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door Fbancien Slits-Swinkels.

p 24 juli 19at0 werd tle Nederlantlse Unie in ons laÍrd.
opg€richt en 24 augustus daèrop startte nen net het
op'ichten van kLeinere kernen en tevens met de colpor-

tage van het weekblad rrDe Unier.
De betloelingên van rthet drienanschapfl (L.Einthoven, J. Lint_
horst Honan en J.E.de Quay, oprichters van tte Ned.Unie), die
in een manifest aan het volk bekentt genaalct wérd.en, waxen
niet erg duiclelift. Het was ook niet zozeer hun prog.anma dat
de aantlacht lu:eeg van het Nederlandse volk, als wel het feit
dat de Unie een kans leek te bieden on d.m.v. het lidnaat-
schap en door het lezen van het blad te getuigen van een va-
derlantl,se gezindheid en een duidelijke stellingnane tegen ale
N.S.B. en de bezetter. De toeloop tot de Unie in Bnabant en
ook in Crenert rlras daardoor enorn groot.
I{ijlen Jan Rooyakkers, tle latere genêenteontvanger, sprak
Frans Slits (kolenhandelaar ín Genert ) aan over de oprichting
varl een aftleling in Genert. VeeI jongelui melalden zich al
gauw spontaan aan bij Fyans on net het blatl van de Unic te
gaan colportêren. Hun enthousiasme was duidelift een zich af-
zêtten tegen bezetter en N.S.B. De verdere bedoelingen van
het drienaÍlschap liet hen koutl. In hêt oude geneentehuis
naast rrhet Stunpkerr was hun hone. Daar werd rrde Unien iedere
hreek aan de kolportêurs geilÍstr ibueeral, die êr dan vol goeale
noed sreen dosis vaderlandsl. iefde op uit trokken om ziel.tjeste winnen. Op 15 juli 1941 werat door Ri jkscomnissar is SeyÀs-
Inquart een tlefinitief einde genaakt aan het bestaan van derrDe Nealerlandse Unierr. Maar rrhet verzetn mede door tle Uriiein beweging gekomen was niet neer te stuiten.Unie-leden tra-
alen toe tot de illegale organisaties, demonstreerden ten gun-
ste van Oranje en tegen de bezetter. Enkelen van hen, ooÈ in
Gemert werden lid van de landelijke verzetsorganisatie.
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