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De aanloop tot de Nederlandse Unie

Daags na het gesprek tussen Vorrink en Rost van Tonningen, op woensdag
24 juli dus, verscheen in de avondedities van de Nederlandse dagbladen een
oproep van een driemanschap dat een nieuwe beweging opgericht had die
zich de 'Nederlandse Unie' noemde.
'Uit de nood der tijden', zo las men daarin,

'is een nieuwe taak geboren. Wij nodigen u uit, met ons deze taak op te nemen.
Wij roepen u op, met eigen kracht en overeenkomstig onze eigen Nederlandse
aard, gezamenlijk door kordate arbeid naar een nieuwe Nederlandse saamhorig-
heid te streven. Allereerst is nodig:
Erkenning van de gewijzigde verhoudingen;
Nationale samenwerking op de allerbreedste grondslag;
Harmonische economische opbouw met samenbinding van alle arbeids-

krachten in ons volk;
Sociale rechtvaardigheid opdat er kome werk voor allen en arbeidsvreugde

voor allen, voor jong en oud, voor de sterke en de zwakke;
Bezieling van de jeugd in vaderlandse zin.
Dit willen wij verwezenlijken op Nederlandse wijze, eerbiedigend de tradi-

tionele geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid.
Wij willen ons werk verrichten in contact met de Nederlandse autoriteiten

en met de bezettingsautoriteiten.
Nederlanders ! Geeft aan ons streven uw aller krachten. Wie zich afzijdig

houdt, schaadt de Nederlandse zaak. Sluit u aan!'

Onder deze oproep stonden, in alfabetische volgorde, de namen van
Einthoven, Linthorst Homan en de Quay. Als het voorlopig adres van hun
Unie werd Alexanderstraat 20, Den Haag, opgegeven; daar bevond zich
het kantoor van de Nederlandse Padvinders Beweging. Homan had nog
aan het ANP doen weten dat het Driemanschap 'zelfstandig, zonder enig
mandaat', 'een nieuwe weg' wilde inslaan; daarbij zou het 'gaarne contact
opnemen met anderen die eveneens bezig zijn met pogingen tot nationale
concentratie. '

Reeds op donderdag 25 juli stroomden de adhesiebetuigingen bij het
voorlopig adres van de Unie binnen. De administratie liep er al op die
eerste dag in het honderd. Van's morgens vroeg tot's avonds laat verschenen
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