderlinge tegenstellingen in de leiding uit tot een crisis in het bestaan van de 
Unie. Bovendien mondde de afhoudende en remmende houding van de bezetter 
uit in een regelrecht ingrijpen in de beweging in januari 1941. Tenslotte was er een 
mislukte poging van rechts-autotitaire kringen de macht in de Unie over te ne
men. In de derde fase, vanaf het voorjaar van 1941, herstelde de Unie zich aanvanke
lijk. De ideologie ontwikkelde zich duidelijker in autoritair corporatieve rich
ting. De aanpassing bereikte een dieptepunt: als uitvloeisel van de crisis werd 
zelfs een plan afgekondigd waarin de joodse leden in een uitzonderingspositie 
werden geplaatst. Tegelijkertijd werd op een aantal belangrijke punten nadruk
kelijk afstand tot de bezetter gehouden. Dat laatste liep uit op een verbod, eerst 
van het weekblad en andere openlijke activiteiten, en later, aan het eind van het 
jaar 1941, van de beweging als geheel. 

^ > 

De tegenstellingen, die eind 1940 en begin 1941 tot een crisis van de Unie leidden 
konden bestaan, omdat de Unie gebaseerd was op een tweesporenbeleid van zo
wel aanpassing aan de bezetter als bescherming van het eigene. De leiding was het 
onderling niet eens over de vraag welk spoor de voorkeur verdiende. Samen vorm
den ze het karakter van de Unie. 

De Unieleiding zag tussen de twee sporen lange tijd slechts een schijnbare te
genstelling. Een zekere aanpassing was een middel om van de bezetter de ruimte 
te krijgen een eigen Nederlandse weg te kiezen en de onafhankelijkheid te beplei
ten. Zo zou de Unie haar beschermingsfunctie kunnen vervullen. In werkelijk
heid waren het tegenstrijdige doelstellingen waartussen de Unie alleen kon ba
lanceren zolang de bezetter dit duldde. 

Bij alle kwesties die in de Nederlandse Unie de kop opstaken, speelde deze 
tweeslachtigheid een rol. Begin 1941 leidden de tegengestelde opvattingen tot de 
crisis in de leiding van de Unie. In het voorjaar van 1941 kwamen de tegengestelde 
opvattingen in de Unie ondanks het beëindigen van de crisis weer duidelijk tot ui
ting in de standpunten die de beweging innam. De twee uitersten waren het arti
kel 'Voor ons of tegen ons' (22 maart 1941) en de eisen, die aan het werkend lid
maatschap werden gesteld. Het attikel in het weekblad zette zich duidelijk af 
tegen de wens van de bezetter, dat in de oorlog de kant van Duitsland gekozen zou 
worden: een belangrijk moment in de meestal zo omfloerste uitingen van de 
Unie. Dit vooral, omdat niet de NSB, maar de bezetter zelf hier het doelwit was. 

Met de eis, dat alleen niet-joden werkend lid mochten worden overschreed de 
Unie een grens van de aanpassing, die tot dan toe onbespreekbaar was geweest. 
Ondanks alle gebruikte argumenten, was het Duitse druk waaraan door de lei
ding werd toegegeven. Zowel in "Voor ons of tegen ons' als rond het werkend lid-
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maatschap werden verzachtende redeneringen gebruikt. Dat verhulde niet, dat 
ze elk exponent waren van een van de stromingen in de Unie. Het openlijk afwij
zen van de bezetter ging zo samen met een vergaande concessie aan diezelfde be
zetter. 

Ondanks meningsverschillen en verboden van de bezetter bleef de Nederland
se Unie functioneren. Van groot belang was daarbij, dat de organisatie vorm ge
kregen had en zijn eigen dynamiek ontwikkelde. Los van de perikelen in de Unie
leiding zorgden tienduizenden medewerkers wekelijks voor de besturen, 
kantoren en winkels, voor de lidmaatschapsgelden en tot de zomer van 1941 voor 
de verspreiding van het weekblad. Daarbij bood de Unie een mogelijkheid om on
danks de bezetting nationale politieke en maatschappelijke betrokkenheid te to
nen door regelmatig actief te zijn, al was het maar door de verkoop van het week
blad of van fietsvlaggetjes. Deze sociale functie, juist voor velen die kerkelijk niet 
actief waren, was een belangrijk aspect van het bestaan van de massa-organisatie. 

Het grote keerpunt in het bestaan van de Nederlandse Unie was de Duitse aan
val op de Sovjet-Unie in juni 1941 en de repercussies daarvan in het bezette Neder
land. De bezetter stelde de Nederlanders expliciet voor de keuze partij te kiezen 
voor of tegen 'Europa', lees het Derde Rijk. Toen de keuze zo scherp geformuleerd 
werd, koos de Nederlandse Unie ervoor het aanbod af te wijzen. De Unie deelde in 
het weekblad openlijk mee niet aan Duitse kant te kunnen staan. Ondanks ook 
hier verhullend taalgebruik, was voor alle goede verstaanders duidelijk, dat de 
Nederlandse Unie hiermee tegen de bezetter positie had gekozen. Deze confron
tatie bezegelde de ondergang van het tweesporenbeleid van de Unie. —C \-

De bezetter begreep goed wat dit voor consequenties had. Onmiddellijk volg
de een aantal ingrij pende verbodsbepalingen, die een serieus functioneren van de 
politieke massabeweging onmogelijk maakten. De combinatie van een verschij
ningsverbod van het weekblad en een algemeen vergaderverbod maakte dit dui
delijk. Bij de gedwongen besloten viering van het eenjarig bestaan op 24 juli 1941 
betreurde de feestredenaar, dat de bezetter de Unie geen derde weg had gelaten!8 

Dat was de spijker op de kop. Er bleek geen derde weg te zijn! 

Een jaar eerder, na de capitulatie sloot het tweesporenbeleid nauw aan bij de 
heersende stemming in het land. Het was de stemming van een verslagen natie, 
die was getroffen door 'het trauma van de nederlaag'.9 De bezetter, die na de Fran
se nederlaag voorlopig oppermachtig was op het vasteland van Europa, leek een 
onaantastbare machtspositie in het land in te nemen. Wat overbleef was een po
ging de schade te beperken, het'minimaliseren van de risico's'.10 

Dit alles woog des te zwaarder door de angst en onzekerheid die het Duitse na
tionaal-socialistische regime opwekte. De gebeurtenissen in Duitsland sinds 1933 
waren in Nederland bekend, hoezeer ook de hoop had bestaan dat Nederland bui
ten het internationale conflict zou kunnen blijven.11 Het schrikbeeld was nu 
nazificatie of zelfs inlijving bij Duitsland. Onduidelijk was in hoeverre de bezet
ting tijdens de oorlog in het Nederlandse leven zou ingrijpen. 
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Aanpassing aan de situatie onder de bezetting ging samen met de hoop het le
ven'zo normaal mogelijk'te kunnen voortzetten, al was die situatie verre van nor
maal.12 Dit sloot aan bij de positie, die Nederland als klein land vóór mei 1940 had 
ingenomen. Een besef van hulpeloosheid, waarneembaar door allerlei eufemis
men als: 'de gebeurtenissen van mei', leidde onder de bezetting tot een houding 
van quasi-neutraliteit.13 Deze houding was niet per se gebonden aan enige sym
pathie voor Nazi-Duitsland en betekende evenmin een neutrale houding ten op
zichte van het nationaal-socialisme. De onvrede over de invloed ervan uitte zich 
vooral in de confrontatie met de NSB. 

Men probeerde door een houding van aanpassing de gevaren te beperken. Ne
derlandse autoriteiten namen maatregelen van de bezetter voor hun verantwoor
ding. Eerst gebeurde dit in overeenstemming met de vooroorlogse Aanwijzingen 
van de Nederlandse regering. Na korte tijd gebeurde het ook in strijd er mee. De 
houding van aanpassing deelden de secretarissen-generaal met de meeste gezags
dragers, de pers en waarschijnlijk een groot deel van de bevolking. Tegenstanders 
van de Nederlandse Unie en later ook critici van de secretarissen-generaal, zoals 
de politici Colijn, Drees en Telders, hadden in dit opzicht geen andere mening. Op 
deze manier hoopten velen het Nederlands karakter en de nationale zelfstandig
heid te kunnen behouden. Allen gingen uit van de, onuitgesproken, bescher
mingshypothese. 

Deze houding leek op een heel eigen wijze te worden belichaamd door de Ne
derlandse Unie. In overeenstemming met de lijn van de secretarissen-generaal 
voerde de Unie actie voor het algemeen aanvaarde doel met participatie van een 
groot deel van de bevolking. Het verschil met de houding van vele anderen was, 
dat de Unie voortvarend en openlijk voor het doel uitkwam: geen passieve aan
passing, maar positieve actie in een soort 'voorwaartse verdediging'. 

De initiatiefnemers van de Nederlandse Unie putten hun inspiratie en propa
ganda uit een pluriform hervormingsstreven en een bijeengesprokkeld nationaal 
gevoel. In de jaren dertig waren diverse opvattingen over het hervormen van poli
tiek en maatschappij samengekomen in de stroom van het streven naar Vernieu
wing. Gezag, sociale verantwoordelijkheid, corporatieve organisatie en nationale 
eenheid waren trefwoorden van dit hervormingsstreven. Uit de kring van deze 
Vernieuwers kwamen velen van de leidende functionarissen van de Unie voort. 
Deels daarmee overlappend was een opleving van nationaal gevoel ontstaan. Het 
had in de jaren dertig tegen de achtergrond van de gevolgen van de economische 
crisis en de angst voor nationaal-socialisme en communisme samen met de crisis 
van de parlementaire democratie aan betekenis gewonnen.14 Tijdens de bezetting 
kreeg de belangstelling voor een eclectisch samengesteld beeld van het nationale 
verleden en het nationale karakter een nieuwe functie: in de saamhorigheidsge-
voelens na de nederlaag kon het nationale denken de Nederlanders afgrenzen van 
de Duitsers en wijzen op de eigen identiteit, waartoe gematigdheid, christendom 
en tolerantie werden gerekend. 

De actieve aanpassing als taktiek van een 'voorwaartse verdediging' borg risi-
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co's in zich. In de loop van het bestaan van de Unie bleek hoe groot de beïnvloe
ding door de bezetter was. Bovendien bleken de Duitsers naast de aanpassing 
steeds minder ruimte te laten voor de andere route van het tweesporenbeleid, de 
bescherming van het karakter van de Nederlandse samenleving. De Ne
derlandse Unie kende een ongekend grote aanhang onder de bevolking. 'Won
derlijk groot/ schreef Pieter 't Hoen. Het succes van de Unie was gebaseerd op het 
feit, dat de passieve houding werd omgezet in het actieve optreden van een poli
tieke beweging. Volgens L. de Jong ging het daarbij uitsluitend om de mogelijk
heid tegen de NSB te demonstreren.15 De Unie deed echter méér. Over ideeën en 
beleid konden verschillen van mening ontstaan. Maar dat betekende niet, dat de 
algemene houding in het land tegengesteld was aan die van de leiding van de Ne
derlandse Unie. Want de Unie bleef aantrekkelijk vanwege het openlijk opkomen 
voor de 'Nederlandse waarden' en het 'Nederlands karakter', ook al konden deze 
een verschillende betekenis hebben. In dit opzicht valt geen scherpe scheiding te 
maken tussen tussen leiding en achterban: anders is het optreden van de Unie als 
geheel niet te begrijpen. 

Later tijdens de oorlog ontstond een scherper gearticuleerd beeld van waar het in 
de jarenlange bezetting om ging. In het voorjaar van 1941, tussen de februarista
king en de aanval op de Sovjet-Unie, voltrok zich de breuk tussen de bezetter en 
de Nederlandse bevolking.16 De Duitsers gaven illusies over een vrijwillige 
nazificatie van Nederland op. Aan Nederlandse kant had de beschermingshypo
these veel van zijn overtuigingskracht verloren. De norm werd de algehele con- -C\-
frontatie met de bezetter. Weliswaar voldeed niet iedereen aan die norm. Het pro
bleem van leven en werken onder de bezetting bleef bestaan. Velen pasten zich in 
de praktijk aan, maar een afwijzen van alles wat met de bezetter te maken had 
werd het algemene ijkpunt. Ook na de oorlog werd dit standpunt ingenomen en 
de termen 'goed' en 'fout' uit de bezettingstijd werden ook criteria in de geschied
schrijving over de oorlogstijd.17 De vraag naar de consequenties van de keuze tus
sen aanpassing en verzet bleef steeds relevant. Maar het beeld van de bezetting
stijd is, zoals bij het oprichten van monumenten, door deze criteria 'versteend'. 

Deze 'verstening' van de bezettingstijd als geheel had grote gevolgen voor het 
beeld van het eerste jaar van de bezetting. De norm van de latere oorlogsjaren 
werd voor oordeel en analyse ook op 1940 toegepast. De later 'uitgevonden cor
rectheid'18 werd als een meetlat over de gedragingen in het onzekere eerste oor
logsjaar gelegd.19 Vooral de openlijk actieve Nederlandse Unie was in deze perio
de een opvallend verschijnsel en kreeg zo 'het verkeerde verleden' toegespeeld. 

Dat betekent niet, dat de Unie geen aparte positie innam. Dat bleek uit de con
tacten met de bezetter en uit de kritiek op de vooroorlogse verhoudingen in Ne
derland. Juist het uitzonderlijke karakter van de Nederlandse Unie opent het per
spectief op de jaren dertig met de politiek van Colijn en de verzuiling en op de 
omstandigheden na de capitulatie vanaf mei 1940. Onder het oppervlak van later 
uitgevonden normen ligt de houding van de autoriteiten en de bevolking in het 
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jaar 1940 zelf: niet nationaal-socialistisch of pro-Duits, bij voorkeur het leven zo 
normaal mogelijk voortzettend en zich aanpassend in de hoop de gevaren van de 
bezettingstijd te bezweren. 

Anders dan L. de Jong in zijn standaardwerk meent, bestond er tussen de houding 
van de leiding van de Nederlandse Unie en de aanhang geen fundamenteel ver
schillende opvatting over de positie van Nederland onder de bezetting. Het'trau-
ma van de nederlaag' was een gemeenschappelijk lot.20 De Jong constateert in zijn 
deel vier, dat er een week of zes na de capitulatie, rond Anjerdag, sprake was van 
een 'herwonnen zelfbewustzijn' onder de bevolking.21 Het was dit zelfde zelfbe
wustzijn, dat ook in de Nederlandse Unie tot uitdrukking kwam. Wat dat betreft 

m 
was er geen verschil tussen leiding en achterban. 

Het Driemanschap verkondigde ook opvattingen waarover de meningen ver
deeld waren. Maar ook dan gold, dat het niet alleen stond. Het was bijvoorbeeld 
een veel voorkomende mening dat het Nederlandse politieke stelsel had gefaald, 
omdat de wetkloosheid onvoldoende bestreden was, de defensie slecht was voor-
bereid en de 'hokjesgeest' en het geredekavel in het pailement een effectieve poli
tiek tegenwerkte. 

De opstelling van het Driemanschap tegenover de bezetter was in hoofdlijnen 
niet anders dan die van gezagsdragers, leidinggevenden in het maatschappelijk 
leven en het merendeel van de spraakmakende pers. 

Dit sloot allerlei verschillen van mening niet uit. Zo waren enkele politici het 
in de oprichtingsfase niet eens met het vragen van toestemming aan de bezetter. —^^-
Zij wantrouwden bovendien de politieke bedoelingen van het Driemanschap. 

Aan de andere kant meenden ook de meeste politici, dat de capitulatie bete
kende, dat de aanwezigheid van de bezetter voorlopig als een realiteit geaccep
teerd moest worden. Dat bleek uit artikelen van Telders, uit uitspraken van Drees 
op de partijraad in juli 1940 en uit tedevoeringen van protestants-christelijkeen 
katholieke politici op openbare en besloten bijeenkomsten. Voor een deel stimu
leerden de politici de initiatiefnemers zelfs om met de oprichting van de Unie 
door te gaan. 
Op basis van bovenstaande interpretatie kunnen een aantal conclusies worden ge
formuleerd. 

De houding van neutraliteit in internationale ontwikkelingen was vanouds 
het middel om de nationale zelfstandigheid te bewaren. Hoewel men ook eindja
ren dertig deze neutrale houding bleef aannemen, betekende dat allerminst dat 
men niet op de hoogte was van de ontwikkelingen in Duitsland of dat men neu
traal stond tegenover het gedachtengoed van het nationaal-socialisme. Er werden 
echter voor de Nederlandse neutraliteit nauwelijks consequenties uit getrokken. 

In de loop van de jaren dertig is buiten de bedding van de traditionele politie
ke partijen, en gedeeltelijk over de partijgrenzen heen, een stroming van vernieu-
wingsdenken ontstaan, die steeds meer invloed kreeg en na de capitulatie de in-
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spiratie vormde voor het oprichten van een activistische nationale beweging. 
Na de capitulatie kwam een houding van aanpassen vooral daar voor, waar op 

die wijze het leven in de nieuwe, abnormale omstandigheden 'zo normaal moge
lijk' kon worden doorgezet. De aanpassing was gebaseerd op een verwachting, die 
de 'beschermingshypothese' genoemd kan worden: de hoop onder de bezetting -
en in gesptek met de bezetter - zoveel mogelijk van de eigenheid en zelfstandig
heid van Nederland te kunnen bewaren. 

Specifiek voor de Nederlandse Unie was, dat dit standpunt openlijk en actief 
verkondigd werd. De Unie sloot daarbij aan bij een algemeen verlangen naar na
tionale eenheid. Dat gold ook die politici die aanvankelijk veroordeelden, dat het 
Driemanschap met de bezetter gesproken had en daarbij het verbod geaccepteerd 
had het Huis van Oranje en de vrijheid in het manifest te vet melden. Toen dit ech
ter eenmaal een feit was, bleven de politici toch met de oprichters van de Unie in 
gesprek over het deelnemen aan een nationale beweging. 

De Nederlandse Unie bezat bij alle pluriformiteit als organisatie een eigen dy
namiek en sfeer. Meningsverschillen over bijvoorbeeld het standpunt over de 
Winterhulp werden na verloop van tijd overschaduwd door het feit, dat wekelijks 
tienduizenden functionarissen voortdurend actief waren voor de Unie als ge
meenschappelijke, nationale zaak. Het ging erom dat, zoals een pamflet vertelde, 
op de vraag 'Vader, wat deed U toen ons land in nood was?', trots geantwootd kon 
worden: 'Mijn zoon! Ik hing een Unie-affiche voor het raam!'22 

Er waren voortdurend pogingen tot beïnvloeding van Duitse zijde. Een ingrij
pend voorbeeld was de crisis in de Unieleiding in januari 1941. Reële geschillen in —Ç ~X-
de leiding werden door de bezettet uitgebuit om de beweging in een meer pro-
Duitse richting te duwen. Hoewel Linthorst Homan zich kortstondig bereid 
toonde alléén aan de leiding door te gaan, was het de houding van de organisatie 
als geheel die deze poging deed mislukken. 

Rechts-autotitaire groepen en personen hebben meermalen geprobeerd de 
macht in de Unie over te nemen. De belangrijkste poging is tijdens de crisis in ja
nuari 1941 gedaan, parallel aan de beïnvloeding van Duitse kant. In dit verband is 
verschillende malen de vroegere gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, jhr. 
mr. B.C. de Jonge, als nieuwe nationale leider naar voren geschoven. Zijn beoor
deling van de realiteit, ook in het Koninkrijk als geheel, heeft hem behoed voor 
een positie, die mogelijk op die van maarschalk Pétain in Frankrijk zou zijn gaan 
lijken. 

De ideologische opvattingen van de Unie waren aanvankelijk pluriform en aan 
tactische vetanderingen onderhevig. De erkenning van een Duitse suprematie en 
het gebruik van een volkse terminologie gingen samen met het benadrukken van 
de aard van het Nederlands volkskarakter en de gewetensvrijheid. Na verloop van 
tijd ontwikkelden de opvattingen zich in een strakker autoritair-corporatistische 
richting. Opvallend genoeg werd dat duidelijk in het publiceren van een officiële 
Unie-ideologie in het voorjaar van 1941, toen tegelijkertijd bleek, dat de samen
werking met de bezetter steeds meer een illusie werd en de Unie zich afzette tegen 
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het nationaal-socialisme en de Duitse positie in de oorlog. 

Zo heeft de Nederlandse Unie in haar korte, maar hevige bestaan door haar 

tweesporige opzet ook een dubbelzinnig effect gehad. Enerzijds heeft de Unie 

zich op een groot aantal belangrijke en minder belangrijke punten in verregaan

de mate aangepast aan de aanwezigheid van het bezettingsregime en aan het ka

rakter ervan. Critici van toen en later hebben op verschillende van die punten ge

wezen. Voorbeelden zijn het vragen om goedkeuring voor de oprichting van de 

Unie zelf en het steunen van de Winterhulp. Het meest radikaal, want ook de ei

gen gestelde grenzen overschrijdend, was het opstellen van de regel, dat joden 

geen werkend lid mochten worden. Dit was een verregaande maatregel, omdat de 

Unie juist tegen het antisemitisme van de bezetter had stelling genomen. Omdat 

de maatregel niet gedragen werd door de organisatie als geheel en vooral omdat 

nieuwe eisen van de bezetter de aandacht opeisten, kwam van de uitvoering niet 

veel terecht. Aan de aard van de beslissing van de Unieleiding deed dit niets af. 

Daarnaast heeft de Unie, op eigen verantwoordelijkheid, tijdens de bezetting, 

opvattingen verbreid die bij toepassing een aantasting van de parlementaire de

mocratie of tenminste van het stelsel van politieke partijen konden betekenen. 

Ook hier deed het feit van afwijkende meningen in de Unie niets af aan het ver

kondigen van officiële standpunten van deze aard. Hetzelfde gold voor het ge

bruik van aan het nationaal-socialisme verwante terminologie. Tenslotte maakte 

de Unie met haar succes een loyale samenwerking met de bezetter tot een kenne

lijk respectabele en navolgenswaardige houding. 

Anderzijds stelde de Unie zich openlijk op vóór herstel van de onafhankelijkheid 

en de nationale identiteit en tégen nazificatie en annexatie. Daartoe behoorde in 

het najaar van 1940 een voorzichtig, maar openlijk protest tegen anti-joodse 

maatregelen van de bezetter. Zo vervulde de Unie de functie van een centrum van 

politieke activiteit in omstandigheden, waarin normale politieke bezigheden 

niet meet mogelijk leken. Velen kregen de mogelijkheid hun afkeer van de NSB en 

van een eventuele inlijving bij het nationaal-socialistische Duitsland openlijk te 

laten blijken en zich er actief voor in te zetten. 

De Unie schiep de mogelijkheid het trauma van de nederlaag te helpen over

winnen door aan te sluiten bij de sinds de economische crisis bij velen bestaande 

behoefte om maatschappelijke hervormingen voor te bereiden. Een extra aan

trekkingskracht was de activiteit over de grenzen van politieke en maatschappe

lijke groeperingen heen: dat onderstreepte nog eens de gewenste eenheidgevoe-

lens. 

Bovendien werd het door de bezetting ontstane politieke vacuüm door de Unie 

opgevuld, NSB en andere rechts-autoritaire bewegingen kregen geen grotere 

ruimte, aangezien de Unie de voorkeur van de bevolking had verworven en ande

re initiatieven blokkeerde. De Unie was door haar pluriforme samenstelling en 

massale aanhang ondanks alle aanpassing uiteindelijk een factot bij het frustre

ren van de pogingen van de bezetter een geleidelijke zelf-nazificatie tot stand te 

brengen. 
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Zo kwam het tweesporenbeleid in het optreden van de Nederlandse Unie tot ui
ting. Door de verscherping van het bewind van de Duitse bezetter bleek het te 
werken als een tweesnijdend zwaard. Het beschermen van het'Nederlands karak
ter' bracht steeds meer het risico met zich mee dit eigen karakter door het doen 
van concessies te verliezen. De opheffing van de Nederlandse Unie door de bezet
ter maakte een eind aan dit dilemma. 
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