
VORRINKS MEMORANDUM

te komen'? V orrink betwijfelde het. Maar hij had nog meer zorgen. De
politieke belangstelling in N ederland was gegroeid, maar het volk kreeg geen
leiding. 'Verbijsterend' noemde hij het, 'hoe de geestelijke isolering, de
stelselmatige verleugening en vernietiging der objectieve berichtgeving de
best-geïnformeerde mensen in enkele maanden maken tot vreemdelingen
in hun eigen land en in de wereld.' Onervaren figuren lieten nu in Nederland
het meest van zich horen. Aan de NSB en Mussert wilde hij geen woorden
vuil maken. Wat restte? Nationaal Front en Nederlandse Unie. Nationaal
Front droeg wel 'een eerlijk nationaal karakter' (die indruk had Arnold
Meyer blijkbaar op Vorrink gemaakt in de besprekingen in juni '40 die
overigens 'bij voorbaat tot mislukken gedoemd' waren), maar het bezat
geen massale aanhang, en de Unie welke die aanhang wèl bezat, was door
haar leiding 'een politiek gevaar':

'Zij heeft door haar sociale mooipraterij de kijk van een deel van ons volk op
de politieke werkelijkheid vertroebeld ... en daardoor ongewild in de kaart van
-de vijand gespeeld. Daar ligt dus ook tevens de verklaring waarom de Duitsers
de Unie zo lang hebben laten voortbestaan. Zij vormde voor hen een mogelijk-
heid om in ons volk de 'loyalen' van de 'deloyalen' te scheiden. Zodra de Duitsers
ervan overtuigd zijn dat de massa der Unieleden voor dat spel niet te gebruiken
is, heeft het laatste uur van de Unie geslagen. De tekenen wijzen er op dat ditniet
meer ver af kan zijn. Intussen staat dan nog te vrezen dat een deel der Unie
regelrecht de weg vindt naar Nationaal Front of de NSB ofwel dat een soort
fusie tussen deze drie autoritair ingestelde groepen tot stand komt.'

Radio Oranje bood, aldus V orrink, in die situatie geen enkel tegenwicht,
de uitzendingen, veel minder inspirerend dan die van de Vlaamse program-
ma's van de BBC, waren'saai, quasi-degelijk en niet zelden onjuist.' Als
Duitsland nu ineenstortte (Vorrink scheen dat kennelijk te verwachten),
wat moest er dan in Nederland gebeuren? Er zou, schreefhij, 'een vacuum'
ontstaan

'tussen het moment dat de bezettingsautoriteiten hun macht hebben verloren
en een goed heenkomen hebben gezocht, en het moment waarop de wettige
Nederlandse regering, gesteund door het Nederlandse Legioen;' haar gezag weer
kan uitoefenen. In dat vacuum zal een voorlopig bewind tot het Nederlandse
volk o.a. door middel van de radio moeten kunnen spreken en leiding moeten
geven aan de gebeurtenissen. Het zal het best gevormd kunnen worden uit de

1Vorrink bedoelde hiermee de Koninklijke Nederlandse Brigade; deze telde op dat
moment ca. duizend man.


