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IN L E ID IN G
Van h e t oogenblik af d a t de Duitsche troepen ons land bezetten, heeft l r A.
A. M ussert ernaar gestreefd, zich te doen erkennen als de m an die bij uitstek
de belangen van het Nederlandsche volk tegenover de bezettende m acht zou
behartigen. Hij handelde aldus in de overtuiging, d at D uitschland den oorlog
zou winnen, d at er een geheel nieuwe tijd aangebroken was, w aarin Nederland
zich volstrekt moest heroriënteeren, d a t voorts het Koningshuis en de naar
Engeland overgestoken regeering voorgoed hadden afgedaan en, tenslotte, dat
de belangen van het Nederlandsche volk het veiligst zouden zijn bij hem, die
blijkens zijn politiek verleden en krachtens zijn nationaal-socialistische over
tuiging van alle leidende politici in Nederland het dichtst bij den F ührer van
h et Groot-Duitsche Rijk stond.
M ussert had verw acht, d at H itler hem terstond na de capitulatie to t zich
zou roepen teneinde gezamenlijk de toekom st van Nederland te bespreken. D it
lag volstrekt niet in de lijn der Duitsche politiek. De benoeming van SeyssIn q u art to t rijkscommissaris geschiedde buiten M ussert om, en de bezetter
begon Nederland te besturen alsof er geen N S B bestond. M ussert’s kennis
m aking m et den rijkscommissaris op 5 Ju n i 1940 verliep vrij koel;hij ontving
opdracht zijn beweging groot te m aken, m aar van overnam e van de m acht werd
niet gerept.
H et werd M ussert in den zomer van 1940 gaandeweg duidelijk, d at hij van
H itler geen invitatie te verw achten had, d a t integendeel het opnemen van
contact van hemzelf diende uit te gaan. Teneinde H itler voor te bereiden en
gunstig te stem m en, stelde Mussert nu een nota op, w aarin hij zijn opinie uiteen
zette om trent de wijze w aarop in een nieuw E uropa Duitschers en N ederlanders
als vrije volken zouden kunnen samen werken.
Deze eerste nota, gedateerd 27 Augustus 1940, beschouwt M ussert als zijn
„politieke geloofsbelijdenis” . Ze is to t h et eind toe de grondslag gebleven van
zijn politiek, zoowel tegenover de regeeringspersonen van het Derde Rijk in
hun onderlinge rivaliteit, als jegens h et Nederlandsche volk in zijn geheel en
zijn partijgenooten in het bijzonder. De vier n o ta ’s die op deze eerste gevolgd
zijn, nemen alle h aar uitgangspunt in de gedachten, in deze eerste neergelegd.
Vijf n o ta ’s van M ussert
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Ten deele waren de volgende n o ta ’s eveneens bestem d om vóór M ussert’s be
zoeken aan H itler voorgelegd te w orden; deze bezoeken hadden plaats op
23 Septem ber 1940, 12 December 1941, 10 December 1942 en 6 December 1943.
H et R ijksinstituut voor Oorlogsdocum entatie publiceert thans de vijf n o ta ’s
die M ussert voor H itler geschreven heeft. H et is van oordeel een nationaal
belang te dienen door openbaar te m aken welke inzichten en opvattingen den
m an bezielden, die in December 1941 aan Adolf H itler als Germ aansch Führer
een eed van trouw af legde en een jaa r later door denzelfden bezetter als „Leider
van het Nederlandsche volk erkend” werd. D it geldt vooral, om dat de n o ta ’s
slechts aan den allernauw sten kring van M ussert’s intiem e raadgevers bekend
zijn geworden.
Deze publicatie is bedoeld als een populaire, niet als een definitieve uitgave
van stukken die onder de berusting van het R ijksinstituut staan. H et Rijks
in stitu u t stelt zich echter voor, ten tijde d at alle bronnen toegankelijk zijn, een
uitvoerig en gedocum enteerd geschiedverhaal over M ussert’s betrekkingen m et
de bezettende m acht het licht te doen zien, w aarin zoowel de vijf n o ta ’s in hun
opeenvolgende versies alsook andere toepasselijke docum enten hun plaats
zullen vinden. D aarin kan — beter dan hier — worden ingegaan op allerlei
finesses, w aartoe de bestudeering van de n o ta ’s aanleiding geeft.
W at in de huidige publicatie geboden w ordt, zijn derhalve niet alle lezingen
der n o ta ’s, van hun ontstaan af to t hun aanbieding aan H itler toe. Ook niet
de uiteindelijke versie, bij het to t stan d kom en w aarvan allerlei invloeden van
buitenaf werkzaam geweest zijn, zooals die der Duitsche commissarissengeneraal Schm idt en R itterbusch alsmede van M ussert’s vertrouw den Van
Geelkerken en Müller. Voor deze uitgave is gekozen de oorspronkelijke redactie,
voorzoover deze aanwezig is. H ierin immers slaat de lezer M ussert gade, zooals
hij zich in zijn eerste opwelling uit. Alleen in dezen vorm zijn de bewoordingen,
w aarin hij zijn gedachten over zijn volk en zijn beweging to t uiting brengt,
volstrekt van hem zelf. Om nog een tweede reden verdienen de concepten de
voorkeur boven de uiteindelijke versie: eenig politiek resultaat hebben de n o ta ’s
niet gehad — twee ervan zijn n iet eens verstuurd, terw ijl de laatste hoogstw aar
schijnlijk ongelezen is gebleven — , zoodat hun beteekenis veeleer bestaat in
het licht d a t zij op den persoon en op de al of niet politieke bekwaam heden van
M ussert werpen, dan in de gevolgen die zij voor de staatkundige ontwikkeling
in bezet N ederland hebben gehad.
De n o ta ’s zijn hier achter gedrukt n aar de geschreven eerste versie, in het
N ederlandsch dus (H itler ontving steeds zoowel den definitieven tek st als een
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Duitsche vertaling). In het eene geval, w aarin h et geschreven origineel o n t
breekt, is de eenig aanwezige redactie gevolgd.
De oorspronkelijke tek st is in den druk letterlijk weergegeven, m et alle ta a l
fouten, onhandige zinswendingen en onnauwkeurige leesteekens die hij bevat.
De door M ussert in zijn m anuscript doorgehaalde woorden en passages hebben
wij, gedrukt tusschen scherpe haakjes (< >), overgenomen, opdat de lezer een
indruk ontvangt van den gedachtengang van den schrijver. O njuistheden die
de lezer geneigd zou zijn voor zetfouten aan te zien, dient hij als M ussert’s eigen
woorden te beschouwen.
In een p aar gevallen w ijkt de eindredactie van een nota nogal af van het origi
neel. Dit is, w anneer de wijziging van belang was, in voetnoten verantw oord.
Overigens is van de gelegenheid, den gedrukten tek st van noten te voorzien,
een spaarzaam gebruik gem aakt. H et kritisch comm enteeren van M ussert’s
historische en politieke beschouwingen past niet in een uitgave als deze. H et
R ijksinstituut heeft daarom gemeend m et een klein aantal, in hoofdzaak ver
klarende en aanvullende aanteekeningen te m oeten volstaan.
Met betrekking to t de om standigheden w aaronder de n o ta ’s achtereenvolgens
ontstonden, alsmede over de verantw oording van de uitgave volgt thans een
beknopte uiteenzetting.
I.
De geest van de eerste nota sta a t bij M ussert al na zijn eerste gesprekken
m et vooraanstaande bezettingsfunctionarissen v a s t: hij keert zich m et beslist
heid tegen de annexionistische elem enten onder hen en streeft n aar een bondgelootschap op voet van gelijkheid tusschen het nationaal-socialistische D uitschand en een te zijner tijd op dezelfde wijze geregeerd Nederland.
Over het o ntstaan der n o ta verschaft M ussert’s dagboek, dat de periode
Mei— Septem ber 1940 bestrijkt, opheldering. Hierin noteert hij:
,,Woensdag 21 Augustus 9.00-11,— ’s avonds K a s te e l1) m et R .K . 2) en
den H eer Schm idt 3).
De R.K . meer openhartig dan voordien gesproken over de groote lijn,
hoe de toekom stige verhouding tusschen Nederland en Duitschland. Ik
heb begrepen d a t van mij verw acht werd een en ander nauw keuriger te
omlijnen. Mijn denkbeeld was vanaf 15 Mei, de F ührer verzoekt mij te
kom en om mijn gedachten m ondeling te weten. B lijkbaar wenscht m en een
schriftelijk vaststaande basis alvorens to t m ondeling overleg te geraken.
Ik heb hem gezegd de zaak te overwegen en in een rap p o rt neer te
leggen.
*) H otel K asteel O ud-W assenaar.
2) Rijkscom m issaris d r A. Seyss-Inquart.
3) F ritz Schm idt, comm issaris-generaal voor Bijzondere Aangelegenheden.
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Donderdag, Vrijdag en Z aterdag *) overwogen n a een ver trouwelijke
bijeenkom st in mijn kam er N at. Teh. L unteren 2) m et d ’Ansembourg, van
Geelkerken, Genechten, H arloff en H uygen 3).
Zondag de no ta geschreven, uitvoerig de geheele positie van Nederland
in de wereld en N ederland-D uitschland in het bizonder. R esu ltaat: de
beste w aarborg voor de toekom st is de B ond der Germaansche volken.
Woensdag 28 Aug.

5 uu r overhandigd aan R .K . in zijn w erkkam er
op het Plein (gebouw B uitenlandsche Zaken)
Hij wilde het onm iddelijk *) doorzien en heeft toegezegd den F ührer
aan wie de n o ta gericht is, deze te doen toekom en.”
H ierna volgt tem idden van andere notities een aanteekening van 3 Septem 
b e r:
„Schm idt mij medegedeeld, d at den volgenden ochtend de Rijkscommis
saris n a a r den F ührer zou gaan en m ijn n o ta zou medenemen. Of er w at
van den Bond zou kom en, wist hij niet. E r was om te bereiken w at mogelijk
was in belang van Volk en V aderland m aar één ding te doen n.1. mij on
voorwaardelijk scharen achter H itler, die absoluut het allerbeste m et
N ederland voor heeft en ook voor Indië zal doen w at mogelijk is” .
Drie dagen later kwam de rijkscommissaris terug m et de groeten van H itler;
een p a a r weken later — 23 Septem ber — werd M ussert inderdaad door den
F ührer ontvangen.
De n o ta is afgedrukt n aar het op 27 Augustus 1940 geschreven origineel (ld) .
De tegelijkertijd vervaardigde begeleidende brief (Ia) is kennelijk niet ver
stuurd. M ussert heeft tenm inste een nieuwe redactie ontworpen, gedateerd
29 A ugustus 1940 (16), w aarnaar hij in latere n o ta ’s verw ijst; deze brief is alleen
g ety p t in het D uitsch aanwezig. Bovendien ging hier overheen nog een telegram
van 4 Septem ber 1940 (Ic), door M ussert en Schm idt samen opgesteld. Beide
brieven en het telegram zijn hier weergegeven; bij vergelijking van deze drie
1 ) 22, 23 en 24 A ugustus 1940.
2) M ussert's w erkkam er onder het podium van het z.g. N ationaal Tehuis op h et hagespraakterrein

van de NSB te Lunteren.
*) M. V. E . H . J . M. graaf de M archant et d ’Ansem bourg, co ntactm an tusschen M ussert’s hoofdkw aïtie r en de D uitsche a u to riteiten in Den H aag, voorts districtsleider van Lim burg en hoofd van het
b ureau kam erfracties. C. van Geelkerken, plaatsvervangend leider en m edeoprichter der NSB. D r R.
van Genechten, vorm ingsleider, verder adviseur op econom isch en G rootnederlandsch gebied. A. J.W .
H arloff, hoofd van de afdeeling Indische Z aken; voorm alig Lid van den R aad van Indië. C. J .
H uygen werd 16 Septem ber 1940 to t secretaris-generaal der NSB benoem d.
Deze functionarissen waren overigens niet u it hoofde van de door hen in de NSB bekleede positie
aanwezig, m aar veeleer als vertrouw den van Mussert. In dit verband v a lt op, d a t de annexionistisch
gezinden, Mr M. M. R ost van T onningen en J . H. Feldm eyer ontbraken.
<) M ussert schreef „onm iddellijk” steeds m et één 1.
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stukken kan men een zekere toenem ing van afhankelijkheid jegens H itler v a st
stellen. G edrukt zijn ook de twee docum enten die H itler tegelijk m et de no ta
aangeboden werden en w aarnaar de schrijver op het eind van zijn m em orandum
verwijst (Ie, ƒ); hiervoor is de gety p te N ederlandsche tek st gevolgd m et alle
erin voorkom ende fouten en weglatingen.
Bovendien is als Bijlage I van deze publicatie afgedrukt het „O ntw erp
s ta tu u t van den Bond van Germaansche Volkeren” , op initiatief, n a a r aan
wijzingen en volgens den gedachtengang van Mussert door zijn medewerker
dr. J . H. Carp eind 1940, begin 1941 opgesteld i). M ussert heeft later dit stu k
als niet actueel terzijde gelegd.
II.
Geleidelijk werd M ussert’s verm oeden to t zekerheid, d a t de medewerkers
van den rijkscommissaris volstrekt geen homogene politiek ten opzichte van
N ederland voerden, m aar als verlengstukken m oesten worden beschouwd van
in Berlijn zetelende, onderling oneenige instanties. N aast de „vriendschapspolitiek” van Schm idt, welke door B orm ann en H itler zelf geïnspireerd zou zijn,
onderscheidde M ussert de „annexatiepolitiek” van H im m ler en R au ter en de
„uitbuitingspolitiek” van Goering en Fischböck 2). De ergste hinderpaal voor
M ussert bestond echter in de om standigheid, d a t de Duitsche „annexatiepolitici” krachtige bondgenooten binnen de rijen van zijn eigen beweging hadden
gevonden, m et nam e de N ederlandsche SS — later Germaansche SS in N eder
land geheeten — onder Rost van Tonningen en Feldm eyer 3).
De zich verscherpende tegenstelling to t de SS — Duitsche èn Nederlandsche
SS — was voor M ussert een reden zich opnieuw in een no ta to t H itler te richten.
M ussert heeft het stu k (II) begin Ju li 1941 te Godesberg 4) geschreven en ter
vertaling n a a r het rijkscom m issariaat gezonden. H et is evenwel niet aan H itler
*) Op 18S eptem ber 1940 zond C arp mede nam ens „ K am eraad Schrieke” M ussert een door hen beiden
sam engesteld „ o ntw erp eener staatsregeling voor h et Rijk der N ederlanden” toe. In de door M ussert
verbeterde versie lu id t artikel 1 hiervan aldus: „ H e t Rijk der N ederlanden is een G erm aansche N ationaalsocialistische S ta at, onder erkenning van de gebondenheid, welke h et nieuwe E u .o p a v o rd e rt” .
2) M artin B orm ann representeerde de NSD A P in de rijksregeering en in het hoofdkw artier van H itle r;
hij bevond zich geregeld in de nabijheid van H itler, op wien hij grooten invloed had. H einrich H im m ler,
de „R eichsführer SS” voerde in nog sterker m ate dan de andere leidende n a zi’s een eigen politiek.
H anns R a u te r was, ofschoon als com m issaris-generaal voor de O penbare Veiligheid ondergeschikt aan
S eyss-Inquart, H im m ler’s exponent in N ederland. H erm ann Goering, rijksm aarschalk van h e t GrootD uitsche Rijk, had als H itle r’s gem achtigde voor h et vierjarenplan de opperste leiding over alle econo
mische aangelegenheden in D uitschland en de bezette gebieden. H ans Fischböck, com m issaris-generaal
voor Financiën en Econom ische Zaken, volgde Goering’s richtlijnen voor N ederland.
3) Mr M. M. R ost van Tonningen stond reeds voor den oorlog in tegenstelling to t M ussert. J . H .
Feldm eyer, tevoren leider der M ussert-garde, was door M ussert benoem d to t voorm an van de N eder
landsche SS.
<) De p laatsnaam G odesb«rg in den brief van 3 Ju li 1941 aan Van Geelkerken, w aaruit h et genoemde
feit blijkt, is allicht een tik fo u t.
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doorgestuurd; M ussert heeft tijdens het tegen hem gevoerde proces verklaard,
d a t het zijn gedachten „ongetw ijfeld” weergeeft.
D it is de eenige n o ta w aarvan wij niet over het handschrift beschikken. Zij
is daarom naar den getypten Nederlandschen tekst, gedateerd 4 Ju li 1941,
overgenomen. E en begeleidende brief is niet aangetroffen.
III. De derde n o ta vond eveneens haar ontstaan in den strijd tusschen
NSB en SS, w aartoe in het voorjaar van 1943 de tegenstellingen tusschen de
annexionisten en de voorstanders der „zelfstandigheid” (n.1. van een nauw aan
Duitschland gebonden nationaal-socialistisch en au toritair geregeerd Neder
land) uitgedijd waren, en w aarin slechts de Germaansche Führer zelf een be
slissing kon geven.
M ussert heeft d it m em orandum (III) m et groote zorg opgesteld. 15 en 16 Mei
1943 zonderde hij zich als gewoonlijk te L unteren af; het stu k is gedateerd op
17 Mei. De eindredactie draagt 31 Mei 1943 als datum . Tot aanbieding aan
H itler is het niet gekomen, daar de rijkscommissaris Mussert de toezegging
deed, d a t H itler hem zou ontvangen, zoodat de nota overbodig leek. Op 6 Ju li
1943 kwam echter het bericht, d a t H itler voorloopig geen tijd had. Mussert
was daardoor gedwongen in te gaan op een invitatie van Him m ler voor een
onderhoud, d at inderdaad op 8 Ju li plaats vond en d a t u iteraard geen der
loopende geschillen besliste; M ussert erkende immers slechts H itler, niet
Him m ler boven zich.
De tek st van de derde no ta volgt het m anuscript; een begeleidende brief
ontbreekt ook hier.
IV. Tot eenig resultaat was M ussert niet gekomen. Al leek voor de bu iten 
wereld het conflict beëindigd door een onderw erping van Feldm eyer in het
openbaar tijdens een groote NSB-bijeenkom st in de Haagsche D ierentuin op
22 Ju n i 1943, in werkelijkheid ging het lichtschuwe gewroet van Duitsche en
N ederlandsche nationaal-socialistische groepen van alle schakeeringen tegen
elkaar onverdroten voort. De tijd w erkte niet voor M ussert. Schm idt kwam
onder verdachte om standigheden om het leven (26 Ju n i 1943); H im m ler werd
m inister van Binnenlandsche Zaken (24 A ugustus 1943); H itler was in toe
nem ende m ate door de oorlogvoering in beslag genomen. M ussert besefte dat
hij op drijfzand bleef staan. In de hoop nog vöör den tw aalfden verjaardag der
NSB (gesticht op 14 December 1931) door H itler ontvangen te worden — op
verhooging van zijn positie, die zoowel in 1941 als in 1942 plaats gevonden had,
rekende hij al niet m eer — , stelde hij wederom een nota samen (IVè), w aarin
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hij, terugkom end op zijn oorspronkelijke gedachten over de Germaansche
samenwerking, de ontwikkeling van de politieke situatie schetst. De capitulatie
van het Rom aansche Italië m aakte een bond van Germaansche volken ineens
weer actueel.
Ook aan d it stu k is de m eeste zorg besteed. E r zijn herhaaldelijk nieuwe
redacties m et steeds weer doorhalingen en verbeteringen vervaardigd; reeds
uit het eerste ontw erp is het slotdeel, vier wellicht te onbescheiden verzoeken
bevattend, verwijderd. De n o ta is 26 October 1943 geschreven; de eindredactie
ervan en het ontw erp van den begeleidenden brief (IVa) dateeren van 10 No
vem ber d.a.v. A fgedrukt is het handschrift zoowel van de nota als van den
brief.
Bij het hierop volgende onderhoud m et H itler — het laatste — ontving Mus
sert een a a n ta l toezeggingen, die hem hoogelijk verheugden en to t triom fante
lijke conclusies aanleiding gaven, doch die later van nul en geener waarde
bleken.
V.
Onder geheel veranderde om standigheden stelde Mussert in de herfst
van 1944 zijn vijfde en laatste n o ta samen. De opm arsch der gealliëerde legers
m aakte niet slechts de Duitsche overwinning, de basis van zijn politiek, onw aar
schijnlijk, doch verscherpte tevens het optreden van de bezettende m acht
jegens het Nederlandsche volk. R au ter nam h et heft in handen; in die om stan
digheden hadden D uitschers noch N ederlanders voor de uiteen vallende NSB
ontzag. Teneinde in deze situatie zijn geschokt prestige te herstellen en m eteen
voor heel Nederland eenige verbetering te bereiken, streefde M ussert ernaar
ook in December 1944 een uitnoodiging van H itler to t een bezoek te ontvangen.
Als eenige mogelijkheid verwees Seyss-Inquart hem naar den bekenden weg:
een stu k opstellen, d at de aandacht van den F ü h rer weer eens op zijn bondge
noot in Nederland richtte. D aarom schreef M ussert zijn n o ta over K ern Europa.
De inhoud kwam er in dit geval niet zoo veel op a a n ; de actueele kwesties
konden immers beter m ondeling behandeld worden. M ussert stelde het stuk
aan den rijkscommissaris te r hand, die het H itler bezorgde. Politieke waarde
heeft dit m em orandum , w aarop de F ührer nim m er eenig antw oord gegeven
heeft, n iet; het is echter waardevol voor de kennis van M ussert’s persoonlijk
heid.
N iettegenstaande de relatief geringe belangrijkheid van den inhoud der nota,
is ook deze zeer grondig voorbereid. Zij is op 17 Novem ber in M ussert’s tijdelijk
hoofdkw artier te Almelo geschreven. De eindredactie is van 4 December. Afge
d ru k t is het m anuscript van de nota (Vb) benevens het van 1 December datee-
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rende, terstond in h et D uitsch getypte en van schriftelijke verbeteringen voor
ziene klad van den begeleidenden brief (Va).
Tevens is in deze verzameling als Bijlage I I i) een n o ta opgenomen, die
M ussert in December 1940 voor den commissaris-generaal voor Bijzondere
Aangelegenheden F ritz Schm idt geschreven heeft.
N aar zijn bestem m ing wijkt dit stu k van de vijf n o ta ’s voor H itler af. N aar
vorm , inhoud en intensiteit van voorbereiding kom t het er voldoende mee over
een om als vergelijkingsobject te dienen. D it te meer, om dat dit m em orandum
voor Schm idt het eenige in zijn soort is gebleven.
A fgedrukt is het origineel, gedateerd op St. Nicolaas 1940. De definitieve
tek st draagt als datum K erstm is 1940 en is ingedeeld in tw aalf hoofdstukken.
H ierin ontbreekt evenwel de lange peroratie uit de oorspronkelijke redactie.
Een begeleidende brief is niet ontworpen. Doorzending van deze nota naar
H itler of Seyss-Inquart heeft kennelijk niet in de bedoeling gelegen.
Tenslotte, w at is de invloed van M ussert’s vijf n o ta ’s geweest ?
Practisch geene.
De eerste werd, zooals het heette, door H itler „a an v a a rd ” tijdens de eerste
ontm oeting op 23 Septem ber 1940; daar bleef het bij. M ussert m aakte in N eder
land onder zijn geestverw anten propaganda voor zijn plan voor een Germaanschen statenbond, m aar van Duitsche zijde vond hij geenerlei ondersteuning.
In December 1941 werd de NSB de eenige politieke partij in N ederland,
m aar niet dan n ad at de tegenstellingen binnen de beweging algemeene bekend
heid hadden gekregen. E en ja a r later werd M ussert „erkend als Leider van het
Nederlandsche Volk” en m ocht hij zijn Secretarie van S ta at organiseeren, doch
to t overnem ing van de regeering kwam het niet.
H et bleef bij een schijn van m acht. Hoe er in bezet N ederland bestuurd en
opgetreden werd, beslisten zij, die in D uitschland de sleutelposities innam en
en hun handlangers hier te lande. In hun gewichtigste beslissingen werd Mus
sert niet gekend. De NSB was goed genoeg om hand- en spandiensten te ver
richten, w aar het Duitsche ap p araat tek o rt schoot. Seyss-Inquart verlangde
van zijn Nederlandsche bondgenooten geen samenwerking m aar collaboratie,
geen vriendschap m aar m edeplichtigheid. E n M ussert, die krachtens het leiders
beginsel door zijn talrijke eenvoudige partijgenooten blindelings gevolgd werd,
boog, telkens weer. Zijn Duitsche tegenspelers zagen erop toe d a t hun eigen
!) Zie voor Bijlage I pagina 5.
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concessies aan M ussert form aliteiten betroffen, zooals de instelling van de
Secretarie van S ta at en h et gebruik van de Nederlandsche taa l in onderlinge
correspondentie; M ussert moest zijn toegeeflijkheid op reëele punten toonen.
Nim mer representeerde deze leider der NSB het Nederlandsche volk, in welks
naam hij voorgaf te spreken.
Zoo geven de hier gedrukte n o ta ’s geen — zelfs niet een eenzijdig — beeld
van den gang van zaken in het door de D uitschers bezette Nederland, m aar
slechts van de gedachten van een te kw ader ure to t een schaduw van m acht
geroepen m an m et een kleinen aanhang en van geringe politieke ervaring, die,
gedreven door een m isplaatst gevoel van onm isbaarheid, steeds het wezenlijke
aan den schijn opofferde.
D r A. E. C o h e n

NOTA OVER DEN BOND D E R GERMAANSCHE V O LK EREN

A. B r i e f v a n 2 7

A u g u s t u s 1 9 4 0.

Utrecht 27 Augustus 1940.
Führer,
Hierbij heb ik de eer tot U, als Führer en Rijkskanselier van het Duitsche
Rijk, het verzoek te richten op U te nemen de stichting en de leiding van den
Bond der Germaansche Volkeren en het Nederlandsche Volk — op het vaste
land van Europa het grootste Germaansche volk na het Duitsche — daarin
als bondslid te willen opnemen.
De stichting van dezen Bond acht ik een logisch gevolg van den huidigen
Europeeschen oorlog en een daad, die voor de handhaving van Europa in de
wereld, voor de verdere ontplooiing van het Germaansche ras in het algemeen
en voor ieder Germaansch volk in het bijzonder van het grootste belang is.
Ik heb de overtuiging dat ook mijn Volk daarin een waarborg zal hebben voor
een schooner en sterker volksch voortbestaan, dan zijn jongste verleden te zien
gegeven heeft.
Mijne denkbeelden betreffende de wenschelijkheid en de basis van den Bond
heb ik in het kort uiteengezet in de nota met bijlagen, welke ik mij veroorloof
U hierbij aan te bieden.
De Leider der Nationaal Socialistische Beweging
in Nederland,
M

Aan den Führer
en Rijkskanselier van het Duitsche Rijk.
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B r i e f v a n 29

A u g u s t u s 1940.

U trecht, den 29. August 1940.
F ü h re r!
Die Entw ickelung der Lage in E uropa erfordert Entschlüsse, die für die
weitere Zukunft unseres K ontinents von grundlegender Bedeutung sein werden.
Der A usgangspunkt kann dabei kein anderer sein, als der des völkischen Prinzips.
Von dieser Voraussetzung ausgehend erblicke ich auch für mein Volk eine
neue Aufgabe im neuen E uropa. — Som it habe ich die Ehre an Sie, als dem
F ührer des Gross-Deutschen Reiches, die B itte zu richten, den B und Germanischer Völker zu stiften uns das Niederlandische Volk — auf dem Europaischen
F estland das grösste Germanische Volk nach dem D eutschen — als Bundesm itglied darin aufzunehm en. Ich bin überzeugt, dass Mein Volk hierin die Gewahr
für eine schöne und starke, eigene völkische E xistenz finden wird.
Meine Auffassung über die Position der N iederlande und über die Grundlage
des Bundes habe ich in einer N ota m it Anlagen kurz auseinandergesetzt, und
erlaube ich mir, Ihnen dieselbe hierm it zu überreichen.
'

De Leider der Nationaal-Socialistische
Beweging in Nederland.

An den F ührer
des Gross-Deutschen Reichs.

C.

Telegram

v a n 4 S e p t e m b e r 1 9 4 0.

F ü h re r!
Die Entw icklung der Lage in E uropa erfordert Entschlüsse, die für die
weitere Zukunft unseres K ontingents von grundlegender Bedeutung sein
werden. Der Ausgangspunkt kann dabei kein anderer sein als der des völkischen Prinzips, wie ich das in einer N ota auseinandergesetzt habe.
Im Jah re 1931 habe ich die NSB (Nationalsozialistische Bewegung) gegründet. In m ehr als 8 Jahren haben wir gekam pft und gelitten in der felsen festen Überzeugung, dass unser Bekenntnis zum Deutschen Brudervolk im
Interesse des Niederlandischen Volkes ist.
Tausende sind w ahrend dieses Kam pfes ihrer Existenz beraubt, vom S taat
drangsaliert und von der Kirche verfolgt worden. A cht m einer M itarbeiter
sind erm ordet worden, zwei sind erst vor kurzem an ihren Verletzungen erlegen. 5.000 sind w ahrend der Kriegstage in K erker geworfen worden und
wurden erst durch deutsche Truppen gerettet und befreit.
Am Vorabend vor der grossen A useinandersetzung zwischen D eutschland
und England lege ich Ihnen, F ührer, das W ohl des Niederlandischen Volkes
in die H and. In dem Bewusstsein, dass alle lh re Entschlüsse und Befehle
letzten Endes auch zum Wohle des Niederlandischen Volkes sind, erw arten
wir lh re Befehle.
Den H aag, den 4. Sept. 1940.

D.

N o t a (27 A u g u s t u s

1 9 4 0.)

NOTA O V E R D E N BON D D E R GERM A ANSCHE V O LK ER E N

1. De wereldontwikkeling.
In de 16de en de 17de eeuw werd de wereld ontdekt door de toenm aals zee
varende natiën van Europa. De binnenlanden der werelddeelen Amerika,
Afrika, Azië en A ustralië bleven nog onbekend, m aar de kusten werden ver
kend en in ieder werelddeel koloniën en volksplantingen gesticht. Was aan
vankelijk de leiding bij Spanje en Portugal, reeds vrij spoedig werd zij over
genomen door N ederland en Engeland. Nim mer zijn daarbij Nederland en
Engeland hand in hand gegaan, in besef van hun Germaansche bloedverbondheid. Engeland heeft Nederland verdreven uit de wereld, w aar het dit m aar kon
in vijf bloedige oorlogen, die m et afwisselend succes werden gevoerd, doch m et
het uiteindelijk resultaat dat de Nederlandsche driekleur bijna overal moest
wijken voor het kruis van Sint George. Daarenboven werd de Nederlandsche
volksplanting in Zuid-Afrika overm eesterd en vervolgd door Engeland, to td a t
de <algeheele > onderwerping aan de m ilitaire overm acht volgde.
M aar ook Engeland is op zijn beurt verdreven u it w at nu heeten de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika en wordt in dezen tijd uit China verdreven door
Jap an .
Men kan zeggen, d at de beide continenten van Noord- en Zuid -Am erika
practisch onafhankelijk zijn van Europa. Anders gezegd: E uropa is reeds ver
dreven uit Noord- en Zuid-Amerika.
Noord-Amerika is het continent w aar de leiding en de m acht onbedreigd
worden uitgeoefend door het Angelsaksisch ras, wanneer men de aldaar toe
nemende Joodsche m achtsconcentratie een oogenblik buiten beschouwing laat.
Zuid-Amerika is het continent w aar de leiding en de m acht in handen is van
de nakomelingen van de Spanjaarden en de Portugeezen.
Australië, slechts uiterst dun bevolkt, is Angelsaksisch, voert een bestaan
staatkundig practisch onafhankelijk van Europa, wenscht alleen den band met
Engeland uit economische overwegingen en uit bezorgdheid tegen de dreiging
van een overstroom ing door het gele ras.
Als directe invloedsspheren van E uropa zijn in onzen tijd nog slechts aan
wezig de beide aan E uropa grenzende continenten Azië en Afrika. In Azië
vormen zich drie enorme blokken. In het Noorden het blok van de Unie der
Sovjet Republieken m et 200 millioen zielen. In het Oosten het blok Japan-C hina
m et 500 millioen. In het Zuiden B ritsch-Indië m et 300 millioen. Als overgang
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(step-stones) van Azië n aar Australië ligt over een lengte van 5000 K. M. Insulinde (Nederlandsch-Oost Indië) m et 60 millioen zielen.
Door de onderlinge kapitalistische concurentie der Europeesche staten, door
de nederlaag van Rusland tegen Jap an , door de onvergefelijke fout om tijdens
en na den wereldoorlog van 1914-1918 D uitschland te verdrijven u it OostAzië, is het aan Ja p an mogelijk geworden om Oost-Azië definitief te ontrukken
aan E uropa’s m acht.
Europa heeft nu nog slechts invloed in Zuid-Azië door het Engelsche gezag
over Britsch-Indië en het Nederlandsche gezag over Nederlandsch-Indië. H et
Britsche gezag w ordt bedreigd van binnen uit, <door de verzw akking > nu het
Moederland in E uropa zieltogend is.
H et Nederlandsche gezag in Insulinde is van binnen uit onbedreigd, daar
N ederlandsch-Indië mede zoodanig in het belang van de Indische volkeren
w ordt geregeerd, d at zij zeker niet wenschen te kom en onder het gezag van
Engeland, Am erika of Jap an . Nederlandsch-Indië gevoelt zich uitsluitend
bedreigd door de toenemende m acht van Jap an .
Zou Nederlandsch-Indië onder de heerschappij van Ja p an komen, dan gaat
n a korten of langeren tijd ook Australië onherroepelijk voor het blanke ras
verloren.
Alleen het werelddeel A frika is onbedreigd onder Europeesch gezag. Het
is de w ereldtaak van het E uropa van heden om zich <zoo eenigzins mogelijk >
m et alle mogelijke middelen te handhaven in Zuid-Azië en om A frika te maken
to t het koloniale werelddeel van Europa.
2. De ontwikkeling van Europa.
W anneer men op de w ereldkaart de omvang beziet van de blokken NoordA m erika; Zuid-A m erika; Sovjet Unie; Japan-M ansjoerije-China; BritschIndië; Nederlandsch-Oost Indië; Australië, Afrika, dan verbaast men zich over
het feit, dat het kleine Westelijke schiereiland van Azië, d at den naam E uropa
draagt, het h a rt der wereld is — en eens de geheele wereld beheerschte.
Des te erger is het d at deze kleine dichtbevolkte oppervlakte, die, m et 300
millioen inwoners, in aan tal bewoners op gelijken voet zou kunnen staan m et
de andere groote wereldblokken, in zich zelve verdeeld is en de deelen onder
ling bij voortduring oorlog voeren. H et is de superioriteit van de Europeesche
volkeren, die desniettegenstaande het mogelijk m aakte, d at E uropa eens de
wereld veroverde en zich nu nog staande houdt.
M aar de gekleurde volkeren nemen in zielenaantal sterk toe en hebben de
techniek van E uropa geleerd. W anneer E uropa zich niet spoedig bezint, is
Vijf n o ta ’s van M ussert
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het verloren. W elk een sterkte zou E uropa hebben, indien het bevolkt zou
worden door één superieur volk van 300 millioen zielen. Al ware het slechts
mogelijk om de Yereenigde S taten van E uropa te stichten, <naar het voor
beeld > een veel verbeterde uitgave van de Vereenigde Staten van NoordAmerika.
De verscheidenheid van rassen en volkeren m aken dit in het huidige tijds
gewricht onmogelijk. Beteekent dit, dat de huidige verdeeldheid het einde is
van E uropa’s ontwikkelingsgang ?
Geenszins. U it de talrijke tegen elkander voortdurend oorlogvoerende s ta a t
jes op het Italiaansche schiereiland, is het koninkrijk Italië ontstaan. U it de
talrijke elkander bestrijdende Duitsche staten is de Duitsche Statenbond voort
gekomen, daarna het Duitsche Keizerrijk, daarna het Groot-Duitsche Rijk.
U it de elkander bestrijdende graafschappen en hertogdom men in de Neder
landen zijn de vereenigde 17 gewesten voortgekomen, die helaas door Franschen drang zijn gesplitst in een Noordelijke Unie van U trecht en een Zuidelijke
Unie van A trecht. In 1815 eindelijk vereenigd, werden zij wederom in 1830
door het binnentrekkende Fransche leger gedwongen om in twee Staten uiteen
te leven.
N iettem in blijkt uit dit alles de groei naar eenheid, die zich reeds over een
tijdperk van honderden jaren uitstrekt. In dezen geweldigen tijd is de huidige
Europeesche oorlog het m iddel to t doorzetting van de Europeesche revolutie,
die to t grootere sam enbinding der Europeesche volkeren moet l<ij>eiden. H et
Germaansche zw aard van Adolf H itler en de Romeinsche dolk van Benito
Mussolini banen daartoe den weg.
H et nieuwe E uropa zal zijn een „volksch” E uropa, bestaande uit staten,
die in zich bergen allen die van eenzelfde volk zijn.
Alle Duitschers in één Rijk, alle Italianen in één Rijk, alle Franschen in één
Rijk, alle Nederlanders in één Rijk, zooveel mogelijk m et uitleiding of zoo noodig uitstooting van degenen, die niet to t het volk behooren. D it beteekent
volksverhuizingen op een schaal als in geen eeuwen is voorgekomen.
D aar boven u it groeit het besef van de rasgem eenschap; het besef dat het
Nederlandsche volk zeer na sta a t aan het Duitsche volk, om dat zij beiden zijn
van Germaansch ras; het besef d at het Spaansche volk zeer na staat to t het
Italiaansche volk, om dat ook hun rasgemeenschap niet te ontkennen valt.
Zoo zal er orde komen in E uropa, een orde gegrondvest op het volksche be
ginsel en het rasbeginsel.
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3. De <Germaansche Statenbond>Bond der Germaansche volkeren.
De stap van elkander bestrijdende volkeren in E uropa, naar de Vereenigde
Staten van Europa, is te groot om gedaan te kunnen worden. De Volkerenbond
van Genève was een onding to t m islukking voorbestemd, om dat zij ontstaan
is uit haat en hebzucht en in een tijd, dat het individualism e en het kapitalism e
hoogtij <d> vierde, van den enkeling greep naar den wereldburger.
In werkelijkheid is de volgorde van onder af gerekend:
enkeling, gezin, volk, ras, Europeaan, wereldburger.
H et volk werd onderm ijnd en uiteengeslagen door den klassenstrijd, de
vernieling van het gezin en onderm ijning van de persoonlijkheid. H et nationaalsocialisme p laatst alles weer in de juiste volgorde en probeert alles te schatten
n aar de juiste w aard e:
ras, volk, gezin, enkeling.
Zoo ligt het in de ontwikkelingsgang van Europa, d at op den grondslag
van nationaal-socialisme en fascisme de ordening zich in dezen tijd voltrekt
in dezen zin:
in Noordelijk E uropa on tstaat een Bond der Germaansche volkeren onder
leiding van het krachtigste Germaansche volk, het Duitsche;
in Zuidelijk E uropa on tstaat een <Bond van Romaansche volkeren > S taten
bond onder leiding van Italië.
H et ligt niet op mijn weg, noch beschik ik over voldoende kennis van zaken,
om mij een oordeel te vormen over Zuidelijk en Oostelijk Europa. Ik bepaal
mij dus to t den Bond der Germaansche volkeren.
De volkeren, die voor de vorm ing van dezen bond in aanm erking komen zijn:
het Duitsche, het Nederlandsche, het Zweedsche, het Noorsche, het Deensche en het Zwitsersche, allen grenzende aan elkander op het Noordelijk
deel van het Europeesche continent.
Gescheiden daarvan door de Noordzee staat het Engelsche volk, d at prin
cipieel recht heeft op toegang to t den Bond en een ontzaggelijke versterking
van den Bond zou beteekenen, indien het om toelating zou willen vragen en
toegelaten zou kunnen worden. Een verloren oorlog is voor een volk, dat dacht
de wereld te beheerschen, niet het zuiverste m otief om toelating to t een Bond
te verzoeken, die door zijn overw innaar wordt geleid. H et Engelsche volk zal
in dit tijdsgewricht en in de komende decenniën zich zoo na verbonden gevoelen
m et het Noord-Amerikaansche continent, dat de innerlijke sterkte van den
Bond, vooral tijdens een conflict m et een buiten den Bond staande m acht, door
opname van het Engelsche volk meer geschaad dan gebaat zou kunnen worden.
D it is echter geen aangelegenheid waarover ik nu een beslissend oordeel kan
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hebben, afgezien nog van het feit, d at van een beslissenden invloed in het gehee±
geen sprake is.
Wel voert het bovenstaande to t de rechtvaardiging van de opvatting, dat
de Bond zich zal hebben te bepalen to t de Germaansche volkeren rondom
D uitschland gelegen op het Continent van E uropa, m et wellicht nog één u it
zondering : het volk van Zuid-Afrika.
W il de Bond krachtig zijn en van blijvenden aard,dan zal er een gemeenschap
pelijk fundam ent moeten zijn zuiver genoeg en stevig genoeg om goede samen
werking to t in verre toekom st te waarborgen.
De grondslag van den Bond z ij:
a.
b.
c.
d.

De
De
De
De

bloedsverbondenheid (Blutsverbundenheit)
gemeenschappelijke wereldbeschouwing (het nationaal-socialisme)
gemeenschappelijke weermacht
gemeenschappelijke economie (lebensraum w irtschaft).

Op dit gemeenschappelijk fundam ent staan de gebouwen, die de leden van
den Bond optrekken, naast en tegen elkander ieder naar eigen tra n t en onder
eigen dak, to td a t wellicht eens en dan vermoedelijk na een gemeenschappelijk
gewonnen oorlog, de aaneensluiting nog dichter zal zijn, om dat de Germaansche
volkeren naar elkander zullen zijn toegegroeid. Een verdere phase in de o n t
wikkeling van Europa.
H et is vanzelfsprekend, d a t het gemeenschappelijk fundam ent w ordt be
paald door het centraal gelegen zware Duitsche gebouw. In het W esten grenst
daaraan het typisch Nederlandsche baksteenen heerenhuis naar den tra n t van
het Amsterdamsche grachtenhuis en de gildenhuizen rondom de groote m arkt
te Brussel; in het Noorden de van natuursteen en hout opgetrokken Noordsche woningen; in het Zuiden het Zwitsersch chalet.
Zijn de voorwaarden voor d it gemeenschappelijk fundam ent aanwezig bij
de genoemde volkeren? D at zij allen Germaansch zijn, staat vast, m et u it
zondering van kleinere deelen in Zw itserland. Door de gemeenschappelijke
taa l is Zwitserland het nauw st verbonden m et Duitschland.
Ik acht mij bevoegd, noch geroepen om voor het Zweedsche, het Noorsche,
het Deensche en het Zwitsersche volk te beoordeelen in welke m ate de ge
meenschappelijke grondslag aanwezig is. Liever beperk ik mij to t het volk
w aartoe ik behoor, d at ik ken, dat ik liefheb en in de eerste plaats wil dienen:
het Nederlandsche.
De vraag, die nu om beantw oording vraagt is deze: zal het Nederlandsche
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volk kunnen voldoen aan de eischen, die gesteld m oeten worden aan een goed
lid van den Bond der Germaansche volkeren ?
Alvorens deze vraag te beantw oorden is het noodig iets naders over het
Nederlandsche volk mede te deelen.
4. Het Nederlandsche volk.
Eens waren de Nederlanden een deel van het Duitsche Rijk, m et uitzonde
ring van Vlaanderen, d a t onder de Fransche koningen ressorteerde. M aar ook
toen reeds hadden de landen, die de delta (A) vorm den van Rijn, Maas en
Schelde een eigen karakter.
Sinds de Pragm atieke Sanctie in 1 5 . . . . gingen de Nederlanden hun eigen
weg, bijna vierhonderd jaren dus. Gaan wij deze vier eeuwen, w aarin de Neder
landers m et hun rug n aar D uitschland gekeerd staan, na, dan kan het niet
anders of men moet bewondering hebben over de wijze waarop zij zich in de
wereld hebben staande gehouden en zich hebben geweerd. N iettegenstaande
zelfs de eenheid de Nederlanden niet bew aard bleef door fatalen Franschen en
Engelschen invloed, werd in de 17de eeuw door de Noordelijke Nederlanden
alleen een wereldrijk gesticht, w aarvan de overblijfselen in Azië, A frika en
Am erika nog van zeer groote beteekenis zijn. Eenm aal, in 1672, werden aan de
Zeven Provinciën door Engeland en Frankrijk te samen den oorlog verklaard
en moesten de aanvallers ter zee zoowel als te land afdeinzen, na bloedig ge
slagen te zijn, niettegenstaande de bisschoppen van Keulen en M ünster hen
nog in den rug aanvielen op den koop toe. De Zuidelijke Nederlanden hebben
m eer dan honderd malen gewapende Fransche invallen te verduren gehad en
altijd weer konden zij ten slotte standhouden. Vechtend tegen Engeland in
het W esten en Frankrijk in het Zuiden zijn de Nederlanden eeuwen lang
de W estelijke voorpost geweest van de Germanen, een voorpost, die D uitschland
in het Noordwesten tegen vele invallen beschermd heeft, toen <Duitschland>
het Duitsche volk nog in zich zelve verdeeld veel m inder m achtig was dan
het zooveel kleinere Nederlandsche broedervolk.
N u zijn de rollen omgekeerd, nu bescherm t het Duitsche volk het Neder
landsche tegen aanvallen van Frankrijk en Engeland in deze laatste pha.se vóór
het samengaan.
H et Nederlandsche volk is sinds 1839 weer verdeeld over twee Rijken, het
K oninkrijk Nederland en het K oninkrijk België. U it een volksch oogpunt is
deze verdeeling onzinnig en ieder volksch voelende Noord-Nederlander en
Vlaming heeft zich daartegen verzet en zal zich daartegen altijd blijven ver
zetten. Evenzeer als de verdeeling van het Duitsche volk over twee staten :
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D uitschland en Oostenrijk ieder volksch voelenden Duitscher een doorn in
het vleesch was, is dit het geval m et den volksch voelenden Nederlander ten
aanzien van de verdeeling van het Nederlandsche volk over twee staten. H et
was de Duitsche prins W illem van Oranje, die to t zijn dood toe streefde naar
de hereeniging der N ederlanden; het was de Oostenrijker graaf M etternich die
in 1815 in Weenen de hereeniging mede to t stand bracht. Altijd w aren het weer
Frankrijk en Engeland, die de verdeeling bevorderden.
De juiste verdeeling van het Nederlandsche volk is in zessen.
1. De Hollanders en Zeeuwen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Zeeland.
2. De Brabanders in N oord-B rabant en Belgisch B rabant
3. De Vlamingen in Vlaanderen
4. De Friezen, Groningen en D renthenaren in het Noord-Oosten
5. De Gelderschen in het Oosten
6. De Limburgers in Nederlandsch en Belgisch Limburg.
De staatkundige grenzen van heden loopen dw ars door deze volksdeelen
heen. Deze volksdeelen zijn verscheiden, zeker. Maar niet meer, zeker niet meer,
dan Oostenrijkers verscheiden zijn van Pruissen zooals men ze vroeger noemden.
D it Nederlandsche volk bezat op 10 Mei 1940:
a. Nederlandsch-Oost-Indië, w aarvan de groote beteekenis op economisch
gebied uitstekend is geschetst in het rapport dat het Ministerie van Kolo
niën op verzoek van den Rijkscommissaris heeft samengesteld;
b. Nederlandsch-W est-Indië (Guyana, Cura 5 ao enz.)
c. Belgisch- Congo.
Voorts nauwe vriendschapsbetrekkingen m et het stam verw ante ZuidA frika ontstaan u it de Kaapkolonie door Nederlanders gesticht en gedurende
anderhalve eeuw voorbeeldig geleid. De onwrikbare, koppige Germaansche
geest deed de Afrikaners niet berusten in de overweldiging door E ngeland in
den tijd toen Napoleon ons volk machteloos m aakte, m aar deed hen uittrekken
naar het Noorden om nieuwe staten te stichten T ransvaal en Oranje-Vrijstaat.
Hoezeer ook in de laatste eeuw geïnfiltreerd door Engelschen en Joden, niette
m in is het Zuiden van A frika een volk ontstaan, d at zijn Germaanschen aard
nim m er heeft verloochend. Een volk ontstaan u it Nederlandsche en Duitsche
m annen en Nederlandsche vrouwen, waarop het Calvinisme en de Nederland
sche taa l voor altijd haar stem pel hebben gedrukt.
Tenslotte heeft het Nederlandsche volk overal ter wereld een groote m ate
van „goodwill” door de goede eigenschappen, <als deel van> kenmerken van
het Germaansche ras.
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W at zal er van dit alles worden ?
Noch Nederland, noch België zijn m et Duitschland ten strijde getrokken
tegen Frankrijk en Engeland. Integendeel stonden zij als vijand tegenover
Duitschland. W at zal de overw innaar m et den overwonnene doen ? H et is mijn
onw rikbaar vertrouwen in de zuiverheid van de nationaal-socialistische wereld
beschouwing en de grootheid van den Führer, die mij het geloof schenken, dat
wanneer het mogelijk is de F ührer ingevolge zijn roeping als Germaansch
F ührer ook de belangen van het Nederlandsche volk zal willen behartigen.
Voor zoover ik dit kan zien, zal dit daarin kunnen bestaan dat voor het
Nederlandsche volk expansie naar het Zuiden mogelijk gem aakt w ordt, daar
dit in het Oosten niet mogelijk is, de Nederlanden een bevolkingsdichtheid
hebben van ongeveer 300 <menschen> zielen per K.M.2, terwijl F rankrijk daar
entegen slechts 70 zielen per K.M.2 telt. Grond beschikbaar beteekent tevens
de terugkom st van duizenden Hollanders en Friezen, die in de vorige decen
niën naar Noord-Amerika zijn uitgeweken, om dat zij geen grond meer hadden
en die nu nog de Nederlandsche taal in tientallen kranten onderhouden.
H et behoud van Indië is voor het Nederlandsche volk in het bizonder en
voor het Germaansche ras in het algemeen van de grootste beteekenis.
H et Nederlandsche volk, noch in Rijks Nederland, noch in België heeft zijn
h a rt verpand aan de Congo. België bezit de Congo slechts enkele tientallen jaren.
Vergeleken m et de drie eeuwen, w aarin ongetelde duizenden Nederlanders
hun beste krachten, ja hun leven gegeven hebben in dienst van den opbouw van
Oost-Indië, is de Congo een nieuweling, die men nauwelijks kent. Toch kan de
Congo voor het Nederlandsche volk van de grootste beteekenis zijn, om dat het
een stuk van A frika is en Afrika het koloniale werelddeel der toekom st is
voor Europa. De herverdeeling van A frika is een taak, die door H itler en
Mussolini aan het einde van den oorlog ter hand genomen zal moeten worden.
<De Nederlanders> Zouden het Nederlandsche volk, dat zijn groote volks
planting in Zuid-Afrika aan de K aap door Engeland verloren zag gaan in
den Napoleontischen tijd, in dezen tijd geheel u it A frika worden gestooten,
juist nu, nu A frika het land der toekom st voor E uropa zal zijn ? Ik ben van
overtuiging dat dit niet zal geschieden, d aar dit een verzw akking zou beteekenen
van het Germaansche ras, terwijl versterking mogelijk is door de Nederlanders
opnieuw te laten bouwen zoo dicht mogelijk bij den ouden bouw plaats Transvaal.
Mede op grond van het bovenstaande meen ik gerechtigd te zijn, te mogen
zeggen, d at het Nederlandsche volk, niettegenstaande het zoo beperkte grond
gebied in Europa, <op> na het Duitsche volk, het sterkste volk kan worden
in den Bond der Germaansche volkeren.

24

NOTA O V ER D E N BO N D D E R GERM A ANSCHE V O LK ER E N

5. Het Nederlandsche volk als lid van den Bond der Germaansche volkeren.
Zooals onder 3 is uiteengezet, zal de grondslag van den Bond moeten zijn,
de bloedsverbondenheid, de gemeenschappelijke wereldbeschouwing, de ge
meenschappelijke weermacht en de gemeenschappelijke economie. Voldoet
het Nederlandsche volk aan deze eischen, of zal het hieraan binnenkort kunnen
voldoen ? Zie daar de vraag, die nu beantw oord dient te worden.
a.
D e b l o e d s v e r b o n d e n h e i d . D at het Nederlandsche volk een
Germaansch volk is, behoef ik niet uiteen te zetten. Een klein deel is in den
loop der jaren gemengd m et Joden, personen u it de Oost-Indische <volkeren>
en W est-Indische volkeren. H et zal noodig zijn de levensruim te, die de F ührer
aan het Nederlandsche volk in E uropa toebedeelt zooveel mogelijk vrij te m a
ken van Joden en Walen. <en Franskiljons > W at de Joden betreft, ligt in het
kabinet van den M inister-President van Nederland het voorstel ingediend
door de Nationaal-Socialistische Kam er- fracties op d e n .. . 1) om in het Noor
den van Zuid-Amerika voor hen een nationaal tehuis in te richten in de drie
G uyana’s, nl. in Engelsch, Nederlandsch en Fransch Gyana. D it gebied is zoo
groot als D uitschland en is in sta a t geleidelijk millioenen Joden op te nemen, die
nu in de Nederlanden en andere deelen van de Germaansche levensruim te wonen.
W at de W alen <en Franskiljons > betreft, zij w aren begrepen in den Nederlandschen S taat, die van 1815^-1830 heeft bestaan. H un aanwezigheid heeft
aan Frankrijk de gelegenheid gegeven om in 1830 m ilitair in te grijpen. H et
bouwsel van 1815 was dan ook gegrondvest op dynastieke overwegingen. In 
dien de Führer in < 1940 > de <naaste > toekom st zou willen en kunnen besluiten
het werk van M etternich te verbeteren, zullen de Nederlanden zeker gebouwd
worden op volkschen grondslag, dus m et uitsluiting van de Walen.
De invloed van de Indische volkeren op het Nederlandsche volk is in Indië
zeer groot, in Nederland beperkt. Maatregelen zullen genomen moeten worden
om verdere verbastering te voorkomen, zoowel in het belang van het Neder
landsche volk, als van de Indo-Europeanen. De Indo-Europeanen zijn het
cement van het Nederlandsche im perium in Azië; zij hebben onnoemelijk groote
diensten bewezen aan den opbouw en zullen in de toekom st ten volle kunnen
medewerken. H et ontw aakte rasbewustzijn, zoowel in Nederland als in Indië
zal aangevuld m et daartoe geschikte m aatregelen, dienen om verdere verm en
ging te voorkomen.
Ik meen te mogen constateeren, d at de eerste voorw aarde voor opname in
den Bond, nl. de bloedsverbondenheid, aanwezig is.
J) In den definitieven tek st is ingevuld: 15 Novem ber 1938. (Noot van het R .v .0 .)
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b.
D e g e m e e n s c h a p p e l i j k e w e r e l d b e s c h o u w i n g (het
nationaal-socialisme).
Onder den grootsten druk van de gebeurtenissen en de toestanden van het
voorjaar van 1939, bekende het Nederlandsche volk zich voor 4% to t het natio
naal-socialisme door op de N. S. B. te stemmen. Hoe het nu staat is niet m et
zekerheid te peilen, m aar aangenomen kan worden, dat het percentage nationaal-socialisten beneden de tien ligt.
H et Nederlandsche volk, en nu spreek ik nog alleen m aar over het Neder
landsche volk binnen het Rijk der Nederlanden, is dus bij lange na nog niet
nationaal-socialistisch.
In D uitschland heeft de N S D A P veertien jaren noodig gehad om het
te brengen to t ruim 40% . De N S B is in haar negende jaar. Vergelijken wij
hiermede het negende ja a r der N S D A P., dan is zelfs voor de zeer gedrukte
verkiezingsuitslag van 1939 het cijfer der N S B het dubbele. Zeker kon de
N S B zich spiegelen aan het voorbeeld der N S D A P. Zeker hebben wij
zeer veel geleerd van het Duitsche voorbeeld. M aar onze tegenstanders hebben
nog veel meer geleerd, zij verlieten de democratie bijtijds om de plutocratie te
redden. Na 1933 heeft de N S B niet meer gestreden tegen een democratie,
m aar tegen een plutocratie, die geen enkel middel schuwde om zich te hand
haven en daarbij eiken vorm van democratie m et voeten trad . Na Ja n u ari
1933 is het in geen enkel land meer mogelijk om de democratie te verslaan,
zonder ingrijpen van buiten af. Ook Oostenrijk heeft dit bewezen.
W at er wel in Nederland is, d.i. een kern van tienduizenden door jarenlangen
strijd geharde nationaal-socialisten, die trouw zijn aan het nationaal-socialisme,
de N S B en haar Leider.
Met deze kern als uitgangspunt is het mogelijk om het Nederlandsche volk
in korten tijd to t het nationaal-socialisme te brengen m its aan bepaalde voor
waarden w ordt voldaan.
De eerste en belangrijkste voorwaarde is, d at het odium van landver
raad, d at volkomen ten onrechte op ons is gelegd, radicaal van ons wordt
afgenomen. De dem ocratie heeft dit op ons kunnen leggen, door jaren achter
een in kranten, tijdschriften, scholen en kerken te verkondigen, dat het doel
van het nationaal-socialistisch Derde Rijk is ons in te lijven en van ons land
te m aken de koolplanterij en de melkboerderij in de W estm ark. D aar wij
ons solidair verklaard hadden m et het nationaal-socialistisch Duitschland
en het fascistisch Italië, werd iedere overwinning van D uitschland en Italië
een nieuw wapen tegen ons.
Van 10-15 Mei 1940 werden deze wapens gebruikt tegen ons en ware het
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Duitsche leger niet zoo snel to t overwinning gekomen, Poolsche m oordpartijen
zouden het gevolg geweest zijn.
Nog imm er gelooft ons Volk, dat wij het zijn, die het groote gevaar vormen
voor de onafhankelijkheid van ons land. W anneer dit voorstel to t opname van
het Nederlandsche volk in den Bond der Germaansche volkeren door den
Führer wordt aanvaard in zoodanigen vorm en onder zoodanige bewoordingen,
dat daarin duidelijk to t uiting kom t, d at het alleen mogelijk is om aan overheersching of inlijving te voorkomen, dank zij het feit d at er een N. S. B. is
en dank zij het feit, d at de F ührer het vertrouw en heeft d at de N S B onder
mijn leiding het Nederlandsche volk to t het nationaal-socialisme zal brengen,
dan w ordt de N S B van verraadster van land en volk to t <de verlosster van>
degene die land en volk verlost en de F ührer w ordt van Duitschen F ührer to t
Germaanschen Führer, die ook voor het Nederlandsche volk zijn hooge betee
kenis krijgt.
W ordt daarenboven de m acht in de handen der N S B gelegd, zoodat het
feit voltrokken is, dan zullen vele m achten zich onm iddelijk aanpassen, de
Kerken zullen volgen en de weg kom t vrij.
H et is dan slechts zaak de propaganda op verstandige voor het N ederland
sche volk geschikte wijze te voeren om in korten tijd de groote m eerderheid
van het Nederlandsche volk en vooral de boeren en de arbeiders to t het natio
naal-socialisme te brengen.
In den aanvang zal volgens deze gang van zaken dus alleen de leiding van
het Nederlandsche volk omgeven door een kern van tienduizenden getrouwen
nationaal-socialist zijn; de m assa van het volk zal spoedig volgen, w aartoe
scherpe m aatregelen tegen de werkloosheid, invoering van arbeidsdienst, op
voeding in de Nationale Jeugdstorm , opleiding in de W eerbaarheidsafdeeling
ieder het hunne zullen bijdragen.
Tenslotte is ook de tegenstander vermoeid na negen jaren harden strijd en
heeft zijn geloof dan in een toekom stige overwinning verloren.
Dit is voldoende om te kunnen zeggen dat het Nederlandsche volk weliswaar
nog niet nationaal-socialistisch is, m aar d at ik er voor kan instaan, dat het dit
in korten tijd kan worden, waarm ede voldaan zal zijn aan den tweeden grond
slag voor het lidm aatschap van den Bond.
c. D e g e m e e n s c h a p p e l i j k e w e e r m a c h t .
Een volk zonder weermacht is een m an zonder vuist, een invalide, die een
kwijnend bestaan m oet voeren.
De Nederlandsche weermacht heeft van 10-15 Mei 1940 bewezen in het
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geheel niet voor haar taa k berekend te zijn. D it ligt niet aan den enkeling, den
soldaat. De Nederlandsche soldaat is als m an niet den m indere van den m an
van welk Germaansch volk dan o o k ; m aar als soldaat was hij verre de mindere
van den Duitschen soldaat, om dat zijn geestesgesteldheid verkeerd was, zijn
leiding beneden peil en de m ateriëele uitrusting onvoldoende.
H et Nederlandsch-Indisch leger heeft bewezen, dat het anders kan. H et is
niet juist te zeggen, d at in Nederlandsch-Indië het voor den Nederlandschen
soldaat gemakkelijk was, om dat hij tegenover inlanders staat. In A tjeh en
Lom bok draaide het gevecht ten slotte altijd neer op een gevecht van m an tegen
m an m et gelijkwaardige wapens. A tjeher’s en Lombokkers behooren to t de
dapperste m annen ter wereld, die daarenboven voor een in hun oogen heilige
zaak vochten. De Nederlandsche soldaat overwon. H et geheele im perium met
60 millioen inwoners, telde een legermacht van slechts 30.000 man.
H et Nederlandsche volk is in staat een millioen m annen op de been te bren
gen, die voor de weermacht zeer geschikt zijn.
W at de vloot betreft, het Nederlandsche volk is van ouds een zeevarend
volk. W anneer het er op aankom t om een werk te verrichten van bizonder
zeemansschap, zooals het vervoeren van dokken en baggermolens over de
Oceanen naar Zuid-Amerika of Australië, <was> is zelfs Engeland gedwongen om
de hulp van de Nederlanders in te roepen. De groote m ilitaire dokken van Enge
land zijn eenige jaren geleden door Nederlandsche zeelieden m et Nederlandsche
sleepbooten onder Nederlandsch commando naar het verre Oosten <ZuidA frika > gebracht.
W at de luchtm acht betreft, de K. L. M «(Koninklijke L uchtvaart) > natio
nale luchtvaartm aatschappij, <exploiteert als eerste > onderhoudt m et groot
succes de 14.000 K M. lange luchtverbinding A m sterdam -B atavia en kon niet
door de B ritish Airways verslagen worden, niettegenstaande Engeland zijn
luchtlijnen m et enorme bedragen en vele gunsten steunde.
Onze m annen zijn geschikt voor een belangrijke weermacht.
Voorwaarden voor een werkelijk krachtigen weermacht zijn, dat den m annen
het doel klaar voor oogen staat, d at dit doel hun bezielt en d at zij gelooven,
dat dit doel bereikbaar is. Aan deze voorwaarden voldeed de weermacht in
Indië, aan deze voorwaarden voldeed de Nederlandsche weermacht in geen
enkel opzicht.
W anneer de Führer optredend als Germaansch Führer, de nationale aspira
ties van Nederland en Vlaanderen zou kunnen en willen vervullen, wanneer
het Nederlandsche volk dus ergens in N oord-Frankrijk zou komen te grenzen
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aan het Fransche volk, dan is het vaststellen van een doel voor de weermacht
<in E uropa > eenvoudig en duidelijk:
lste zich handhaven in het Zuiden zoo, d at F rankrijk nooit meer kan opdrin
gen n aar het Noorden; Nederland is dan grensgebied van den Bond;
2de zich handhaven in Indië en A frik a;
3de gereed zijn om de bloedschuld aan D uitschland af te betalen;
W at d it laatste betreft, zie ik de zaak zoo. H et Nederlandsche volk put u it
dezen oorlog <heeft > geen enkel recht op bevrediging van zijn nationale aspi
raties. W anneer er ruim te <komt> gem aakt w ordt in het Zuiden, geschiedt
dit door het Duitsche zw aard en ten koste van D uitsch bloed. Geen Nederlandsch regim ent heeft m edegevochten; wel hebben integendeel in Nederland
en België de N ederlanders tegenover de Duitschers gestaan. W anneer niette
min de Führer als Germaansch F ührer grootmoedig ook de Nederlandsche aspi
raties zou vervullen, heeft het Nederlandsche volk deze groote bloed- en eereschuld, die alleen m et Nederlandsch bloed is af te betalen, nl. D uitschland
nooit meer alleen ten oorlog te laten trekken, m aar altijd mede op te trekken
en zijn aandeel in den strijd te leveren en bovendien, <mocht > wanneer de tijd
<komen > daar is, d at het Duitsche volk expansie n aar het Oosten behoeft, dan
zullen Nederlandsche soldaten zich als goede Germanen gedragen en m et vreug
de de eereschuld betalen, die nog op het Nederlandsche volk zou rusten.
Zou dit niet vervuld worden, zou Nederland noch in Europa, noch in Azië,
noch in A frika meer voorpost zijn, dan is een ideëele grondslag voor den opbouw
van een weerm acht veel moeilijker te vinden. H et eenige w aarop een beroep
gedaan zou kunnen worden, zou de noodzakelijkheid van kustverdediging zijn.
Zeer poover.
L aten wij aannem en, d at de bovenbedoelde ideëele grondslag voor een weer
m acht er is. Hoe zal zij worden gevormd ? H et is niet mijn taak, noch mijn
bevoegdheid, om m ilitair-technische beschouwingen ten beste te geven. Al
leen d it: de bondsweerm acht zal als één geheel geleid en voorbereid worden.
D at de Führer op zal treden als hoogste bevelhebber over de bondsweer
m acht is van zelf sprekend. Anderzijds is het vanzelfsprekend, al was het
alleen m aar wegens de taalverscheidenheid tusschen de Germaansche volkeren,
d at ieder regim ent als eenheid to t en m et den regim entscom m andant <het
zuiver> alle kenmerken draagt van het volk w aartoe het behoort. Tusschen de
duizenden regim entscom m andanten, die zoo verscheiden zijn en de F ührer
als opperbevelhebber, is het geweldige ap p araat der <legerleiding > weermachtsleiding. D it ap paraat zal tevens de overgang m oeten vormen van de <bondsvollceren > bondsverscheidenheid naar den bondseenheid.
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H et spreekt vanzelf, d at hoezeer d it ap paraat het eigen k arak ter van ieder
Germaansch volk zal willen eerbiedigen, de paraatheid, de doeltreffendheid
van het geheel als leidend m otief zal m oeten vooropstaan.
Zoo stel ik mij voor, d at de Nederlandsche soldaat deel zal kunnen uitm aken
van de Germaansche weermacht. Bij de vorm ing van het Nederlandsche deel
van de Germaansche weermacht zal van onder af aan moeten worden begonnen;
de leiding zal — zeker in den aanvang — geheel moeten liggen in de Duitsche
handen, die bewezen hebben to t groote m ilitaire prestaties in sta a t te zijn.
D at ieder bondslid zijn gerechtvaardigd aandeel draagt in de totale kosten
der Germaansche weermacht is zonder meer als van zelf sprekend te beschouwen.

d.
D e g e m e e n s c h a p p e l i j k e e c o n o m i e (lebensraumwirtschaft)
De economische samenwerking tusschen de Germaansche volkeren opent in
E uropa groote perspectieven. Hoe deze samenwerking zal moeten worden inge
richt, kan eerst worden vastgesteld, w anneer v a ststaa t over welke gebieden
buiten Europa, D uitschland en Nederland zeggenschap hebben in Afrika en
Azië. Enkele principiëele opmerkingen mogen hier dienstig zijn. D aar is in de
eerste plaats in E uropa, in de gebieden welke door de leden van den Bond
worden beheerscht (de Germaansche levensruimte) groote verscheidenheid
in bevolkingsdichtheid en verscheidenheid in levensstandaard. H et dichtst
bevolkt zijn wel de N ederlanden; ook de levensstandaard is daar hoog. H et
is voor mij van zelfsprekend dat de gemeenschappelijke economie niet be
vorderen m ag de aantasting van het volks<ch> dom, hetgeen zou geschieden
wanneer de m aatregelen zoo zouden worden genomen d at een deel van het
Nederlandsche volk zou worden gedwongen zich te doen verstrooien in andere
volkeren. D it zou in strijd zijn m et de eer en de goede trouw , die tusschen
<bondgen > leden in den Germaanschen bond behooren te heerschen. Tegen
versterking van de volksplanting in Zuid-Afrika daarentegen zal geen Neder
lander opponeeren.
Voorts ligt het in de rede, d at ieder volk in de eerste plaats die bijdrage to t
de algemeene huishouding levert, die het meest in zijn aard ligt. Zoo zijn de
Nederlanders, landbouwers, visschers, zeelieden, kooplieden en hebben zij groote
ervaring in de veredelingsindustrie. De mijnbouw m et de aanverw ante bedrij
ven beperkt zich to t kolen en zout.
M aar het grootst zijn de Nederlanders in hun koloniseeren en in het opbou
wen en handhaven van overzeesche verbindingen. D at is om zoo te zeggen een
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vak, w aarin zij zich vier honderd jaren lang bekw aam d hebben en dat zij to t
op den huidigen dag m et groot succes uitoefenen.
De Nederlandsche vlag heeft drie honderd jaren m et eere alle Oceanen be
varen. H et is niet alleen uit nationale trotsch, dat ieder Nederlander <zich met
hand en > m et h a rt en ziel hangt aan zijn vlag en d at het wegnemen van die
vlag hem opstandig zou m aken to t in verre toekom st.
H et is mede uit gehechtheid aan een oude eervolle tra d itie ; eens streden de
R uyter en Tromp onder deze vlag. H et is echter ook uit economische overwe
gingen, dat het wegnemen van de vlag, van gezantschappen en consulaten
moet worden voorkomen. D it zou beteekenen de vernietiging van een enorme
„goodwill” over de geheele wereld, dit zou schade berokkenen aan de econo
mische positie van de Germaansche volkeren in het algemeen.
Nederland is voor de Germaansche volkeren de deur <het vensterk in het
W esten, deze deur m ag niet half gesloten worden of op een kier gezet.
6. Slotbeschouwingen.
H et voorgaande voert to t de conclusie, dat het mogelijk en wenschelijk is,
d at het in de ontwikkelingsgang van E uropa ligt, den Bond van Germaansche
volkeren op te richten en dat Nederland <daartoe> zal toetreden. Aan de
voorwaarden voor het gemeenschappelijk fundam ent zal het Nederlandsche
volk na korten tijd kunnen voldoen. H et spreekt van zelf, dat het boven
staande geenszins op volledigheid m ag bogen, het zijn grondbeginselen vol
doende gepreciseerd om het den Führer mogelijk te m aken te beoordeelen of
zij voldoende zijn om aanvaard te worden. De uitw erking zou daarna komen
m et behulp van deskundigen op verschillend gebied.
Hiermede zou deze nota beeindigd kunnen worden, ware het niet dat nog
op twee punten eenige opheldering gewenscht is.
H et eerste is of ik het recht heb om de Nederlandsche volksche wenschen
naar voren te brengen.
H et tweede is of en in hoeverre ik het recht heb zoo te spreken namens het
Nederlandsche volk.
W at de eerste vraag betreft, diene het volgende.
Als ik niet star vasthield aan mijn volksche overtuiging, was ik een slecht
nationaal-socialist.
Bij negen jaren sta ik in het gevecht voorop in het nationaal-socialistische
politieke Narwik van het Westen.
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Al deze jaren heb ik mijn strijd gebaseerd op de noodzakelijkheid van de
volkomen doorwerking van het volksche beginsel.
Maar daarenboven is het voor de toekomstige verhoudingen van zoo ont
zaggelijk groot belang dat het Nederlandsche volk zoo sterk mogelijk to t den
Bond toetreedt. Vier eeuwen is het Nederlandsche volk zijn eigen weg gegaan.
H et Duitsche volk heeft ver achtergelegen en heeft die achterstand in een snel
groei-tempo ingehaald en ligt nu ver vóór.
W elnu, het Nederlandsche volk m eldt zich voor samenwerking bij het D uit
sche broedervolk, het is begrijpelijk dat het zich dan wil melden zoo sterk moge
lijk, niet berooid en gedecimeerd, m aar als éénheid, m et groote bezittingen in
de wereld en een goeden naam . D it is een uiting van den Germaanschen trotsch
e n . . . . van koopm anschap. D aarenboven is daarin gelegen de eenvoudigste en
de doelm atigste weg voor den Führer naar het h a rt van het Nederlandsche
volk. Tenslotte is het <in dezen tijd > alleen de Führer, die iets kan doen voor
het behoud van Indië, die in A frika nieuwe verhoudingen schept, die de m acht
heeft over het Nederlandsche volk.Op hem als Germaansch F ührer doe ik een
beroep om, niettegenstaande alles w at in deze lage landen tegen hem is onder
nomen, de volksche en koloniale belangen van Nederland te behartigen.
W at de tweede vraag betreft of en in hoeverre ik het recht heb zoo te spreken
namens het Nederlandsche volk, diene het volgende.
H et is de gewoonte van velen om den huik naar den wind te hangen of anders
gezegd: fairebonne mine a m auvais jeu ’. De gedachten, die ik in deze nota heb
neergelegd zijn natuurlijk het resultaat van een ontwikkelingsgang. Deze ont
wikkelingsgang is niet begonnen 15 Mei 1940, m aar in 1925 toen ik mij inzette
in den strijd tegen de Fransche expansie naar het Noorden en heeft vasteren
vorm aangenomen door de oprichting van de N. S. B. in 1931.
In de hierbij gaande bijlage No. 1 zijn enkele uitingen verzameld uit vroegere
jaren, w aaruit de beproefde trouw blijkt aan de beginselen, die deze nota beheerschen. In bijlage No. 2 heeft de plaatsvervangend leider der Beweging, met
wien ik de N S B in 1931 heb aangevangen een kort overzicht gegeven van den
strijd der N S B van 1931-1940.
W at tenslotte de vraag betreft of ik het recht heb uit naam van het Neder
landsche volk te spreken, zoo moet ik erkennen er niet in geslaagd te zijn het
Nederlandsche volk om mij te verzamelen. Ik geloof dat niet mogelijk geweest
is. W at mogelijk was, is gedaan, nl. een hechte kern vormen die gelooft in het
nationaal-socialisme, die gelooft in de N. S. B. als de draagster van het natio
naal-socialisme in Nederland, die gelooft in mij als Leider der N S B Deze
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kern van tienduizenden, gereed, geschikt en bekwaam om leiding te geven, is
gebouwd in negen jaren harden strijd tegen een democratie, die in Ja n u a ri 1933
door het Duitsche voorbeeld gewaarschuwd, geen middel heeft geschroomd
om de N S B te vernietigen. Letterlijk luidde het bevel: „bestrijding m et
terzijde stelling van eiken norm van fatsoen” . Deze kern in het Nederlandsche
volk m et haar aanhang van enkele honderdduizenden, zal mij volgen ook bij
h et doen van dezen stap.
Nam ens deze leidende kern in h et N ederlandsche volk spreek ik <als Leider >
in de eerste plaats.
Namens de millioenen andere Nederlanders binnen het huidige Nederland
sche Rijksverband spreek ik als zoon van mijn volk, die het beste voor zijn
volk wil en de in deze nota weergegeven ontwikkelingsgang de beste waarborg
ziet voor een gelukkige toekom st.
Voor de Vlamingen spreek ik, om dat ik weet d at zij, die van 1914-1918
in Vlaanderen m et de toenm alige Duitsche bezetting hebben medegewerkt
to t verheffing van Vlaanderen uit zijn hoorigheid aan Frankrijk en die na het
gedwongen vertrek der Duitschers in 1918 alleen bleven als slachtoffers van
de w raakzucht van W alen en Franschen, zij die te r dood veroordeeld werden,
zij die van alles berooid n aar Nederland moesten vluchten, zij die jaren lang
in de gevangenis zuchten, d at zij het zijn, wier wenschen ik mede vertolkt heb
en die nu hun hoop op den F ührer gevestigd hebben, d at hij het zal zijn, die
hun niet in den steek zal laten. Velen van hen zijn lid der N. S. B.
Zoo is dan het bovenstaande mijne politieke geloofsbelijdenis, die n aar ik
hoop door den F ührer w aardig gekeurd zal worden als grondslag te dienen
voor den opbouw van een vruchtbare samenwerking van het Nederlandsche
volk m et het groote Duitsche broedervolk en daaroverheen m et de andere
volkeren van het Germaansche ras, dat ons aller Moeder is.
U trecht 27 Augustus 1940.

M u ssert

E.
E e n i g e u i t s p r a k e n v a n M u s s e r t in de j a r e n
inzake den Opbouw van het Nieuwe Europa.

1931-1939

19 3 1 : Programma N .S .B . blz. 18 .

„Is het geen dwaasheid d at dezelfde heeren, die hier dag in, dag u it den
klassenstrijd prediken, die de verschillende bevolkingsgroepen tegen
elkaar ophitsen, die wars zijn van solidariteit in eigen huis, in Genève de
solidariteit willen prediken tusschen W est-Europeanen, negers, ZuidAm erikanen, Perzen, Chineezen, enz.!
Z ij doen al het mogelijke om het verkrijgen van goed doorbakken, soliede
metselsteenen te beletten en jengelen als kinderen om een muur, die alleen
van goede steenen te bouwen is \’
1932 : Rede, gehouden op 30 September 1932 te R otterdam .

De economische oorlog sinds 1918 is niets anders dan de strijd, die iedere
natie voert voor economische zelfstandigheid.
Tijdens den wereldoorlog had m en kunnen leeren w at het beteekent om
afhankelijk te zijn van de voedselvoorziening of grondstofverzorging van
andere naties. Nu nog draait de heele internationale politiek om de
cijnsplichtigheid van E uropa aan Am erika, d a t voorraden gestuurd
heeft voor de voortzetting van den oorlog.
Engeland stond door den duikbootoorlog aan den rand van den afgrond
om dat het zelf verleerd had zijn eigen voedsel voort te brengen.
D uitschland werd uitgehongerd, Italië was afhankelijk van zijn medegealliëerden ten aanzien van zijn grondstoffen.
Aan allen heeft de oorlog geleerd w at het beteekend om als natie afhanke
lijk te zijn van een andere natie en w at er w aar is van de internationale
solidariteit.
N a den oorlog stich tte m en den volkenbond; m aar ging gelijktijdig over
to t het verstevigen van de natiën. Oogenschijnlijk in tegenspraak; in
werkelijkheid niet.
De economische toestand was een chaos, een ongezonde toestand.
Nu is men in E uropa bezig om naties te bouwen, die in eigen behoeften
zoo veel mogelijk voorzien.
Vijf n o ta ’s van M ussert
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De eenige die dit vrijwel geheel kan is Rusland. 150 millioen op i/6 der
aarde. Vrijwel alle grondstoffen zijn aanw ezig.
Voor ons was de oude toestand waarschijnlijk gunstiger dan de de
nieuwe, m aar m et deze nieuwe m oeten wij rekening houden; sterker:
daarop hebben wij ons te baseeren.
W at nu geschiedt is, d at iedere natie tra c h t zooveel mogelijk in eigen
behoeften te voorzien en alleen datgene, w at zij niet zelf kan m aken,
zal zij door ruiling, liefst door uitvoer van producten verkrijgen.
Zoo bouwt men zoo stevig mogelijk de naties, en eerst als dat gebeurd is,
ts men toe aan de ordening van de samenwerking der natiën onder eerbiedi
ging van elkanders levensbehoeften. Van deze natiën zal misschien eens de
gedachte ,,Pan-Europa” (samenwerking van M idden- en West-Europeesche
naties) uitgaan, om eerst veel en veel later te komen tot een universeelen
volkenbond, als dit ten minste ooit mogelijk is.
W at is dus te doen in de naaste toekom st ?
H ard werken voor den opbouw van den natie. H et Nederlandsche
im perium stevig en doelbewust in elkander zetten ; de voortbrenging
op nationalen bodem organiseeren; zooveel mogelijk eiken bruikbaren
arbeidskracht daarin te werk stellen voor volk en vaderland, om steeds
te doen blijken w at wij w aard zijn als het zoover zal komen d a t de
Europeesche naties zullen gaan samen werken, elkaar gaan zoeken, d at
er dan hier in de lage landen aan de zee geen ordelooze, verworden,
arm lastige bende is, m aar een fiere natie, goed geordend, goed deorganiseerd en dus de m oeite w aard om als gelijkgerechtigde te worden be
handeld” .
Rede, gehouden op i en 2 December 1932 . Respect, te W ageningen en
Groningen
,,E r m oet komen een nationaal-socialistisch W est- en M idden-Europa,
d a t een stevige dam vorm t tegen het communisme. Anders worden wij
om ver geloopen door bolsjewistisch Azië. H et gaat om de Europeesche
c u ltu u r” .
,,Een nieuwe economische cyclus begint in het oude Europa.
E uropa m oet zich opnieuw ordenen, d.w.z. d at in de eerste plaats
Europeesche naties en groepen van naties hun huishouding zullen moeten
herzien”
dit laatste werd gezegd n a a r aanleiding van de
ontwikkeling en de verstarring, die de kapitalis
tische productiew ijze heeft te zien gegeven.
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1933 : Uit een rede gehouden te IJm uiden, op 18 J u li 1933 .

Ons nationalisme is er op gericht een sterke, fiere natie te vormen gewend
aan orde en tu ch t en solidariteit, vast verbonden aan de overzeesche
gewesten to t een onverbrekelijk geheel.
Bovendien zullen wij de goede eigenschappen van ons volk, de zedelijke
w aarden, welke er in leven, to t grooten bloei brengen.
Conservatief zijn wij dus, uiterst conservatief in den goeden zin van het
woord. M aar naast dit conservatism e zal opbloeien een vooruitstrevend
heid, een niets ontzienden wil — neerslaand alles w at verouderd en ver
vuild is — to t opbouw, die in ons socialisme is v e rv a t................. ”
„Wij allen zijn arbeiders in dienst van ons volk; wij willen dit volk gezamelijk dienen opdat het weer sterk en groot worde en zijn ta a k in de
wereld kan blijven vervullen.
E n zoodoende zullen wij waarachtig internationaal zijn door aan Europa
een goed georganiseerde natie te geven, in staat en bereid om met de andere
Europeesche naties in gemeen overleg de Europeesche cultuur voor onder
gang te bewaren, zoodat men niet meer zal durven spreken van den onder
gang van het avondland”.
1934 : Uit een rede, gehouden te Utrecht op 1 Febr. 1934

„Wij — het Nederlandsche volk — worden fier op de ta a k die ons w a c h t:
het groote im perium in stan d te h o u d en ; een toekom st te bouwen voor
ons volk. Tezamen zullen wij daarvoor werken en zoonoodig daarvoor
lijden en strijden.
D aardoor zullen wij h et recht behouden op onze zelfstandigheid en onze
onafhankelijkheid.
Een w aardig lid in de rij der Europeesche natiën.
Mussolini heeft verleden ja a r gezegd: Binnen is geheel E uropa fascis
tisch.
Staande op de basts van dezelfde wereldbeschouwing, zullen de Europeesche
natiën elkander leeren begrijpen en verstaan en zullen zij leeren inzien
hoezeer wij, Europeesche natiën, elkander noodig hebben om met vereende
kracht de Europeesche cultuur tot nieuwen bloei te brengen en daardoor
volkomen af te rekenen met de defaitistische van den ondergang van dit
avondland, dat aanstaande zou zijn ”.
1935 : Landdagrede in Den Haag op 12 October 1935 .

„Zoo is onze positie tem iden der n a tië n : Inwendig verm olm d, zonder
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weerm acht van beteekenis, kw atsbaar hier en in Indië, een aanhang
wagen van F rankrijk en Engeland, welke schande wij m et België deelen,
opgesloten in den bond van overw innaars en m et Litwinof blaffend tegen
D uitschland en Italië w anneer dit de E n te n te behaagt.
Met diepe bezorgdheid zien wij d it alles. Donkere wolken pakken zich
samen.
M aar nog is N ederland niet v erlo ren ! R edding te brengen in den nood
— zoo God d it wil — is onze taa k .
Wij willen geen aanhangw agen zijn van Engeland of F rankrijk.
Wij willen h et Italiaansch-Abessijnsch geschil niet op Europeesch-grond
zien overgebracht, wij willen niet onzen vaderlandschen bodem to t
slagveld m aken van E uropa, wij willen niet een w erktuig zijn om den
E n ten teb u it te verdedigen en h et grenzelooze onrecht d a t in E uropa
heerscht, in stan d te houden.
Voor d a t alles geen m an en geen c e n t!
M aar wat ons bezield is de vaste wil om Nederland sterk en weerbaar te
maken, onafhankelijk van iedere buitenlandsche macht, een bolwerk voor
den vrede, bereid om zich te verdedigen tegen iederen aanvaller, bereid om
mede te helpen bouwen aan een bond van Europeesche staten waartusschen
het onrecht is hersteld, die een waardig instrument zal zijn voor het behoud
van den Europeesche vrede en de Europeesche cultuur!
f H et bovenstaande werd gezegd bij het uitbreken
[v a n den oorlog tusschen Italië en Abessinië
1936 : I n de rede, gehouden op 12 M ei 1936

N aar aanleiding van het einde van den ItaliaanschAbessijnschen oorlog, werden bovenstaande woor
den herhaald in twee groote vergaderingen in Den
H aag (Dierentuin en Gebouw v. K. & W.) en voorts
d aaraan toegevoegd:
,,Ik geloof in het ontstaan van een nieuw Europa op fascistischen-nationaalsocialistischen grondslag.
I n dit nieuwe Europa zal heerschen solidariteit op den eenigen stabilen,
waarachtigen grondslag, die mogelijk is, n.l. de eer, de vrijheid, het gelijk
gerechtigd zijn der Europeesche Volkeren.
V ervloekt zij het stelsel van de z.g. collectieve veiligheid, gegrondvest
op de oorlogstractaten, druipend van h a a t en onrecht.
Levend zal worden het denkbeeld, dat de strijd tusschen de M idden- en
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West-Europeesche Volkeren niet anders is dan een burgeroorlog want wij,
Europeesche naties, behooren bij elkander.
Wij zullen tezam en leven als wij niet door het wereldcommunisme willen
worden vernietigd” .
VoVa 14 Dec. — Rede voor 10.000 werkers in het RAI-gebouw.
„Onze ta a k in de wereld is duidelijk zichtbaar voor ieder, die zien wil:
Wij hebben in Indië een zoo sterk mogelijke verdediging te b o u w e n . . . .
E n hier in E uropa hebben wij een groote taak . De ta a k die ligt in den
aard van ons volk en in de eerste plaats van ons Vaderland.
Die taak is: een brug te vormen tusschen Duitschland en Engeland”.
1938 : Volk en Vaderland 30 Sept. 1938

ƒ De E erste K am er verw erpt Neder1lan d ’s onzijdigheid.
„N ederland zal eens weer de brug worden tusschen D uitschland en
Engeland.
L aten wij hopen, d at eens het Vredespaleis dienst zal kunnen doen als
de plaats w aar de leiders der Europeesche volkeren in goede harm onie,
gebaeerd op hun gemeenschappelijke fascistische -— nationaal-socialistische wereldbeschouwing, elkander zullen ontm oeten, om gezamelijk
de belangen van een Volksch Europa n a a r eer en geweten te behartigen.
D at zal eerst het geval kunnen zijn w anneer de zonden van 1919, de
ontrechting, de knechting zullen zijn geëindigd en wanneer het kind
der zonden — de Volkenbond — zal zijn gestorven” .

1939 : B ij de vredespoging van M ussolini. (VoVa 13 Oct. 1939)

„H e t is niet u it vrees voor het verliezen van D uitschland en Italië, d a t
wij, Nederlandsche N ationaal-Socialisten, m et de Engelsche fascisten,
m et de Vlaamsche N ationalisten het van n h arte eens zijn m et de politiek
der verzoening, die Mussolini onverm oeid volgt.
Die vrees kennen wij niet w ant het einde van den Europeeschen oorlog
zal onherroepelijk de overwinning van h et nationaal-socialism e en
fascisme zijn in gansch Europa.
M aar het is ons gevoel van Europeesche Solidariteit, het is ons besef van
verantwoordelijkheid voor het behoud van het Europeesche bloed, voor het
behoud van Europa’s positie in de wereld die daarbij voorzitten”.
H et Hoofd van de
Afdeeling D ocum entatie
U trecht, 26 Augustus 1940

L

in d e m a n

F.
K o r t o v e r z i c h t v a n de g e s c h i e d e n i s d e r N a t i o n a a l S o c i a l i s t i s c h e B e w e g i n g (N.S.B.)

1. In h et tijdperk van 1918-1931 beleefde de parlem entaire dem ocratie in
N ederland h a a r grooten nabloei. Partijw ezen en joodschen geest splitsten n aar
h artelust h et N ederlandsche volk en gaven to t re s u lta a t:
een zwakken staat; een verzwakt R ijk ; prestige-verlies in de wereld.
In h et volksleven was de uitw erking van het systeem vooral te bespeuren
in een grenzelooze onverschilligheid van het Nederlandsche voik voor zijn
nationale eer en voor zijn toekom st.
2. Sinds 1922 kende men in N ederland „het fascistische verschijnsel” in
dezen zin, d a t een verbond van A ctualisten ,,de Bezem” en andere organisaties,
— zich inspireerende op Mussolini en het fascisme — in N ederland, riepen om
eenheid van het volk; hoogheid van den S taat en verzet tegen het Marxisme.
Deze organisaties — m eer of m inder groot — ontbeerden allen „den Leider”
en vielen de een n a de ander in elkaar. Deze organisaties leverden een kern van
anti-com m unisten op, voor wie het fascisme echter nog geen levenshouding was.
De m eesten van hen hebben in den loop der jaren in de N.S.B. hun organisatie
gevonden.
3. M ussert w erd in 1926 en 1927 een nationale figuur door zijn opnem en en
doorzetten van den strijd tegen het verdrag van N ederland m et België, welk
verdrag tengevolge zou hebben gehad een hoorigheid in feite van Nederland
bezuiden den Rijn van België, d.i. van Frankrijk.
D ank zij M ussert’s leiding van het verzet tegen d it verdrag werd het niet
gesloten doch door de E erste K am er der Staten-G eneraal verworpen. N ationaal
was M ussert de man om richting en leiding te geven aan de herstelgedachte in
h e t Nederlandsche volksleven, om dat hij het eerst den aanslag op het zelfstan
dig volksbestaan onderkende en bestreed.
Door den aard van zijn w erkkring als w aterstaats-ingenieur, kwam hij in
aanraking m et het werkende volk, w aarvan hij den volksaard meebeleefde en
wiens toestand hij meevoelde en doorleefde. Geboren in h et Noorden van de
Provincie N oord-B rabant aan de groote rivieren, h et knooppunt van N oord
en Zuid-N ederland, van zijn jeugd af verkeerend m et protestanten en k a th o 
lieken, gaf het k arak ter van ons volk hem geen moeilijkheden.
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De stichting van de N.S.B. in den zomer van 1931, na bestudeering van het
program en de geschriften der N.S.D.A.P. was een daad van moed en een bewijs
van geloof. Van moed tegenover de openbare meening, die zich in Nederland
als standaardw apens pleegt te bedienen v a n : belachelijk-m aking en van laster.
V an geloof om dat voor hem v ast s to n d :
daar is een onvergankelijk volk der Nederlanden en daar is een kern, die nooit
berust in den ondergang, doch, altijd zich zal inzetten voor den o f gang.
De strijd sinds 14 December 1931, — datum van oprichting, — heeft hem
in het gelijk gesteld.
4. Betreffende de uiterlijke vorm en der N.S.B., diene het volgende:
V orm :

N.S.B. (Nationaal-Socialistische Beweging). M ussert bekende
zich to t het nationaal-socialism e als behoorende bij den volks
aard en rekende het begrip fascisme to t den R om aan behoorende.
Strijdteekens: Een driehoek, zijnde h et symbool der Nederlanden als Rijn, Maas
en Schelde-delta (A) om spannende de levensruim te van den
Nederlandschen (den Dietschen, d a t is: volkschen) stam .
K leuren:
Zw art en rood, getuigende van de verbondenheid van het bloed
en den bodem.
Em bleem:
De wolfsangel, uitdrukking gevende aan de Germaansche ver
bondenheid van ons volk m et de andere Germaansche volkeren.
Hemd:
Zw art, uiting gevende aan den eerbied voor den arbeid.
5. De oprichting van de N.S.B. vond plaats m et een ac h ttal arbeiders in
U trecht en de werving van partijgangers werd ingezet m et een order van Mus
sert aan de enkele volgelingen om tezam en in 1932: 1000 (zegge éénduizend)
m edestrijders te m aken. H et gelukte, om dat die enkelingen m et ijzeren vol
harding het geheele jaa r 1932 door, allerwegen in Nederland, enkelingen to t
het Nationaal-Socialism e bekeerden.
In Ja n u ari 1933 werd in U trecht (de partijstad) de eerste landdag der N.S.B.
gehouden m et zeshonderd deelnemers en 32 m an W .A., tegelijkertijd verscheen
h et eerste num m er van het weekblad der Beweging „Volk en V aderland” .
6. In het ja a r 1933 w erpt de pers zich op dit verschijnsel in N ederland en
onder feilen reflex van den opm arsch der N.S.D.A.P. in D uitschland in d at
jaa r, zijn er geen kleuren zw art genoeg om de slechtheid der N.S.B. af te schil
deren.
De eerste m aatregelen van Regeeringswege tegen de N.S.B. genomen, be
staan uit het verbod voor am btenaren en m ilitairen om lid te zijn der Beweging.
De eerste duizend leden hadden de opdracht ontvangen om in 1933 de eerste
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tienduizend leden der Beweging te m ak e n ; dit aan tal werd bereikt in October
1933.
H et burgerlijk elem ent is sterk in de N.S.B. in dit tijdvak van h a a r bestaan.
Angst voor het m arxism e jaag t de bourgeois in de rijen der N.S.B., zooals na
1935 de angst voor de consequentie van het Nationaal-Socialism e hen er weer
heeft uitgejaagd.
7.
H et ja a r 1934 geeft een groei als van een wonderboom voor de Beweging,
welke in de verkiezingen 1935 uitliepen op bijna acht procent van de stem m en
( ± 300.000).
In het ja a r 1935 m aak t M ussert per vliegtuig zijn reis n aar NederlandschO ost-Indië, w aar duizenden lid of sym pathiseerende der Beweging werden.
Voor eenige duizenden N ederlanders heeft to t op den huidigen dag het nationaalsocialisme den ban d m et het V aderland onverbreekbaar gelegd. H et jaa r 1935
werd besloten m et de m onster bijeenkom st der Beweging in Loosduinen,
(ongeveer 35.000 m enschen in één te n t tezam en). De dem ocratie ziet het enorme
gevaar voor zich. Van dit ja a r af begint de eenheid van K erkgenootschappen
en politieke partijen in het verzet tegen het nationaal-socialism e. Vóórdien
was er een individueel verzet van partij of kerk, thans ging het om het zijn van
den een of den ander. S taat en m aatschappij spannen samen en boycotten den
nationaal-socialist in zijn bestaan en in de toekom st van zijn kinderen. De
burgerlijke elem enten wijken u it de rijen der N.S.B. en de strijd w ordt m eer
toegespitst. De jeugdorganisatie, — de N .J.S. — die mogelijkheid van voort
bestaan zocht in onthouding van sam engaan m et de N.S.B., leidt een kwijnend
b estaan.
De W eerbaarheidsafdeelingen, — de W .A. — zijn getroffen door een organisatie-verbod van den S ta at en den N ationaal-Socialist is zijn zw arte hem d ver
boden.
De N.S.B. m oet in 1936 vechten tegen de insluipende neiging om in eigen
kring te blijven, dus niet m eer te staan in het h a rt van het Volksleven. De
scholing van den politieken soldaat w ordt te r hand genomen en het uiterlijk
vertoon der Beweging u it zich van nu af aan jaarlijks te L unteren op den eigen
grond (H et N ationaal Tehuis). Tevens krijgt de Beweging in het n a ja a r van 1936
h a a r dagblad.
De georganiseerde actie tegen het Nationaal-Socialism e waarbij ieder zich
bediende van hetgeen zij zeiden, d a t in D uitschland geschiedde om het voor
N ederland tevens als ,,de p e st” af te schilderen, deed de N.S.B. vereenzam en
in het volksleven. De felle en steeds fellere tegenacties der N.S.B. tegen deze
volksverdwazing, schrikten de beruchte „goedgezinden” af en 1937 gaf voor
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den tegenstander loon op zijn werken, d at is slechts 4% van de stem m en voor
de N.S.B. ( ± 170.000).
De joden venten m et doodsberichten en rouw kaarten van de N.S.B.
Van dan af staan er duizenden in de gelederen, die door en in alles zijn gehard.
E erst kom t het verraad in eigen rijen op, d aarn a — als blijkt, d a t de N.S.B.
voortgaat m et den strijd — verscherping van alle acties tegen haar. H et verraad
in eigen rijen w ordt vernietigd door een H agespraak in L unteren in October
1937 in de openlucht. Deze bijeenkom st was een getuigenis van den ontroeren
den trouw aan M ussert en het nationaal-socialism e zooals de Beweging nog niet
gekend had. E er en trouw zijn van dan af geen leuzen, m aar beginselen en zuilen
der Beweging.
De verscherpte acties m et als leus: dood aan de 4% , vergrooten de propaganda-m oeilijkheden ten opzichte van de arbeiders, daar de vakbonden royeeren
wie sym pathieën vertoont m et het nationaal-socialisme. D aar de werkloozenzorg (voor ± 500.000 werkloozen, w aarvan 300.000 georganiseerd) gekoppeld
is aan de V akbonden, poogt deze m aatregel d it volksdeel af te sluiten voor de
propaganda van het nationaal-socialisme.
Als voorbeeld, d a t dit niet geheel slaagt moge dienen, d a t in Am sterdam
einde 1939 van de zesduizend leden m eer dan 60% arbeiders zijn.
H et orgaan „H e t A rbeidsfront” zet zich door m et een oplaag van 300.000
per 14 dagen, w aarop h et zich heeft kunnen handhaven.
H et ledental — h et grootst in 1936 — op 55.000 loopt terug n a a r 40.000.
— De terreu r op den enkeling is zeer zw aar: de R .K . kerk weigert genade
m iddelen en begrafenis in gewijde aarde. Protestantsche kerken weigeren den
doop der kinderen en het H. Avondm aal. Overheidsinstellingen (militaire
academies, bedrijven, enz.) weigeren kinderen van N .S.B .’ers. Straatcolportage
der organen w ordt verboden of belem merd. Verspreiding van drukw erken w ordt
belet of tegengegaan. Zalen voor vergaderingen worden geweigerd onder druk
der geestelijken. Splinterbewegingen, die het nooit to t eenigen om vang brach
ten, tra c h te n verw arring te stichten (Arnold Meyer, K ru y t, van R appard).
Eenige duizenden N ederlanders in D uitschland, wien door de Nederlanden
het recht w ordt ontzegd een politieke meening te hebben zijn in D uitschland
ondergebracht in den Nationaal-Socialistischen Bond.
De Beweging bezint zich, zuivert de rijen der wankelmoedigen, vorm t den
strijder, zet onverm oeid b a a r acties voort, neem t een strafferen organisatie
vorm aan en verw erkt den weerslag der internationalen gebeurtenissen. Be
w uster g aat voor den Nederlandschen nationaal-socialist zijn verbondenheid
m et eigen volksgem eenschap leven en daardoor m et de grootste Germaansche
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volksgemeenschap van heden, het Duitsche volk. Voor den gemiddelden N eder
lander is sinds den oorlog van Italië om Abessinië niet meer beslissend w at
eigen volk en land betreft, doch w at m en is in internationalen zin: voor of
tegen dit of d at. Aangezien M ussert in 1935 doorslaggevend en zeer helder
Neerlands toekom st vastkoppelde aan de worsteling om het bestaan van de
nationaal-socialistische en fascistische S taten en Volken, door zich fel te keeren
tegen den Geneefschen Bond en vóór fascistisch Italië, neem t de N.S.B. een
afgezonderde positie in het N ederlandsche volk in. Teruggestooten door de
m assa die dag in dag u it vergiftigd door de kapitalistische Joodsche pers, antiD uitsche en pro-dem ocratisch (dat is pro-Engelsch) is. Desondanks is in 1939
de verkiezingsuitslag voor de N.S.B. 4% , dus gehandhaafd tegen alles in.
Met het uitbreken van den oorlog D uitschland—Polen, is de toestand aldus,
d a t het leger gezuiverd h eette van nationaal-socialistische sm etten en d a t in
de rijen der dienstplichtigen nog m aar juist geduld werden, zij die van nationaalsocialisme verdacht werden. De tegenstanders hanteeren th an s uitsluitend het
wapen van den laster en wel in dezen zin, d a t men twijfel laat ontstaan aan de
nationale de Nederlandsche gevoelens van den nationaal-socialist. Deze twijfel,
gevoed van kansel en politieke tribune, leidde er dan ook toe, d a t op den 1Oen
Mei 1940 en volgende dagen, duizenden en duizenden Nederlandsche nationaalsocialisten, tezam en m et de D uitschers, zijn opgepakt en weggevoerd na a r oude
forten, gevangenissen en concentratiekam pen. Eere aan al deze kam eraden en
kam eraadskes, w aaronder zeer oude vrouwen en jonge kinderen en die voor
bijna 100% een houding hebben aangenom en en bew aard, den nationaalsocialist waardig. Acht (8) m annelijke kam eraden zijn in deze dagen verm oord,
nam elijk doodgeschoten in hun cel of tijdens het transport.
De negen jaren strijd der N.S.B. blijkt in de harten van haar aanhangers
iets te hebben gevestigd van k arak ter en trouw terwijl de kam eraadschap dier
duizenden treffend was.
Eere ook aan die honderden Nederlandsche nationaal-socialisten, — m annen,
vrouwen en kinderen — die m et hun Duitsche lotgenooten in Nederlandsch
Indië in concentratie-kam pen zitten en wier lot — zelfs bij in vrijheidstelling —
in die m aatschappij zeer zw aar is.
D ank zij een a a n ta l m aatregelen van de bezettende overheid, kan de N.S.B.
h aar activiteit th an s allerwegen ontplooien. H aar veigaderingen, film voorstel
lingen, W .A.-afdeelingen, Jeugdorganisatie, Boerenfront, R echtsfront, Middenstandsfront en A rbeidsfront zijn alle uitingen van doordringen der nationaalsocialistische gedachte.
De verwerkelijking van d it alles hangt niet alleen van de N.S.B. af. De resul-

NOTA O V ER D E N BON D D E R G ERM A ANSCHE V O L K E R E N

43

ta te n zijn als voorbeeld, d a t het ledental op 10 Mei 1940 geslonken was to t een
harde kern van 33.000 th an s reeds weder 45.000 bedraagt, terwijl de nieuwe
lingen door alle functionarissen scherp worden beoordeeld om ongewenschte
elem enten te keeren.
De m assale toetredingen stellen zware eischen aan de organisatie.
H et N ationale D agblad kwam van 14.000 op 20.000.
H et w eekblad VoVa van 38.000 op 65.000.
W anneer, zooals geleidelijk geschiedt, het volk zich heeft losgewerkt van zijn
waandenkbeelden, is terecht de groote sprong van de m assa te verw achten.
De eenheid en de kracht der Beweging m et haar Leider zijn onverbrekelijk,
dank zij een gezamenlijke harde leerschool van negen jaren, dank zij het onver
w oestbaar vertrouw en in de kom ende overwinning.
De Plaatsvervangend leider
der N.S.B.i)
U trecht, 27 A ugustus 1940.

i)

C. van Geelkerken. (Noot van het R.v.O.)

II
NOTA OV ER D E O N TW IK K EL IN G D E R N.S.B.
SINDS SEPTEM B ER 1940

4 Ju li 1941
1. Het doel van deze Nota No. 2 .
Bij brief van 29 Augustus 1940, heb ik den F ührer doen toekom en de „N ota
over de Bond der Germaansche Volkeren” , gedagteekend 27 Augustus 19401),
eindigende m et dezen z in :
„Zoo is dan het bovenstaande mijn politieke geloofsbelijdenis, die, naar
„ik hoop, door den F ührer waardig gekeurd zal worden als grondslag te
„dienen voor den opbouw van een vruchtbare samenwerking van het
„N ederlandsche volk m et het groote Duitsche broedervolk en daar over
„heen, m et de andere volkeren van het Germaansche ras, d at ons aller
„Moeder is” .
De nota is aanvaard; de Führer heeft mij in de Rijkskanzelarij ontvangen2)
en uit de beschouwingen, welke hij tijdens deze ontvangst heeft gegeven, is mij
niets gebleken van eenige tegenstelling tusschen zijne opvattingen en die, welke
zijn neergelegd in de nota. Integendeel, het was opvallend, hoe de F ührer vol
strekt vermeden heeft mijne gevoelens als Nederlander ook m aar in de gering
ste m ate te kwetsen. H et geloof, d at ik sinds jaren onw rikbaar had, d at de
beginselen van het N ationaal Socialisme en de persoon van den F ührer de beste,
ja de eenige waarborgen waren voor een goede toekom st van het Nederlandsche
volk, in tegenstelling m et de meening der heerschende democraten, die den Vol
kenbond en de Engelsche en Fransche vriendschap de beste waarborgen daar
voor achtten, dit geloof is door het onderhoud m et den F ührer niet alleen ver
sterkt, m aar to t weten geworden.
Sindsdien is mijn streven geweest om op de grondslagen van de N ota met
de grootst mogelijke kracht de werkzaam heden der N.S.B. voort te zetten.
De Bond der Germaansche Volkeren, of — zoo men dit anders wil formuleeren — de Germaansche Statenbond, zou als grondslag hebben:
de bloedsverbondenheid,
de gemeenschappelijke wereldbeschouwing;
de gemeenschappelijke w eerm acht;
de gemeenschappelijke economie.
5) D it is de hiervóór als I afgedrukte N ota. (Noot van het R . v. O.)
2 ) Op 23 Septem ber 1940. (Noot van het R.v.O.)
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Aan de bloedsverbondenheid viel niets toe of af te doen in d it tijdsgewricht.
Met de voorbereiding der gemeenschappelijke economie heb ik mij niet kunnen
bezighouden zooals ik dit zou wenschen. De economie in Nederland is nu meer
plutocratisch en meer kapitalistisch geleid dan een ja a r te voren het geval was.
Invloed van eenige beteekenis daarop heb ik niet kunnen uitoefenen, daar de
bezettende Overheid dienaangaande h aar eigen weg gaat.
Mijn werkzaam heden moesten zich dus beperken to t de versterking van de
gemeenschappelijke wereldbeschouwing en — voor zoover de om standigheden
dit mogelijk m aakten — to t de voorbereiding van de gemeenschappelijke weer
m acht. Te meer moest dit het geval zijn, om dat de F ührer bij het afscheid in
Berlijn in mijn bijzijn den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche
gebieden opdroeg, den groei der N.S.B. te bevorderen, een opdracht, die uiter
aard ook mij gegolden zou hebben, indien dit niet overbodig ware, daar dit
mijn natuurlijke ta a k is als Leider der N.S.B.
Sinsdien is driekw art jaa r verloopen. In het kort zal ik nu schetsen de in dit
tijdsverloop bereikte voortgang en de bezwaren w aarop ik nu stu it. Die bezwaren
vloeien voort uit onklaarheid ten aanzien van enkele punten van zeer principieelen aard, waarin naar mijne meening alleen de F ü h rer een beslissing kan
nemen.
D it uit een te zetten is het doel van deze nota No. 2.
2. Het doordringen der Nationaal Socialistische wereldbeschouwing en de groei
der N .S .B .
H et denkbeeld van den Bond der Germaansche volkeren was in Septem ber
1940 niet alleen voor het Nederlandsche volk volkomen vreem d, m aar ook voor
de Beweging zelf. De Beweging was sinds jaren vertrouw d m et het denkbeeld
van de samenwerking der Germaansche volkeren. De wijze waarop deze samen
werking zou m oeten worden georganiseerd was onbesproken gebleven. De
eerste ta a k was dus om aan de Beweging duidelijk te m aken, d at dit zou moeten
geschieden in den vorm van een Germaansche Statenbond onder leiding van
den F ührer en d at die Bond noodzakelijk was uit m ilitair en economisch oog
p u n t en geen aanslag beteekende op het Nederlandsche volkskarakter, de Ne
derlandsche cultuur en de Nederlandsche souvereiniteit in meer beperkten
staatschen zin.
Daarbij was veel wantrouw en te overwinnen, om dat onze tegenstanders
aan ons volk ja a r in jaa r uit hebben voorgehouden, d at D uitschland’s uiteindelijk doel was de inlijving van Nederland en de inbezitnem ing der Nederlandsche
koloniën en d at de N.S.B. het werktuig was to t dit doel. Op dezen grondslag
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was de geheele campagne van de beschuldiging van landverraad opgebouwd,
die daarom zulk een groot succes had gehad. H et feit der m ilitaire bezetting
n a 10 Mei 1940, was niet bepaald geschikt om deze opinie weg te nemen.
H et vertrouw en op den F ührer was de grondslag van de actie, die ik m et mijn
naaste medewerkers gevoerd heb om den Germaanschen Statenbond te doen
aanvaarden. De Beweging kent mijn liefde voor Volk en V aderland voldoende
om mij te vertrouwen, toen ik zei, d at het onderhoud m et den Führer te Berlijn
mij de zekerheid had verschaft, d a t de belangen van het Nederlandsche volk
veilig waren.
Onnoodig groote moeilijkheden werden mij hierbij in den weg gelegd, door
de houding van hier te lande Werkzaam gestelde Duitschers, die het niet kunnen
verkroppen, d at de Führer niet besloten had to t inlijving van Nederland, die
dit alsnog willen bereiken en daarom de N.S.B. belagen w aar zij kunnen. Iedere
u it de N.S.B. verwijderde, ieder die mij ontrouw is, ja iedere deugniet, die tot
14 Mei 1940 zich op de meest denigreerende wijze tegen het Nationaal-Socialisme had gekeerd, zien zij m et welgevallen aan en w ordt door hen zooveel
mogelijk bevoordeeld, m its zij de N.S.B. schaden. H et zijn deze Duitschers,
die het liefst Nederland ingelijfd zouden zien of to t koloniaal gebied van D uitsch
land vernederd, aan wie de opdracht door den Führer aan den Rijks-Commissaris gegeven om de N.S.B. zooveel mogelijk te versterken, blijkbaar niet zoo
danig is doorgedrongen, d at zij daarnaar handelen.
H et spreekt vanzelf, d at onze strijd daardoor in groote m ate werd en wordt
bemoeilijkt, om dat het noodzakelijke wederzijdsche vertrouwen daardoor wordt
geschaad en voedsel w ordt gegeven aan de meening, d at de N.S.B. slechts
w ordt gebruikt voor zoover Duitsche belangen gebaat worden. N iettem in is
het toch gelukt het zoover te brengen, d at het denkbeeld van den Germaanschen
S tatenbond innerlijk is aanvaard en dat de persoon van den Führer, die hooge
waardeering heeft gekregen als overeenkomt m et de grootheid van zijn strijd
voor de toekom st der Germaansche Volkeren.
Behalve de innerlijke uitbouw der N.S.B., hierboven geschetst, was het
noodzakelijk den om vang der Beweging te vergrooten, het ledenaantal te ver
m eerderen. D it was evenmin eenvoudig; de propaganda stu it op groote moei
lijkheden. Een paar van de belangrijkste mogen hier volgen:
a. De laster van landverraad w ordt nog steeds verspreid door de plutocrati
sche- en de am btenaarskringen, m aar zeer speciaal door de officierskringen.
De schuldigen aan de tegen de N.S.B.’ers van 10-15 Mei 1940 gepleegde
m isdaden zijn nu nog ongestraft, zoodat de eenvoudigen van harte zeggen,
d at dit het beste bewijs is, d at de N .S.B.’ers schuldig zijn aan landverraad.
Vijf n o ta ’s van M ussert
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Een officier, die op lafhartige en zeer weerzinwekkende wijze een volkomen
onschuldigen Nationaal-Socialist in de gevangenis dood schoot, is voor
het gerecht- gekomen. Op last van de m ilitaire Overheid m ocht deze zaak
niet gepubliceerd worden, terwille van het Nederlandsche Officierskorps.
b. W anneer een N.S.B.’er voor landverrader w ordt uitgescholden of anders
zins ernstig in zijn eer w ordt aangetast, dan is er voor hem bij den Nederlandschen rechter geen recht te verkrijgen. W anneer hij zijn aanrander een
pak slaag heeft gegeven, dan gaat hij voor m aanden de gevangenis in to t
groot verm aak van de anti-nationaal-socialisten.
c. De levensstandaard van het Nederlandsche volk is sinds 10 Mei 1940 in
ernstige m ate naar beneden gedrukt. Wij begrijpen, d at dit een noodzake
lijk gevolg is van den oorlog. D it neem t niet weg, d at het propaganda
middel bij uitnem endheid, nl. dat nationaal-socialisme w elvaart brengt, nu
volkomen onbruikbaar is in dezen tijd.
D aar tegenover sta a t, d a t de Rijks-Commissaris sinds 1 Ja n u ari 1941 aan
de Beweging een niet onaanzienlijke staatssubsidie verstrekt, waardoor de
Beweging zich heeft kunnen ontplooien als voordien, wegens gebrek aan m id
delen, niet mogelijk was. D aarenboven heeft de Rijks-Commissaris eenige be
trouw bare leden der N.S.B., in staatsfuncties benoemd en opgericht een D epar
tem ent van Volksvoorlichting, d at vrijwel geheel bezet is door N .S.B .’e rs 1).
D aardoor zijn wij in onzen strijd gesteund.
H et resultaat van de worsteling tusschen deze verschillende krachten is
duidelijk te zien in de grafiek van de ledentoenam e der N.S.B., welke grafiek
als bijlage bij deze N ota is gevoegd2). Bij brief van 18 Ju n i 1941 heb ik den RijksCommissaris hierover als volgt b e ric h t:
„N a in 1932 de eerste 1000 leden bijeen gebracht te hebben, ging de
„groei in 1933 in snel tem po naar 20.000, terwijl de opzet slechts was in
„1933 te komen van de eerste 1000 n aar de eerste tienduizend.
„D e dem ocratische m achthebbers zagen dezen groei m et ontzetting
„en begonnen tegen het einde van 1933 m et de am btenarenverboden, die
„in de k u rv en 2) duidelijk to t uiting kom t. De Beweging herstelde zich vlug
„van dezen slag en de opm arsch ging in snel tem po verder to t in 1935,
„het aan tal leden to t boven 50.000 steeg.
„Toen ging de buitenlandsche politiek de situatie beheerschen door den
„oorlog Italie-Abessinië, die in de tweede helft van 1935 begon. Van d at
„tijdstip to t 15 Mei 1940 was de N.S.B. een belegerde vesting, w aarvan
„m en de bezetting wilde vernietigen. In de kurven vindt men deze worste1) Aan het hoofd v an d it D epartem ent werd dr T. Goedewaagen benoem d. (Noot van het R . v. O .)
2) Deze grafiek o n tb ree k t. (N ootvan het R.v.O.)
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„ling van de nationaal-socialisten tegen alle democratische m achten, die
„één w aren m et Engeland en Frankrijk, terug. D uitschland kon voor ons
„niets doen; van D uitschland kregen wij integendeel Prins B ernhard en
„40.000 joden. H et is onze vreugde en onze eer, d a t het aan de gezamen
l i j k e vijandelijke m achten niet gelukt is om in deze vijf jaren van 1935„1940 de Beweging te vernietigen.
„Zij zou toch tenslotte zonder twijfel m et de bajonet en de m itrailleur
„vernietigd zijn, indien de Duitsche troepen niet zoo snel — in enkele
„dagen — den strijd hier te lande hadden beëindigd. Begonnen in 1935
„m et 50.000 m an, was de bezetting der nationaal-socialistische vesting
„geschlonken to t ruim 30.000 m an, toen het ontzet naderde.
„Nadien kon de Beweging zich ontplooien in m eer vrijheid. H et aantal
„leden nam toe m et de oorspronkelijke snelheid van 1933 en heeft aan
„het einde van de vorige m aand de 80.000 gepasseerd.
„H et ligt in mijn voornemen om 19 Ju li a.s. de Beweging voorloopig te
„sluiten voor toetreding van nieuwe leden. Met ingang van dien datum
„zal ingevoerd worden het In stitu u t van Sym pathiseerenden. D aaruit
„zullen later de nieuwe leden voortkom en. Een kern van 100.000 leden,
„die weten waarom het g aat, en daarom heen een zoo groot mogelijk aantal
„sym pathiseerenden is het doel w at ik nastreef!”
Zoo blijkt u it de grafiek en het bovenstaande, d at niettegenstaande alle
moeilijkheden, die de opbouw van een autoritaire Beweging in bezet gebied
m edebrengt, het aan tal leden der Beweging sinds 10 Mei 1940 verdrievoudigd
is en ook innerlijk de Beweging in hooge m ate versterkt is, zoodat de voortgang
van het N ationaal Socialisme in Nederland aanzienlijk genoemd m ag worden.
3. De voorbereiding van de gemeenschappelijke weermacht. Het dienst nemen in
de W affen S S en het N .S .K .K i).
De weermacht van den Germaanschen Statenbond, zal uiteraard slechts één
opperbevelhebber kennen: De Führer. Voorts zullen de meest technische wa
pens m eer gecentraliseerd geleid m oeten worden dan de m inder technische,
zooals de Infanterie. Tenslotte zal men er naar dienen te streven, het volksche
karakter niet meer aan te tasten dan noodig is voor de juiste werking van het
groote geheel. Een Nederlandsch soldaat zal op commando in zijn eigen moe
dertaal beter en sneller reageeren dan op Duitsche bevelen. De Nederlandsche
weermacht, die to t 15 Mei 1940 bestond, was ondeugdelijk. Een voorrecht
zou ik het geacht hebben, indien in den loop van het vorige jaar de Duitsche
weermacht op zich had genomen de vorming van goedwillende Nederlanders
i) N .S.K .K . = N ationalsozialistisches K raftfahrkorps. {Noot van het R. v. O.)

52

D E O N T W IK K E L IN G D E R N .S .B . SIN D S S E P T E M B E R

1940

to t bruikbare leden van een Germaansche weerm acht. D it is echter niet ge
schied om redenen, welke mij niet bekend zijn en verder ook niet terzake doen.
De SS heeft zich het lot van die Nederlanders aangetrokken doordat de F ü h 
rer toegestaan heeft de oprichting van de SS Standarte W estland. In den
aanvang heb ik daar innerlijk groote bezwaren tegen gehad, daar ik in de
meening verkeerde, d a t de SS zich ten doel stelde Nederland in te lijven, h e t
geen cadastrophaal zou zijn voor de volvoering van hetgeen ik als mijn roeping
beschouw, nl. het Nederlandsche volk to t vriend, broeder en bondgenoot te
m aken van het Duitsche volk.
Mede dank zij de gesprekken daarover gehouden m et den Reichsführer der
SS, m et den Rijkscommissaris en m et den Commissaris-Generaal Schm idt, heb
ik in de tweede helf van het vorige jaar, de onjuisheid hiervan ingezien en
ben bekeerd to t aanhanger van de SS-gedachte in dezen v o rm :
a. de Germanen schijnen steeds in het euvel te vervallen elkander te gaan
bestrijden, of elkander den rug toe te keeren, w anneer gemeenschappelijk
gevaar geweken is; het is dus goed en nuttig, wanneer er een „orde” is,
die het sam engaan van alle Germanen predikt en aan de leden van die orde
leert, d at dit sam engaan noodzakelijke voorwaarde is voor het voortbe
staan.
b.
Deze orde kan tevens van nut zijn voor de strenge doorvoering van het
rasbeginsel.
c.
De instelling van een Germaansche weermacht kan groot profijt trekken
van den arbeid der S S ; immers de goede SS-mannen kunnen de samenhang
bevorderen, als het ware het cement zijn, d at de bouwsteenen der Ger
maansche weermacht sam enbindt.
U it deze drie oogpunten is de SS mij sym pathiek geworden, w aaraan niet
weinig heeft bijgedragen het bezoek aan de S tandarte W estland te München
gebracht op 20 en 21 Ja n u ari 1941, bij welke gelegenheid ik het voorecht had
nader kennis te m aken m et den Reichsführer der SS en zijn naaste medewer
kers. Nadien heb ik mij ingespannen om te komen to t een Nederlandsch bataillon bij de W affen SS. In to taal zullen waarschijnlijk om streeks 2500 m annen
uit de gelederen der N.S.B. nu in de W affen SS dienst doen. Aan het initiatief
van den Reichsführer der SS hebben wij het te danken, d at nu de strijd meer
en meer het karak ter aanneem t van een strijd om het behoud van E uropa, het
Nederlandsche volk tenm inste in principe vertegenwoordigd is aan den goeden
kant.
Daarbij kwam in den loop van dit jaar het verzoek van de leiding van het
N .S.K .K . in N oord-Frankrijk om eenige duizenden m annen uit de W.A. (Zus
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terorganisatie der SA) ter beschikking te stellen voor werkzaam heden. Aan
dit verzoek is onmiddellijk gehoor gegeven, om dat ik van meening ben, d at wij,
Nederlandsche nationaal-socialisten, moeten helpen w aar wij dit m aar eenigszins doen kunnen. In to taal zijn 4 a 5000 van onze m annen bij het N .S.K .K .
gekomen en doen dienst niet alleen in België en N oord-Frankrijk, m aar ook
in het Oosten.
Tenslotte is een form atie W.A. aangetreden bij de verbindingstroepen en
is nu een tweede dergelijke form atie in oprichting. In to taal doen dus nu een
7000 m an dienst rechtstreeks ten behoeve van de oorlogsvoering. D it acht ik
het begin van de voorbereiding van de gemeenschappelijke weerm acht, een
onderdeel van het plan to t oprichting van den Germaanschen Statenbond.
Ik ben mij volkomen bewust, d at in vergelijking m et de geweldige Duitsche
weerm acht, het Nederlandsche aandeel een druppel in de emm er is, m aar er is
gedaan w at voor ons in de gegeven om standigheden mogelijk was.
4. De plaats van de politieke of algemeene S S in Nederland.
Hebben zich dus ten aanzien van de W affen SS geen moeilijkheden voorge
daan, is zelfs daarentegen de W affen SS bij de N.S.B. in hoog aanzien, om dat
zij het is, die aan onze jonge m annen de gelegenheid opende om deel te hebben
aan dezen oorlog, moeilijkheden zijn nu ontstaan ten aanzien van de algemeene
SS. Deze moeilijkheden kunnen alleen worden opgelost door een beslissing van
den Führer, ten aanzien van de plaats en de ta a k van deze SS in Nederland.
Op 23 Ju n i jl. deelde de SS Gruppenführer R auter mij mede, d at de Führer
op voorstel van den Reichsführer der SS, na zich overtuigd te hebben van mijn
instemming, goedgevonden had, d at de Nederlandsche SS, een onderdeel der
N.S.B., als volgt zal worden beëedigd:
„Ich schwöre Dir, Adolf H itler, als germ anischer F ü h rer Treue und
„Tapferkeit.
„Ich gelobe D ir und den von D ir bestim m ten Vorgesetzten Gehorsam
„bis in den Tod.
„Sow ahr m ir G ott helfe” .
In werkelijkheid vernam ik van deze eedsformule dien avond voor het eerct.
Tevens werd hierbij gevoegd de wensch om den Nederlandschen N ationaalsocialistischen groet „H ou Zee” voor de Nederlandsche SS op te heffen en te
vervangen door „Heil H itler” ,
D it is een kwestie van principieelen aard, w aarover klaarheid verkregen moet
worden.
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De beëediging van de W affen SS is geschied op „Adolf H itler Führer aller
Germ anen” . Ik meende niet alleen die beëediging als volkomen juist te kunnen
beschouwen, doch daartoe zelve op te wekken, om dat immers de W affen SS
door mij gezien w ordt als de kern van de Germaansche weermacht en het lo
gisch en doeltreffend is, d at deze kern op den Germaanschen F ührer zal worden
beëedigd. D aarenboven traden de leden der N.S.B., die in de W affen SS dienst
namen, practisch in de Duitsche W eerm acht.
D it alles geldt niet voor de politieke of algemeene SS die in Nederland een
onderdeel is van de N.S.B. Nog m inder is d it h et geval, wanneer de leden van
de SS een plaats zouden verkrijgen in een specifiek Nederlandsche instelling,
die noch m et de groot Germaansche gedachte, noch m et de toekom stige Ger
m aansche weerm acht nauw sam enhangt. I k bedoel hiermede de politie. H et
is mij niet bekend, d at de F ührer voornemens is in de Germaansche landen
buiten D uitschland de politie te m aken to t een Germaansche instelling, die
vanuit Berlijn gecommandeerd zal worden. D it voornemen zal onvereenigbaar
zijn m et de beginselen van den Germaanschen Statenbond, zooals neergelegd
in de N ota van Augustus van het vorige j a a r 1).
D aar ging het over gemeenschappelijke weermacht en over gemeenschappe
lijke economie, het overige zal dus iedere S ta at voor zich regelen, al is het van
zelfsprekend, d at niet bij voorkeur en expresselijk verschillen in het leven ge
roepen zullen worden. H et is duidelijk, d at een staatsleiding, die zelfs in politieaangelegenheden, d.w.z. in de aangelegenheden van inwendige orde en rust,
aangewezen zou zijn op een instrum ent, d a t zijn orders ontvangt van buiten
den S taat, alleen m aar een m arionet kan zijn. Een S taat, aan wien de politie
ontrokken is, dient men geen sta a t te noemen m aar een cultuurvereeniging.
Daarom is deze aangelegenheid van zoo groote principieele beteekenis.
De Nederlandsche politie is op d it oogenblik, nu Nederland bezet gebied is,
ondergeschikt aan de bezettende Overheid, in den persoon van den SS Gruppenführer R auter. Deze autoriteit w ordt in zijn ta a k bijgestaan door vele Duitsche
politiebevelhebbers, die het niet onder stoelen of banken steken, d a t hun ta a k
is de Nederlandsche politie in te richten naar D uitsch model en d a t de SS daarbij
een groote rol speelt, is duidelijk. Aan Nederlandsche SS-mannen is voorgespie
geld, d a t zij bij de politie te werk gesteld zouden worden. N aar mijne meening is
de inrichting der politie in N ederland een zuiver Nederlandsche aangelegenheid,
w aarm ede de SS niets te m aken heeft, n ad at de bezetting ten einde zal zijn.
W anneer van Duitsche zijde de meening bestaat, d a t de inrichting der Politie
door Duitschers m oet geschieden, d at Duitschers zullen m oeten beslissen, hoe
i) De hiervóór als I afgedrukte N ota. (Noot van het R . v. O.)
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het onderwijs in Nederland geregeld m oet worden, enz., enz. dan beteekent dit
d at Nederland gem aakt w ordt to t een Duitsche kolonie, of in het gunstigste
geval, d at het Nederlandsche volk ook ten aanzien van zijn meest intiem e zaken
onder voogdij gesteld w ordt i).
H et behoeft geen betoog, d a t geen Nederlander, die zelfrespect heeft, dit
innerlijk aan v aard t; doch d at dit een voortdurende bron van ergernis zal wor
den, die al den ingespannen arbeid van nu bijna tien jaren, om het N ederland
sche volk to t vriendschappelijke gevoelens voor het Duitsche volk op te voeden,
te niet doet.
De voorgestelde eed van de SS op den F ührer acht ik mogelijk als het vol
gende zal vast s ta a n :
1. De SS is een Germaansche „orde” om de saamhoorigheid der Germaansche
volkeren te bevorderen;
2. De S taatstaak van de leden der SS is dientengevolge uitsluitend gelegen
daar, w aar Germaansche belangen m oeten worden behartigd, dit is bij de
W eermacht.
3. De SS heeft geenerlei bemoeienis m et de specifiek Nederlandsche S taats
taak , w aartoe behoort de Nederlandsche politie.
S ta at dit alles vast, dan dient nog geregeld te worden de verhouding van de
leden der SS to t de N.S.B., w aarvan zij deel uitm aken en w aaruit zij vrijwel
allen voortkom en.
H et is mij bekend, d at de SS haar leden bijbrengt, d at zij voor alles Germaan
zijn en in de tweede plaats eerst Duitscher, Nederlander, Scandinavier, enz.
D it aanvaardend is het nog geheel anders dan het denkbeeld: men is uitslui
tend Germ aan en tra c h t zijn nationaliteit te verbergen of te vergeten. Vandaar,
d at de Nederlandsche SS-man op zijn mouw het insigne draagt van de W eerbaarheidsafdeelingen der N.S.B. en den Nederlandschen Nationaal-socialistischen groet „H O U -Z E E ” zeggen. Hij behoeft zich daarvoor w aarlijk niet
te geneeren. H et lijkt mij juist een triom pf voor de SS-gedachte, wanneer in
de verschillende Germaansche landen, de verschillende nationaliteit duidelijk
herkenbaar is. Maar daarboven prevaleert de saamhoorigheid. Men m oet de
SS-mannen m.i. niet recruteeren u it diegenen, die onverschillig zijn voor ei
gen volk, m aar juist uit diegenen, die eigen volk h et meest liefhebben.
5. De eisch tot ontbinding van den Inlichtingendienst der N .S .B .
Hoewel officieel geen verband houdend m et de SS-taak, ben ik van meening,
d at den mij half Ju n i gestelde eisch to t ontbinding van den Inlichtingendienst
i) Deze politiek werd inderdaad door R auter voorgestaan. (Noot van het R . v. O.)
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der N.S.B., daarm ede wel degelijk verband houdt. Bij brief van 18 Ju n i 1941,
heb ik den Reichs-Commissaris daarover het volgende b e ric h t:
,,Dezer dagen deelde de G ruppenführer der SS R auter, in zijn hoedanig
h e i d van Höhere Polizieführer, aan mijn m edew erker Van Geelkerken
„m ede, d at de Inlichtingendienst der N.S.B. zal m oeten worden ontbonden,
„m et verzoek to t beschikbaarstelling van het aan dezen dienst behoorenden
„m ateriaal.
„ In verband daarm ede heb ik de eer U, m ijnheer de Rijks-Commissaris,
„h et volgende teberichten:
,, 1. De Nederlandsche Justitie is uit een oogpunt van Nationaal-Socialism e
„en Duitschgezindheid onbetrouw baar to t en m et den Secretaris
g e n e r a a l. Enkele uitzonderingen bevestigen dezen re g e l1).
„2. De Nederlandsche -politie, die vóór den lOen Mei 1940 uit bovenge,,noemde oogpunten slechts ten deele betrouw baar was, is na dien
„system atisch zoo onbetrouw baar mogelijk gem aakt, speciaal door
„het daarin opnemen van duizenden anti-nationaal-socialistische en
„anti-D uitsche elem enten, gerecruteerd uit de vrijgelaten krijgsge
vangenen.
„3. In den na den lOen Mei 1940 opgerichten Opbouw dienst — die nu
„gelukkig is de A rbeidsdienst — en in de W interhulp Nederland zijn
„talrijke aan de N.S.B. - vijandig gezinde elem enten” .
„4. De Unie. H et N ationaal F ront, de N.S.N.A.P., de Troelstra Beweging2),
„enz. zijn politie organisaties, vroeger van geen enkel beteekenis of
„zelfs onbekend hier te lande, die zich sinds den lOen Mei 1940 hebben
„ontw ikkeld, ten deele gesteund of aangemoedigd door D uitsche
„personen of instanties. H un eenig werkelijke bestaansgrond is be
s tr ijd in g der N .S.B .” .
N iettegenstaande dit alles heeft de N.S.B. zich ontplooit, dankzij den bijna
10-jarigen intensieven strijd dien zij achter zich heeft, dank zij de offervaar
digheid en de betrouw baarheid van de leden, dank zij het beleid en de w aak
zaam heid van mijn naaste medewerkers.
H et zou van grove ondankbaarheid getuigen, indien ik d aaraan niet zou
toevoegen: ook dank zij de hulp en den bijstand van U, m ijnheer de Rijkscom
missaris en een aan tal van Uw naaste medewerkers, w aaronder ik den Commissaris-Generaal van Politieke Z aken3), wel in de eerste plaats m ag noemen.
D at, onder de sub to t en m et 4 genoemde om standigheden, een Inlichtingen
*) Dezer dagen is daarin in zooverre verbetering gebracht doordat een b e trouw baar N .S.B.lid
benoem d is to t Secr.-Generaal. (D it was prof. m r. J . J. Schrieke. (Noot van het R. v. O.))
2 ) Bedoeld zijn de N ederlandsche Unie onder leiding van Mr. L. E inthoven, Mr. J . L inthorst H om an
en Prof. dr. J . E. de Q uay; het N ationaal F ro n t onder die van Arnold Meijer; de N ationaal Socialistische
N ederlandsche Arbeiders P artij onder leiding van Majoor C. J . A. K ru y t; een gelijknamige partij (met
de toevoeging: Groot-Duitsche Beweging) onder die van Dr. E. H. van R ap p ard ; en de Troelstra-Beweging onder die van P. Kiès. (Noot van het R. v. O.)
3) F. Schm idt. (Noot van het R .v .0 .)
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dienst voor de Beweging onontbeerlijk is, om onze vijanden zooveel mogelijk
af te weren en pogingen to t ondermijning en sabotage in den kiem te smoren,
is vanzelfsprekend.
De eisch van den Höheren Polizieführerx) to t stopzetting en uitlevering van
dit noodzakelijke en belangrijke orgaan der Beweging, is een aanslag op het
leven der Beweging en een begunstiging mijner vijanden.
H et is U, mijnheer de Rijkscommissaris bekend, d a t ik vele en velerlei moei
lijkheden in het afgeloopen jaa r het hoofd heb m oeten bieden, die m.i. onnoodig
den opm arsch der Beweging hebben vertraagd. Om deze belemmeringen weg
te nemen, heb ik nim m er een beroep gedaan op den Führer, om dat het de eer
van mij en mijne Beweging is om den Führer bij te staan en hem niet lastig
te vallen m et zaken, die in vergelijking m et den geweldigen strijd dien hij te
voeren heeft van ondergeschikte beteekenis zijn. Duizenden leden der Beweging
doen in de SS S tandarte W estland, in het N .S.K .K ., bij de verbindingstroepen
en hier te lande in voor den oorlog belangrijke bedrijven hun plicht voor onze
gemeenschappelijke zaak. De Inlichtingendienst zelf doet dagelijks belangrijk
werk bij de afweer van sabotage en ondermijning van het Duitsche gezag, om
dat wij ons daarm ede ten nauwste verbonden gevoelen.
Bij het bezoek, dat ik in Septem ber in Uw bijzijn aan den Führer m ocht
brengen, bleek, d at het de wensch van den Führer was, d at de N.S.B. zoo sterk
mogelijk zou worden. H et voldoen aan den eisch van den Höheren Polizieführer
om een belangrijk orgaan der Beweging uit te leveren ten koste van de veiligheid
der Beweging, ten koste van de persoonlijke veiligheid van mijn belangrijke
medewerkers en mij en ten koste van onze kennis om trent de bedoelingen van
onze vijanden, is het tegendeel van den wensch van den Führer, dit is nam elijk
rechtstreeksche afbraak der Beweging.
Ik kan daaraan slechts medewerken, wanneer ik weet, dat dit bevel in over
eenstemming is m et den wil van den Führer. Ik ben ervan overtuigd, d at de
Führer de afbraak der Beweging niet wenscht.
Dientengevolge wend ik mij hierbij to t U, mijnheer de Rijsk-Commissaris,
m et het verzoek het gegeven bevel ten aanzien van den Inlichtingendienst te
doen intrekken”
Tot zoover de brief van 18 Ju n i 1941, die geen andere aanvulling behoeft
dan de mededeeling, d at ik dit standpunt nadien mondeling heb toegelicht,
zoowel bij den Rijkscommissaris als den SS Gruppenführer, zonder evenwel
een bevredigend resultaat te kunnen bereiken.
Mitsdien is het noodzakelijk, d at de Führer hierom trent een beslissing neemt.
ï) H . R auter. (Noot van het R.v.O.)
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Hangende deze beslissing heb ik opdracht gegeven, d at de Inlichtingendienst
zijn werkzaam heden to t nader order sch o rst1).
6. Recapitulatie.
De N ota over den Bond der Germaansche volkeren van einde Augustus 1940
is voor mij de grondslag geweest der verdere werkzaam heden. Sindsdien is
b e re ik t:
a. d at het denkbeeld van de oprichting van dezen Bond volkomen aanvaard
is door de Beweging en ook aan het Nederlandsche volk is uiteengezet;
b. d at de persoon van den F ührer als verantwoordelijk leider van den Bond
de plaats in de harten van de leden der N.S.B. inneem t, die daarm ede in
overeenstem ming is :
c. d a t de Beweging innerlijk en in om vang in groote m ate is gegroeid, niet
tegenstaande de enorme bezwaren, die aan het leiden van een autoritaire
Beweging in bezet gebied en onder oorlogsomsandigheden verbonden is.
d. d a t daarenboven duizenden leden der Beweging zich hebben ingezet om
actief mede te werken ten behoeve van de Duitsche weerm acht, zoowel
in de W affen SS als in het N .S.K .K . en bij de verbindingstroepen.
N u doen zich echter moeilijkheden voor, welke slechts door beslissingen van
den F ührer zelve zijn op te lossen.
Bij alle moeilijkheden, welke ik sinds Septem ber 1940 heb ondervonden,
heb ik nagelaten, den Führer daarover lastig te vallen, in de eerste plaats om 
dat de Rijskcommissaris zijn vertegenwoordiger is, m et wien ik dus te handelen
heb, en in de tweede plaats om dat de F ührer een zoo geweldigen strijd heeft
te voeren, d at het mijn plicht is om — w aar ik dit doen kan — bij te dragen
om de moeilijkheden te verlichten en to t het uiterste m oet voorkomen hem
lastig te vallen.
De voorstellen en eischen, mij gedaan ten aanzien van de SS en den Inlich
tingendienst der Beweging, zijn zoodanig in strijd m et den door den Führer
en mij gewenschten voortgang der N.S.B., d a t ik mij nu genoodzaakt zie toch
een beroep te doen op den Führer, nl. mij te willen ontvangen om deze principieele aangelegenheid te bespreken en uit zijn m ond de beslissing te vernem en2).
U trecht, 4 Ju li 1941.

1) De Inlichtingendienst heeft zijn w erkzaam heden nooit hervat. (Noot van het R. v. O.)
2 ) Op de eerstvolgende sam enkom st m et H itler op 12 Decem ber 1941 is deze aangelegenheid niet be

sproken. (Noot van het R .v .0 . )
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U trecht 17 Mei 1943
Mijn Führer,
In antw oord op mijn gelukwenschtelegram te r gelegenheid van Uw verjaar
dag, ontving ik op 24 April een telegram van U, w aarin U mij Uw m eest oprech
te wenschen zendt voor het welslagen van mijn werk. D it telegram kwam op het
tijdstip, w aarop mijn werk practisch onmogelijk gem aakt <werd door m a a t
regelen van Duitsche zijde genomen > <wordt> werd !).
Bijna 12 jaren <leidd> sta ik aan het hoofd van het nationaal-socialism e in
N ederland nl. vanaf 14 December 1931. Van 1931 to t 1940 was het moeilijk,
vooral n a d a t ik mij in October 1935 te r gelegenheid van den oorlog Ita lië Abessinië on voorwaardelijk solidair had verklaard m et de bruinhem den van
<Adolf > H itler en de zw arthem den van Mussolini en het geloof had uitgesproken
in de wording van een Europeesche volkerenfamilie op nationaal-socialistische,
fascistische grondslag. De jaren van 1940 to t heden zijn echter nog veel bezwaarlijker. Een autoritaire Beweging te leiden in bezet gebied is zwaar, m aar
w ordt bijna ondragelijk, w anneer <bezettende> m achten u it de bezetting zelve
system atisch dezen arbeid bemoeilijken of ondermijnen.
In al deze jaren heb ik nim m er een beroep gedaan op U. Ik begrijp eenigerm ate Uw tallooze moeilijkheden en ach tte h et mijn plicht te doen w at mogelijk
is om U op den Nederlandschen sector te ontlasten.
Op 12 December 1941 heb ik U als Germ aansch F ührer trouw to t in den
dood gezworen. Op 10 December 1942 hebt U gezegd mij te erkennen als Leider
van h et Nederlandsche Volk. Voor de eerste m aal wend ik mij nu to t U als
Germ aansch F ührer m et het verzoek mij te willen ontvangen en m et mij
<enkele> drie principieële punten te willen bespreken, die door U noodzakelijk
m oeten worden beslist. <Mijn vele honderden gevallen kam eraden > De duizen
den Nederlandsche nationaal-socialisten, die op mijn aansporing als vrijwilligers
in de W affen SS, h et Legioen en de N SK K . hebben dienst genomen, <de>
mijn vele honderden gesneuvelde kam eraden hebben er recht op, d a t hun
<offers niet tevergeefs zijn> idealen behouden blijven. De honderdduizenden.
■) Deze alinea o n tb reek t in de eindredactie. (Noot van het R.v.O.)

&e r Suf c cer

Berlin, den l \ t Dezember 1941.

Vor mir, dem Führer des Grofideutschen Reiches, erschien
heute der "Leider”der nationalsozialistischen Bewegung in den
tfiederlanden
Dipl.ing. A.A. M u s s e r t
und leistete vor mir in Anwesenheit des Reichsminister3 und
Chefs der Reichskanzlei Dr.Lammers, des Leiters der ParteiKanilei Reicnsleiters Bormann, des Reichskommissars für die
besetzten niederlandischen Gebiete Reichsminist'er3 Dr.SeyËInquart und des Generalkoramissars Schmidt folganden Eid:
"Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als gerraanischem Führer
Treuo bic in don Tod, so wahr mir Gott helfe.”
Die £ideslei3tung hat der Erschienene duren eigene Namen3unterschrift bestatigt.

Geschehen wie oben

Protocol van de eedsaflegging op 12 Decem ber 1941

62

NOTA O V ER D E N P O L IT IE K E N T O E ST A N D IN N E D E R L A N D

<soldaten> gevallen Duitsche soldaten hebben er recht op d at alles wordt
gedaan w at mogelijk is om het Bolsjewisme en het Am erikanism e buiten
Europa te houden en d a t tevens een Europeesche volkerenfam ilie o n tsta a t, die
een hechten grondslag vorm t voor de toekom stige samenwerking en lotsver
bondenheid. De volkerenfamilie, die U voor oogen stond, toen U in 1936 voor
den D uitschen Rijksdag zeide:
„Die europaischen Völker stellen nun einm al eine Fam ilie auf dieser
W elt d a ” .
Vooral w at dit laa tste betreft, hebt U vele en groote tegenstellingen onder
vonden. H et is niet alleen mijn ta a k om de deelneming van mijne volksgenooten
aan de coorlog te bevorderen, ma> verdediging van E uropa te bevorderen,
m aar tevens om <er v oor te waken dat> zorg te dragen d a t de verhouding tu s
schen twee elkander zoo nastaande volkeren als het D uitsche en het N eder
landsche geleidelijk groeit in de richting van blijvende samenwerking en lots
verbondenheid uit volle overtuiging, zoodat de bovenbedoelde teleurstelingen
U hier bespaard worden. Als het niet mogelijk zou zijn om voor de sam en
werking en lotsverbondenheid van het Duitsche en het N ederlandsche volk de
juiste basis te leggen, dan w ordt het gepraat over Germanendom en de E uro
peesche volkerenfam ilie zinloos en belachelijk.
W elnu, deze juiste basis is gelegd in bijna 12 jarigen harden arbeid m et tallooze offers. De verdere opbouw kan een <opbou> voorbeeld zijn voor geheel
E uropa, wanneer zij niet u it dom heid of om andere redenen <niet> belet w ordt.
E n d it dreigt te geschieden.
Deze overtuiging, m ijn liefde voor mijn Volk en V aderland (In „Mein K am pf”
schreef U : „ F ü r m ich und jeden w ahrhaftigen national sozialist g ib t’s nu r
ein D oktrin Volk und V aterland” ) <en >, mijn eed van trouw aan U als Ger
m aansche F ührer en Uw erkenning van mij als Leider van het N ederlandsche
volk geven mij het recht en den plicht om mij nu to t U te wenden, hoezeer ik
begrijp d at groote zorgen U drukken en Uw tijd kostbaar is, m et het dringend
verzoek mij voor een rustige bespreking te willen ontvangen, die noodzakelijk
is om mijn w erk te kunnen voortzetten.
Als voorbereiding voor d it onderhoud geef ik U hieronder m et weglating
van alle details een zeer korte uiteenzetting van de politieke gang van zaken
na 1940, gevolgd door de drie principieële punten, w aarop het noodzakelijk is,
d at U als Germ aansch F ührer een u itspraak doet. Ik hoop d a t U de tijd k unt
en wilt nemen om dit te lezen en d at U mij d aarn a to t U roept.
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N aast de oude grondslagen der NSB, het program van 1931 en de bronnen
van 1937, vorm t de no ta over den op te richten Germaanschen Statenbond,
w aarin in korte trekken werd uiteengezet hoe n a a r mijne meening het N eder
landsche volk zou kunnen worden ingeschakeld in het nieuw te vorm en E uropa
den grondslag voor den verderen uitbouw der Beweging en haar deelneming
aan den oorlogsinzet, sinds deze door U is aanvaard in Septem ber 1940.
N adat reeds in de tweede helft van 1940 en de eerste helft van 1941 duizenden
van mijn kam eraden zich als vrijwilligers hadden gemeld voor den oorlogsinzet
in W affen SS en N SK K , hebben de Rijkscommissaris en ik na het uitbreken
van den oorlog de N ederlanders to t den strijd tegen het bolsjewisme opgeroepen
in een groote gemeenschappelijke bijeenkom st van NSDAP en NSB in A m ster
dam .
U gaf order to t oprichting van het Nederlandsche Legioen. Duizenden, die
niet bij de W affen SS. wenschten te dienen, hebben zich daarvoor aangemeld.
Tweemaal is het Legioen in het W ehrm achtsbericht eervol verm eld, één lid
daarvan heeft het ridderkruis ontvangen, verscheidenen het ijzeren kruis eerste
klasse, velen het ijzeren kruis tweede klasse, honderden zijn gesneuveld; hun
sector van het front hebben zij gehouden ook in de w inter van 1941 op 1942.
<A ndere> Duizenden <dienden> dienen in de N S K K ; zij bleven ook in Stalingrad. Andere duizenden dienen bij den aanleg van m ilitaire werken en in W ehrm achtsfabriken in Nederland.
Politiek gezien werden de om standigheden van dag to t dag ongunstiger.
W at aan het N ederlandsche volk m aterieel ontnom en werd, is zelfs bij benade
ring niet op te geven. In ieder geval m eer <dan> (per millioen menschen) dan
het Verdrag van Versailles <van he> van het D uitsche volk heeft verkregen.
Door het ontbreken van een Nederlandsche Regeering, had de em igrantenregeering in Londen vrij spel in het ophitsen van de bevolking. Een nationaalsocialistische N ederlandsche Regeering (die langs vrijwel geheel legalen weg
gevorm d <had> kan <nen> worden) <ontbrak> ontbreekt, zoodat het Volk
zich ging vastklam pen aan de Heeren in Londen, terw ijl hetgeen zij door de
radio verkondigden door mij en mijne medewerkers niet kon worden weerlegd,
om dat er een luisterverbod was en officieel dus niem and geluisterd had.
Als derde belasting kwam daarbij het alldeutsche elem ent, d a t door hun
optreden het Nederlandsche volk in h et algemeen en de nationaal-socialisten
in het bizonder afstootte.
D aartegenover stonden de Rijkscommissaris en zijn belangrijkste politieke
medewerkers, die in trouw e w apenbroederschap stonden m et ons en h et ver
trouw en tra c h tte n te bewaren in de eerlijke en goede bedoelingen van het
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nationaalsocialism e in het algemeen en van U als F ührer in h et bizonder.
Prachtige, eerlijke <kam eraden h> Duitsche kam eraden heb ik verloren, doordat
zij teruggeroepen werden n aar het Rijk of in den m ilitairen inzet sneuvelden .
Met dankbaarheid erken ik hier tevens d a t 90% van de eenvoudige Duitsche
soldaten, die de bezetting uitm aken, zich voorbeeldig gedragen in den omgang
m et het Nederlandsche volk, zoo d a t d it niet beter gewenscht kan worden.
N iettegenstaande de moeilijkheden was er op ieder gebied vooruitgang. De
Beweging groeide van 40.000 to t 100.000 leden. <De v a s te > De vaste lijn,
die van 1935 af gevolgd is, nl. de solidariteitspolitiek m et de nationaal-socialisten en fascisten van gansch E uropa, is strik t doorgevoerd ook n a 1940 en
vond <zij> h a a r top in de eedsaflegging op 12 December 1941 luidende:
,,Ik zweer U, Adolf H itler, als Germ aansch F ührer, trouw to t in den
„dood. Zoo w aarlijk helpe mij God A lm achtig” .,
welke eed ik af legde, zooals ik <tot TJ> daarvoor to t U zeide:
„in het geloof, d a t Gij Adolf H itler, de van God gegeven Germaanschen
„Leider zijt, die to t roeping heeft de Germaansche volkeren u it den nood
„en de bedreiging van heden te leiden n a a r een lichtende toekom st;
„in de onw rikbare overtuiging, d a t Gij, Adolf H itler, als Germaansch
„Leider nim m er iets zult eischen, d a t in strijd zou zijn m et de eer, de
„waardigheid of de belangen van h et Nederlandsche volk” .
In aansluiting d aaraan heeft de Rijkscommissaris op 14 December 1941
u it Uw naam te r gelegenheid van het tienjarig bestaan der Beweging, de NSB.
verklaard to t draagster van den politieken wil van het Nederlandsche volk,
hetgeen een groote stuw ende kracht gaf, d aar het aan vriend en vijand duidelijk
was, d a t onze vaste lijn door U werd gesteund, <wat> d a t wij op den F ührer
konden vertrouw en, tegen alle onderm ijnende tendenzen in.
Deze eedsaflegging aan U heb ik in den zomer van 1942 doorgetrokken in de
Beweging, door het hoogere leidend kader der NSB. (omstreeks 1000 man)
op mij te beëedigen. H et leidend kader van de Nederlandsche S.S. (een form atie
d er Beweging) m ocht daaraan op bevel van den R eichsführer der SS niet deel
nem en.
E r is alleen trouw om trouw zedelijk geoorloofd, zoodat ik gemeend heb
goed te doen den eed van trouw van de Beweging van mij <heb beantw oord >
te beantw oorden m et een eed van trouw van mij aan hen, luidende als v o lg t:
Trouw aan de beginselen der Beweging, zooals neergelegd in ons Leidend Beginsel,
d a t reeds m eer dan 10 jaren richtsnoer is, en d a t ons voorhoudt de nood-
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zaak van een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tu ch t, orde,
solidariteit van alle bevolkingsklassen en het voorgaan van het algemeen
belang boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het per
soonlijk belang.
Trouw aan onze bronnen: ons Godsvertrouwen, onze liefde voor Volk en Va
derland, onze eerbied voor den arbeid.
Trouw aan ons Volk, d a t ons jarenlang heeft gehoond en uitgestooten en d a t
<ons> toch ons Volk is, w aarvoor wij hebben pal te staan.
Trouw aan het Vaderland, d at in zoo grooten nood is en d a t wij m et inzet van
al onze krachten willen dienen, opdat het u it zijn vernedering zal herrijzen
en een waardige plaats zal innem en in het nieuwe E uropa.
Trouw aan de Germaansche lotsverbondenheid, trouw aan den Bond der Ger
m aansche staten , die levensvoorwaarde is voor de toekom st van E uropa
en daarm ede ook voor ons Volk.
Trouw aan den Germaanschen Führer, die door God geroepen is om E uropa te
beschermen tegen overweldiging en knechting, tegen het goddelooze
communisme en het gewetenlooze kapitalism e.
Zoo zij mijn trouw , zoo waarlijk helpe mij God, van wien wij allen de kracht
en het inzicht m oeten ontvangen om onze roeping te volgen en aan wien wij ver
antw oordelijk zijn voor al onze daden, aan het einde onzer dagen.
N iettegenstaande de groote moeilijkheden van het ja a r 1942, is de Beweging
onw rikbaar voortgegaan h a a r ta a k te vervullen. H et N ederlandsche volk begon
te luisteren, hetgeen het beste to t uiting kom t in den verkoop van ons <str
wekelijks> strijdblad „Volk en V aderland” w aarvan de oplaag steeg van 70.000
to t 180.000 exem plaren per week.
Op 10 December 1942 hebt U mij ontvangen in het F ührerhauptkw artier
en mij m edegedeeld:
a. Ik wil de Nederlanders nooit als overwonnenen behandelen en nooit kwetsen
of beleedigen.
b. Op mijn vraag of ik — bij mijn strijd voor den innerlijken opbouw en de
doordringing van het Nederlandsche volk m et ons nationaal socialisme<ik> rekenen kan op de ondersteuning van den Rijkscommissaris en op Uw
volle vertrouw en, was Uw a n tw o o rd :
,,Ja, Ik zie in U den Leider van het Nederlandsche volk Nooit zal ik
„daarover beslissen zonder m et U daarover gesproken te hebben. Nooit zal
„U iets door de pers of op andere wijze vernem en, w at ik niet voordien
Vijf n o ta ’s van M ussert
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„m et U heb uitgem aakt Nu kan ik de nieuwe orde in E uropa niet v ast
keggen
„ Ik m oet eerst m et mijn verbondenen spreken. W anneer de tijd daar„voor rijp <is> en gekomen is, zal ik U verzoeken to t mij te komen om
„m et U de situatie te bespreken” .
Op 13 December heeft de Rijkscommissaris in plechtige openbare bijeen
kom st mededeeling gedaan van mijn erkenning door U als Leider van het
Nederlandsche volk en d a t in het vervolg belangrijke beslissingen zouden
worden genomen in overeenstem m ing m et mij.
Sindsdien is een half ja a r vergaan en in dien tijd is mij gebleken:
1ste d a t er vele D uitsche krachten aan h et werk getogen zijn om <mij > het mij
onmogelijk te m aken iets voor het Nederlandsche volk te doen;
2de d at van de zijde van de SS w ordt verklaard d at er geen N ederlandsch
volk is, d at de N ederlanders <als volk> D uitschers zijn, d a t Nederland
m oet worden opgedeeld in gouwen en d a t <ik slechts gebruikt w ordt >
m ijne m edewerkers en ik slechts gebruikt worden als overgangsm aat
regelen
<3de d a t <tot> onaangenam e m aatregelen voor het Nederlandsche volk <van
de> <ziin> getroffen worden, die>
D it leidt to t een onmogeliiken toestand, om dat de vertrouw ensspheer ernstig
w ordt aangetast.
Ik zal U niet lastig vallen m et de ongetelde moeilijkheden en bezwaren, welke
ik in deze drie jaren het hoofd heb m oeten condervinden > <overwinnen > bieden
en die veel en veel erger zijn dan die welke ik doorm aakte in de jaren 1931 to t
1940 toen de strijd ging tegen de vereenigde krachten van dem ocratie, kapi
talism e en m arxism e.
H et is mijn ta a k om in nauwe werkgemeenschap m et den Rijkscommissaris
en zijne politieke m edewerkers deze te overwinnen. H et is voor ons een eer, d a t
U zich in deze drie jaren geen zorgen hebt behoeven te m aken over de politieke
ontw ikkeling in Nederland.
Ook nu <nog behoef > vraag ik geenerlei bijstand in mijn strijd om de ziel
van mijne volksgenoot en. Mijne m annen aan het front, mijn tienduizenden
trouw e altijd offervaardige m edewerkers en ik hebben er echter recht op d a t
aanvallen in den rug achterw ege blijven en daarom kom ik to t U <als Ger
m aansch F ührer > om zoodanige klaarheid te scheppen, d at er voortgew erkt kan
worden.
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Ik verzoek een u itsp raak van U over drie principieële punten, nl.
1. V oortzetting van de Germaansche politiek of inleiding van D uitsch im pe
rialistische politiek.
2. De positie van de SS in Nederland.
3. De mogelijkheid voor den Leider om zijn ta a k te verrichten.
1.
Voortzetting van de Germaansche politiek of inleiding van Duitsch-imperialistische politiek.
De <Germaansche politiek> lijn van opbouw, diedoorm ij gevolgd is van 1931
to t 1940 leidde er toe, d a t in Mei 1940 hier 40.000 m annen en vrouwen gereed
stonden m et een enorm vertrouw en in de nationaal-socialistische beginselen
en de absolute wil to t solidariteit m et alle nationaal-socialisten en fascisten van
E uropa.
Op d it fundam ent, hecht beproefd in jarenlangen strijd, gehard door hoon,
broodroof en terreur, kon worden voortgebouwd.
De daaruit voortvloeiende Germaansche politiek is uiteengezet in de n o ta
van 1940, is bevestigd in het daarop volgend onderhoud m et U is doorgetrokken
in de ontvangsten van mij door U in December 1941 en December 1942, is
volkomen ju ist en dient in snel tem po te worden voortgezet m et terzijde
stelling van iedere onklaarheid.
H et kom t er op aan alle krachten in E uropa zooveel mogelijk te mobiliseeren
in den strijd tegen Bolsjewisme en Am erikanism e, opdat deze bedreigingen van
buiten voor onafzienbaren tijd afgeweerd zullen zien. De Europeesche volkeren
familie m oet geordend worden, zoo d a t ieder volk de gelegenheid krijgt aan h e t
geheel mede te werken en zich zelve in geestelijk en m aterieel opzicht op te
werken, w aardoor er liefde en vertrouw en kom t voor de nieuwe Orde. Deze
samenwerking eischt gemeenschappelijke m ilitaire en economische m a a t
regelen onder respecteering van het eigen leven der volkeren, zoover dit moge
lijk is.
Binnen dit Europeesch gehee1 is er h et vraagstuk van de Germaansche orde
ning, de samenwerking en samenleving van het Duitsche, het Nederlandsche,
h et Zweedsche, h et Deensche en h et Noorsche volk in de gemeenschappeliike
levensruim te rond Noord- en Oostzee to t de Alpen.
D aarenboven ligt daar in al zijn uitgestrektheid het vraagstuk van de inscha
keling van O ost-Europa in de Germaansche levensruim te. Die levensruim te
heeft een andere bodem, een ander klim aat een andere geaardheid dan W est
en Midden E uropa. D uitschers, N ederlanders, Scandinaviërs, wie dan ook,
welke daarheen gaan, zullen na eenige generaties een geaardheid krijgen in
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overeenstem m ing <in overeenstem ming» m et den bodem w aarop zij leven, zij
zullen niet ontaarden (entarten) m aar van geaardheid veranderen (um arten).
Zij zullen Oost-Germ anen worden. Aan d it geweldige proces doelbewuste leiding
te geven, is een belangrijk deel van de Germaansche politiek, die de hoogste
eischen ste lt aan de allerbekw aam ste m annen.
D it is alles te zamen Germaansche politiek. De verscheidenheid der Ger
m aansche volkeren is daartoe geen beletsel. In die verscheidenheid ligt ook een
geweldige rijkdom in geestelijken zin. Deze verscheidenheid te willen dooden
is in wezen een soort Am erikanism e of Bolsjewisme, leder G erm aansch volk
m oet zich veilig gevoelen <en>, de zekerheid hebben d at het eigen leven gere
specteerd w ordt en ieder volk op den d uur gew aardeerd zal worden n a a r zijn
prestatie, om dat h et zijn volksche krachten ten volle zal ontplooien.
H et is aan U als F ührer der Germ anen om in hoogste instantie d aaraan ge
sta lte te g ev en ; het is aan de Leiders der Germ aansche volkeren om ieder op
zijn sector U daarin bij te staan. In 1940 heb ik U verzocht den B ond der Ger
m aansche S taten op dezen grondslag te stichten. W ilt U u it oude tra d itie het
anders noem en: h et Germ aansche Rijk van D uinkerken to t de Oostgrens van
Europa, van de N oordkaap to t de B renner, dan is d a t aan U te beoordeeling.
H et kom t niet op den naam aan, het kom t op het juiste inzicht aan, op het
begrip d a t groote dingen m oeten groeien, d a t daar tijd voor noodig is, d a t d aar
volkerenpsychologie voor noodig is, d a t d a a r liefde voor noodig is voor ieder
der volkeren.
E r m oet iets gebouwd worden d a t de eeuwen trotseert, d a t niet n a 10 of 20
jaren uit elkander springt door inwendige spanningen, die zich uiten in tijden
van gevaar van buiten.
Voor dit groote denkbeeld is het Nederlandsche volk te w innen; wij zijn n iet
tegenstaande de ongunst der tijden op dien weg reeds <zoover> ver gevorderd
<in> dank zij 12 jaren gestagen <arbeid> doelbew usten arbeid.
Lijnrecht daartegenover sta a t de simpele ged ach te: Wij D uitschers hebben
N ederland bezet, wij halen h et m aterieel leeg, wij zullen het geestelijk over
weldigen en inlijven bij h et D uitsche Rijk. D it is alldeutsche politiek in oud of
in nieuw gewaad. Ik heb in de laa tste <anderhalf> twee jaren geleerd, d a t in
D uitsch kapitalistische kringen hier voor groote anim o is. Ik heb b et laa tste
<half> ja a r ondervonden, d a t <de> S.S. kringen d it <opelijk> to t <zijn> doel
<v erklaart heeft > hebben, voor zoover het de inlijving betreft.
Mijn beoordeeling van d it streven zal aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaten. W anneer m en een volwassen boom in <Mei ver> J u n i verplant, dan
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kan m en den dag daarn a de boom photografeeren in vollen bladerpracht en
triom fantelijk uitroepen: het is gelukt. H et volgend ja a r is de boom dood.
W anneer na den Pruisisch-O ostenrijkschen oorlog Bismarck to t de Oosten
rijkers had gezegd: vanaf heden zijt Gij geen Oostenrijkers m eer m aar Pruissen,
dan zou Bism arck geen staatsm an m aar professor geweest zijn. Nog dwazer
is het om aan N ederlanders te vertellen, Gij zijt geen N ederlanders m aar D uit
schers, Gij hebt geen V aderland, <maar Neder> w ant Uw land zal in Duitsche
gouwen verdeeld worden. Hoe eerder Gij hieraan w ent, des te beter.
Tot mijn kam eraden, de vrijwilligers van het Legioen in Graz, is in het begin
dezer m aand door een professor die officieel „vorm ing” kwam geven m et den
m eesten n adruk verteld d a t zij D uitschers waren. De N ederlanders hebben
evenmin behoefte om verteld <De inlijvingen» te worden d at zij Duitschers
zijn, als de D uitschers om aan te hooren d a t zij N ederlanders zijn. De uitw erking
was een golf van opstandige gevoelens.
H et is mij een behoefte om tegenover deze dwaasheid te stellen de houding
van den Rijkscommissaris, die op Uw verjaardag op 20 April zoo klaar en
duidelijk sprak over de samenwerking tusschen goede D uitschers en goede
Nederlanders en daarm ede de harten won van allen.
N atuurlijk is het mogelijk om N ederland in te lijven, nu in oorlogstijd,
zoowel als straks als D uitschland den oorlog gewonnen zou hebben. H et is
zelfs doodeenvoudig, zooals het altijd eenvoudiger is iets doms te doen dan iets
verstandigs. Alle m achtsm iddelen zijn aanwezig; het volk is weerloos tegen
uiterlijk geweld. M aar zoo zeker als 2 X 2 = 4 is, kom t er dan een tijd d at
deze overweldiging zich wreken zal. D aartegen is m aar één middel, het m iddel
d a t Stalin toegepast heeft op de Poolsche officieren »).
H et doet mij leed, mijn Führer, d a t ik een u itsp raak van U m oet vragen
over iets d at m.i. geen discussie behoeft, d at geen vraagstuk behoort te zijn. Ik
geef U echter de verzekering, d a t ik dagelijks ondervind d a t d it noodig is. Een
uitspraak, die elke mogelijkheid to t twijfel uitsluit en die strik t geeerbiedigd
w ordt door ieder die m et de uitvoering iets te m aken heeft, kan niet langer
achterwege blijven.
2. De positie van de S .S . in Nederland.
De Nederlandsche SS is door mij opgericht als form atie van de N.S.B. op
verzoek van den Rijkscommissaris. Op verzoek van den Rijksführer der SS.
i) M ussert zinspeelt h ier op de D uitsche bekendm aking van 20 A pril 1943 over h et m assagraf te K a ty n
bij Smolensk. Deze alinea is la te r geschrapt. (Noot van het R.v.O.)
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is de naam veranderd in „Germ aansche SS in N ederland” en ik heb ik h a a r op
U beeedigd. Hoewel de Reichsführer der SS. bij gelegenheid der beëediging heeft
gezegd, d a t zij als SS m annen mijn m eest trouw e volgelingen behooren te zijn,
is in wezen de SS. sindsdien geworden h et centrum van agitatie tegen mij en
de Beweging. Zij is volkomen aan mijn gezag onttrokken, hoewel zij officiëel
een form atie der NSB. gebleven is.
D it ligt niet aan de eenvoudige leden, die voor h et overgroote deel niets
liever willen dan trouw en eerlijk deel te nem en aan de Beweging en die trouw ens
grootendeels aan het front op voorbeeldige wijze hun plicht doen. De oorzaak
ligt ergens in Berlijn, w aar precies o n ttre k t zich aan mijn beoordeeling.
H et gevolg hiervan is weer, d a t in de Beweging een anim ositeit groeit tegen
de SS. D it kan niet zoo voortduren.
H et is tegen mijn eer, h e t is onw aardig van mij te verlangen de rol van
m arionet te vervullen in de leiding van de SS in Nederland.
Hoezeer men zich in den laatsten tijd sterk ach t in de bestrijding van mij en
de Beweging, heeft zich geuit in de belachelijk m aking van het begrip „Ger
m aansch F ü h rer” , hoewel de b an d tusschen U en mij op dezen grondslag is
vastgelegd. Voorts door het honen van mij te r gelegenheid van mijn verjaardag
door in hun blad foto’s te publiceeren w aarin ik word <t> voorgesteld als een
zwakzinnige en w ordt om ringd door de figuren, die mij in den loop der jaren
hebben verraden.
H et spreekt vanzelf d a t zooiets in de N.S.B. vóór 1940 onmogelijk was en
nu alleen mogelijk is doordat de bedrijvers daarvan on voorwaardelijk vanuit
Beilijn gesteund achten.
De <Het> verhouding tusschen den Reichsführer der SS en mij als Leider
der NSB. <moet> dient ten aanzien van de N ederlandsche SS door U geregeld
te worden.
Ik heb begrepen d a t U de inzet van het Nederlandsche volk in m ilitairen
zin in handen hebt gelegd van den Reichsführer der SS. W anneer d it <juist is>
het geval is, heb ik to t plicht d it besluit ten volle te <respec> eerbiedigen en
m et alle kracht aan de loyale uitvoering mede te werken.
Van de SS. zijde dient dan echter ten strengste gew aakt te worden tegen de
aan tastin g van de Godsdienst- en gewetensvrijheid en tegen de aantasting van
onze nationale gevoelens. Slechts een klein gedeelte van de weerbare N eder
landsche m annen wenscht deel uit te m aken van de orde der SS. De politieke
vorm ing van het N ederlandsche volk is mijn ta a k en niet die van onderoffi
cieren en officieren die van D uitschland n aar hier gezonden worden om de
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theorieën te doceeren van de orde der S.S. Verreweg het grootste deel van hen,
die zich m ilitair willen inzetten zijn p rotestant of katholiek, hetgeen niet uit
h et oog verloren m ag worden.
W anneer h et juist is d at de m ilitaire vorm ing in handen gelegd is van den
Reichsführer der SS, blijf ik niettem in van meening d a t de politieke en geeste
lijke verzorging bij mij berust. Ik verzoek ook hierover van U een duidelijke
uitspraak.
3. De mogelijkheid van den Leider om zijn taak te vervullen.
Ik verzoek in de gelegenheid gesteld te worden mijn ta a k als door U erkend
Leider van het Nederlandsche volk te kunnen vervullen, zooals dit behoort.
Deze erkenning, plechtig geproclameerd, m et onthouding van de mogelijkheid
om werkelijk leiding te kunnen geven, m aak t mijn positie onhoudbaar en is
in strijd m et de eer en de waardigheid der Beweging.
W anneer deze drie principiëele zaken door U geregeld worden volgens onze
nationaal-socialistische beginselen en naar de eischen, die deze zeer moeilijke
tijd stelt, hetgeen nu meer dan ooit noodzakelijk is, dan kan er worden voort
gewerkt en anders o n tsta a t een geestelijke chaos.
D aarom doe ik dit beroep op U voor de eerste m aal, n ad at ik nu bijna tw aalf
ja a r aan het hoofd der Beweging heb gestaan, in het vertrouw en d a t U mij in de
gelegenheid zult stellen om U mijn inzichten duidelijk te m aken en d aarn a u it
Uw m ond de beslissingen te vernem en.
Mocht U raadgevers hebben, die bezwaren hebben tegen mij of mijne b e w e 
ging» N ationaal Socialistische Beweging, dan verzoek ik U d a t zij deze bezwaren
open en eerlijk aan U in mijn tegenwoordigheid u itten en d a t U mij daarna
de gelegenheid <heeft > geeft om deze te behandelen in hun tegenwoordigheid,
dan kan ook op dit punt klaarheid geschapen worden.
In onverbrekelijke trouw en nationaal-socialistische verbondenheid
M

Aan den Führer.

u ssert
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B r i e f v a n 10 N o v e m b e r

1 9 43 .

U trecht 10 Novem ber 1943
Mijn Führer,
Ik veroorloof mij aan U een m em orandum te doen toekom en, d a t de ver
houdingen in de Nederlanden uiteenzet. U hebt mii, mijn Führer, als Leider
van het Nederlandsche volk erkend, hetgeen de Rijkscommissaris ter gelegen
heid van de herdenking van het 11 jarig bestaan der Beweging in de N eder
landen op 14 December 1942 in Uw naam plechtig heeft afgekondigd
Ik ben ten zeerste doordrongen van de gedachte d a t mijn eerste en nood
zakelijkste ta a k daarin b estaat het Nederlandsche Volk, w aartoe ik behoor
en d a t ik van ganscher h a rte lief heb, geestelijk, in den zin van de nationaalsocialistische Idee, te vorm en. De NSB is de levende kern van deze nieuwe
politieke schepping. Wij zullen als Beweging groeien <, en> en zoo in ons zelve
steeds sterker samengroeien m et het nieuwe N ederlandsche volkswezen en in
deze ontwikkeling de kracht en den wil vinden to t den weg in <de> het groote
Germ aansche gemeenebest.
In een gestadigen, politieken offergang <worstelt> b aan t zich de nationaalsocialistische Beweging in de Nederlanden to t deze gedachte den weg, n a a r het
voorbeeld van het Duitsche broedervolk. N atuurlijk beschouw ik het als mijn
ta a k om op dezen grondslag den strijd verder te voeren, daar ik de voornaam ste
ta a k van de NSB zie in de politieke leiding <van de Nederlanden». Men kan
en mag echter niet verlangen, d a t zulk een geestelijke ontwikkeling in een korten
tijd onder zeer bezwarende om standigheden voltrokken w ordt.
T ot verlichting van dezen strijd verzoek ik U mij alle mogelijkheden te
openen, die ik in dezen strijd om mijn volk en om zijn zinvolle inschakeling in
h et Germaansche gemeenebest noodig heb.
Op den 14den December 1943 zal de Beweging <haar> 12 <jarig» jaren be
staan. Ik veroorloof mij het verzoek, d a t U m et het oog daarop, een verklaring
zult afleggen, welke voor de verderen politieken opbouw in de Nederlanden de
noodzakelijke klaarheid en <duidelijke> een ondubbelzinnige richtlijn voor de
toekom st in zich houdt.
Ik spreek de hoop uit, d a t het hierbijgaande m em orandum , U, mijn F ührer,
daartoe van nut zal mogen zijn.
In onwankelbare trouw en nationaal-socialistische verbondenheid
M

u ssert

B.
26

N o t a o v e r de p o l i t i e k e
O c t o b e r 1943.

ontwikkeling

in

Nederland

1.
De nota over de bond van Germaansche volkeren van Augustus 1940 .
Bij brief van 29 A ugustus 1940 heb ik den F ü h rer verzocht om den bond van
Germaansche volkeren te willen stichten. D it <verzoek > voorstel was vergezeld
van een uitvoerige nota. <over den Bond der Germaansche volkeren.»
N u, na ruim drie jaren van heftige bewogenheid op ieder gebied, deze nota
doorlezend, <kom ik to t de overtuiging» blijkt mij, d a t <deze nota» zij in al
hare beginselen door mij nog volkomen <door mij > kan worden onderschreven.
Daar is dan het beginsel van de nationaal-socialistische ordening: ras, volk,
gezin, enkeling H et Germaansche ras in zijn verscheidenheid van de verschil
lende Germaansche volkeren, het Duitsche, het Nederlandsche, het Zweedsche,
het Deensche, het Noorsche. <Het» E lk volk heeft weer zijn <in zijn» verschil
lende stam m en of gewestelijke verscheidenheid. H et gezin als grondslag voor
het volk en drager van het ras.
Daar is dan het zoeken naar en het vinden van het gemeenschappelijk fundament
zuiver genoeg en stevig genoeg om een goede samenwerking to t in <verre»
verre toekom st te w aarborgen, gevorm d door:
a. De bloedsverbondenheid (Blutsverbundenheit)
b. De gemeenschappelijke wereldbeschouwing (het nationaal-socialisme)
c. De gemeenschappelijke weerm acht
d. De gemeenschappelijke economie (Lebensraum w irtschaft)
Op deze beginselen en d it fundam ent is de no ta van 1940 gebaseerd en
<heeft zij > d aaraan heb ik mij sindsdien gehouden, voor zoover de om standig
heden dit ctoelieten» mij mogelijk m aakten.
<De F ührer heeft mii op dit verzoek geen rechtsstreeks antw oord gegeven.»
Indien deze bond er zou zijn, zou de huidige positie in den oorlog beter zijn,
dan zij is. H et is toch in wezen diep tragisch d a t het D uitsche volk <practisch
alleen s ta a t i) > zoo weinig medewerking ondervindt in zijn strijd tegen de Sovjet-U nie, die tenslotte geheel E uropa bedreigt. <en d at het zoo weinig werkelijk
oprechte vrienden heeft in de naaste familie, de andere Germaansche volkeren. >
i) M ussert schrijft deze nota n a de capitulatie van Italië. (Noot van het R .v.0.)
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De F ü h rer heeft mij op h et <dit> verzoek van 1940 geen rechtsstreeks a n t
woord gegeven W at de oorzaak daarv an is, kan ik slechts gissen. H et belang
daarvan is zeker n iet aan zijn aandacht ontsnapt, zoodat er diingende redenen
geweest zijn <of> en wellicht nog zijn, die dit onmogelijk hebben gem aakt of
ongewenscht.
W el is de eerste stap gedaan in deze richting door mijn erkenning van Adolf
H itler als Germ aansch F ührer en door mijne toelating to t de beëediging op hem
als Germaansch F ü hrer >). Anderzijds doordat de F ührer mij heeft willen erken
nen als Leider van het Nederlandsche Volk 2). D aardoor is de <hierarchie>
hierarchie vastgelegd, zonder welke de samenwerking en de lotsverbondenheid
niet op te bouwen is.
Ten aanzien van de gemeenschappelijke wereldbeschouwing, het nationaalsocialisme, is in de afgeloopen drie jaren bereikt, d a t tusschen NSDAP en
N.S.B. een broederlijke, kam eraadschappelijke vertrouw ensspheer is geschapen
die practisch niets te wenschen overlaat. Hoe zou het mogelijk zijn te spreken
van de opkom st van een nieuw E uropa, van volkeren die elkander w aardeeren
en respecteeren, bewust van hun lotsverbondenheid, w anneer de Germaansche
volkeren nog niet zoover zijn, d a t zij m et <naast> elkander staan m aar tegen
over elkander? Hoe kan men van de Germ aansche volkeren verw achten d at
zij schouder aan schouder staan , w anneer de politiek dragende kernen daarin,
de nationaal-socialistische Bewegingen dier volkeren, niet solidair m et elkander
zijn?
De opbouw kan toch niet anders geschieden dan in deze volgorde:
1. solidariteit van de nationaal-socialistische Bewegingen in de Germaansche
vo lk eren ;
2. solidariteit van de Germaansche volkeren
3. Europeesche solidariteit.
D aarom is dan ook in deze drie jaren doelbewust gewerkt aan de solidariteit
tusschen N.S.B. en N.S.D.A .P. H et behoort to t de onvergetelijke verdiensten
van den overleden leider van het Arbeitsbereich N ederland der NSDAP
S c h m id t3), om te sam en m et <mij en> mijne naaste medewerkers, d aaraan to t
het laa tste toe te hebben gearbeid.
Men kan zonder overdrijving zeggen d a t, de om standigheden in aanm erking
genomen, op het gebied van de solidariteit van Nederlandsche en Duitsche
nationaal-socialisten h et bereikte to t groote tevredenheid stem t.
1 ) 12 D ecem ber 1941. (Noot van het R.v.O.)
2 ) 10 Decem ber 1942. (Noot van het R.v.O.)

3) M ussert was van oordeel d a t Schm idt door de SS vermoord was. {Noot van het R.v.O.)
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Ten aanzien van de gemeenschappelijke weermacht heeft de N.S.B. het evenmin
gelaten bij platonische verklaringen. De Nederlandsche nationaal-socialisten
dienen in de W affen S.S., de P antser Grenadiers divisie N ederland, het N SK K ,
de w eerm acht, de m arine, de landstorm J) en w achtbataillons.
Tenm inste 25.000 van de 65.000 m anlijke leden der Beweging (het ledental
in to ta a l is ± 100.000) zijn heden m ilitair dienenden. Meer dan 1000 zijn op het
slagveld gevallen. De andere valide m anlijke leden zijn eveneens op de een of
andere wijze ingeschakeld. Zou het geheele Nederlandsche volk m ilitair zijn
ingeschakeld in deze verhouding, dan was de gemeenschappelijke w eerm acht
reeds nu een feit zijn. D at dit niet het geval is, m ag aan het Nederlandsche volk
niet verw eten worden, zoolang er geen Nederlandsche Regeering is en zoolang
het volk niet duidelijk is w aarvoor het moet vechten.
Ten aanzien van de gemeenschappelijke economie, is de tolgrens tusschen N eder
land en D uitschland opgeheven m et de klaarblijkelijke bedoeling om zonder
bezwaren zooveel mogelijk goederen u it <D u itse> N ederland n a a r D uitschland
over te brengen hetgeen zoo grondig is geschied d a t de goederenvoorraad in
N ederland to ta a l is uitgeput *). Om één enkel voorbeeld te noem en: aan textielwaren zijn officiëel uitgevoerd hoeveelheden to t een to ta a l van 3000 millioen
punten, afgezien dan nog van de enorme hoeveelheden die D uitsche soldaten
en particulieren in h et eerste ja a r privé hebben gekocht. <W elke hoeveelheden >
Hoeveel d a t is, blijkt wel hieruit d a t aan de N ederlandsche bevolking is toege
staan 20 punten per persoon, d.w.z. voor 9 millioen menschen 180 millioen
punten. U itgevoerd is m instens 20 X hetgeen aan het N ederlandsche volk in
één ja a r als verbruik is toegestaan. N u is het dan ook zoover, d a t een groot deel
van de arbeiders niet m eer <weten > weet hoe <zij> aan een broek <moeten>
te kom en en d a t in de a.s. w inter een <belangrijk> deel van de kinderen, de
scholen niet m eer zal kunnen bezoeken, om dat er niet alleen geen schoenen m eer
zijn, m aar ook geen klom pen meer.
D it is niet hetgeen ik in de no ta van 1940 <met> onder gemeenschappelijke
economie verstaan <bedoeld> heb. Voor zoover dit leeghalen is geschied om het
D uitsche volk, d at m ilitair zulke zware lasten draagt, het voortzetten van den
oorlog, w aarvan voor ons allen afhangt het zijn of niet zijn, mogelijk te m aken,
kunnen wij, N ederlandsche nationaal-socialisten, d it begrijpen en billijken.
1) E en form atie van N ederlanders onder D uitsche leiding, die uitsluitend in N ederland zou optreden.
(Noot van het R.v.O.)
2) Deze en de onraiddellijk volgende passages zijn in de definitieve redactie aanm erkelijk verzwakt*
(Noot van het R.v.O.)
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<Alleen > E chter kunnen wij niet inzien waarom wij zooveel slechter be
handeld worden dan België d a t toch ook bezet gebied is. Vóór den oorlog stond
de gulden gelijk m et 16 Belgische francs, nu m et 4 to t 8, niet officiëel m aar in
werkelijkheid.
Van gemeenschappelijke economie kan dus niet gesproken worden. Wel,
d at de bijdrage van het Nederlandsche volk aan de oorlogvoering op economisch
gebied enorm groot is en verre uitgegaan is boven de bijdragen van alle andere
volkeren, buiten het Duitsche.
<Het behoeft geen betoog d a t deze vorm van gemeenschappelijke ec>
Resum eerend kan dus gezegd worden d a t van mijn voorstel aan den F ührer
gedaan in 1940, voor zoover dit van ons afhing, verwezelijkt is:
lste <dat de gedachte aan zijn> H et begrip Germ aansch F ührer als symbool
en daadkrachtige to p van de samenwerking en de lotsverbondenheid der
<Germaansche> volkeren van het Germaansche ras, w aaraan de Leiders
dier <G erm aansche> volkeren ondergeschikt zijn;
2de de solidariteit van Nederlandsche en Duitsche nationaal-socialisten, welke
door mij voor het eerst verkondigd is in October 1935;
3de de gemeenschappelijke weerm acht voor zoover deze m ach gevorm d kan
worden door Nederlandsche nationaal-socialisten.
D it is een bescheiden doch zeer verheugenswaardig begin verkregen onder
de m eest ongunstige om standigheden.
Ik heb de overtuiging, d a t het noodzakelijk is de ontwikkeling in een behoor
lijk tem po voort te zetten en d at het mogelijk is resultaten te verkrijgen, wan
neer tactisch en psychologisch verstandig gewerkt w ordt.
<Het doel van deze n o ta is daartoe bij te dragen. >
2. Het doel, dat moet worden nagestreefd.
H et spreekt van zelf d a t het eerste doel is den oorlog te winnen. Zouden de
Europeesche volkeren allen solidair m et elkander in één front staan, dan zou de
oorlog gem akkelijker te winnen zijn en sneller te beeindigen.
D at dit niet het geval is, heeft vele oorzaken. Ik zal mij niet verdiepen in
details, m aar de grondoorzaak bij het N ederlandsche volk — en n a a r ik over
tuigd ben ook bij de andere Germ aansche volkeren — is het diepgaand w an
trouw en tegen <het> D uitschland <volk> ten aanzien van zijn bedoelingen
als het den oorlog <zou winnen > gewonnen zal hebben. Algemeen w ordt ge
loofd d a t een overwinnend D uitschland <volk> niet alleen de leiding zal hebben
in E uropa, w at het dan ook toekom t, m aar die leiding zal gebruiken om alle
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andere volkeren zooveel mogelijk te ontrechten en te knechten en ten eigen b ate
te m isbruiken.
De practijk van drie jaren bezet gebied is geenszins geschikt om het veldwinnen van een tegengestelde overtuiging te bevorderen.
Ik heb dezer dagen een enquête doen houden onder het N ederlandsche volk
en aan niet <nationaal-socialisten> leden der Beweging deze vraag doen voor
leggen:
„H oe denkt U over een steeds nauwere samenwerking tusschen alle
landen van E uropa tegen de th an s dreigende gevaren u it het Oosten en
uit h et W esten” .
In to ta a l werden 4348 antw oorden ontvangen u it 108 gem eenten, van volksgenooten <geen van allen lid der N.S.B. zijnde,> van zeer uiteenloopende leef
tijden en van nagenoeg alle religieuse schakeeringen.
De ondervraagden behoorden to t 70 beroepen.
Van de ontvangen antw oorden w aren er 1315 dus bijna 30% in gunstigen
zin nl. to t een werkelijke bekenning to t een Europeesche samenwerking in
nationaal-socialistischen zin. D at d it resultaat niet nog gunstiger is, is een ge
volg van het weinige geloof bij de arbeiders, die door de oorlogsm aatregelen het
zw aarst getroffen worden <en geen geloof hebben > in de oprechtheid van het
nationaal-socialism e ten aanzien van den strijd tegen het kapitalism e. Nooit
heeft het kapitalism e in N ederland betere tijden beleefd als nu. N iet alleen bij
de afwijzende antw oorden m aar ook bij de positieve kom t daarenboven overal
om den hoek het w antrouw en in een overw innend D uitschland.
I k heb de overtuiging, dat als aan het Nederlandsche volk het geloof gegeven kan
worden dat de overwinning van Duitschland niet inhoudt een knechting en uitbui
ting van het Nederlandsche volk, maar integendeel een ontwikkeling en ontplooiing
in geestelijken, cultureelen en materiëelen zin, dat dan een groote meerderheid
bereid is om uit eigen vrijen wil mede te strijden en zich tot de gemeenschap der
Germaansche volkeren te bekennen.
Hoewel ik dit niet m et zekerheid kan zeggen, om dat mij den weg to t infor
m atie afgesneden is heb ik toch de overtuiging, d a t dit het p u n t is w aar de
schoen w ringt, niet alleen bij het Nederlandsche volk, m aar ook bij de Scandina
vische volkeren.
Het is noodzakelijk dat op dit punt de grootsi mogelijke klaarheid komt door een
uitspraak van den Germaanschen Führer en het stipt handelen naar diens uit
spraak.
Om duidelijk te m aken w at ik hierm ede bedoel, moge het volgende dienen.
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De Rijkscommissaris, Rijksm inister dr. Seyss-Inquart, heeft mij tijdens
besprekingen en door mij te laten kennis nemen van een door hem geschreven
verhandeling >) <en> inzicht gegeven <om> in zijn gedachten <over „het R ijk” >
over de Germaansche samenwerking w aarm ede ik mij principiëel volkomen <kan
vereenigen> meen te kunnen vereenigen.
K ort geform uleerd zou het hierop neerkom en:
1. <Het Rijk> Zij is een ordening die <daar het> te r wille van het geheele Ger
m aansche ras gestalte m oet krijgen en die door het geheele ras gedragen
m oet worden.
2. H et doel daarvan is h et voortbestaan van d it ras te verzekeren, de ver
dediging van de levensruim te krachtdadig en doelm atig te organiseeren
en de verschillende Germaansche volkeren daarbinnen zich te laten o n t
wikkelen naar eigen volksaard, zoodat zij zich vrij zullen gevoelen en m et
elkander op een hooger niveau zullen komen.
3. Ieder volk (iedere natie) in het <Rijk> Germaansche gemeenebest heeft
to t plicht bij te dragen to t het algemeen welzijn en zal gewaardeerd worden
<en de beloning krijgen> n aar de m ate van zijn prestatie. Deze rangorde
zal een natuurlijke zijn, gegrond op zijn economisch prestatieverm ogen,
zijn biologische vitaliteit, zijn oorlogspotentieel en zijn cultureel vermogen.
D it alles in lijnrechten strijd m et de Duitsch-im perialistische gedachte van
heerschen over de andere volkeren to t eigen glorie en voordeel. Ook dient duide
lijk in het oog gevat te worden d a t het <Groot-Duitsche Rijk zijn eindgestalte
heeft gekregen door opnem ing> D uitsche nationale staatsidée zijn uiteindelijke
vervulling heeft gekregen in het ja a r 1938 <tot> toen het G root-D uitsch Rijk
werd gesticht. H etgeen nu geboren m oet worden is geen uitbreiding van het
Groot-Duitsch e Rijk <om over de andere Germaansche volkeren, > m aar iets
geheel nieuws, een overkoepeling van alle Germaansche volkeren op het E uro
peesche continent, die aan allen ten goede kom t, ja een levensvoorwaarde is
reeds voor de naaste toekom st.
Deze opvatting van den Rijkscommissaris, dekt zich vrijwel geheel m et
hetgeen door mij is neergelegd in mijn no ta van A ugustus 1940. H et uitgangs
p u n t van den Rijkscommissaris is m eer het ras, terwijl ik in de bovenbedoelde
no ta m eer ben uitgegaan van de volkeren, <en> zooals die nu zijn en hen wilde
overkoepelen wegens hun rasgem eenschap en gemeenschappelijke wereldbe
schouwing, het nationaal-socialisme. D it zijn echter geenszins principiëele
>) Deze verhandeling, getiteld „D as R eich” , werd door M ussert gezamenlijk m et de hier gedrukte
n o ta ’s bij zijn arrestatie afgegeven. (Noot van het R.v.O.)
Vijf n o ta ’s van Mussert
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verschillen, doch het bewijs d a t men langs verschillende wegen hetzelfde doel
kan benaderen en d a t het doel bereikt hebbend, het er niet veel toe doet hoe
men er gekomen is.
Van de grootste beteekenis is echter dit of deze doelstelling aanvaardbaar is voor
de Germaansche volkeren en of zij in staat is voldoende geestdrift te wekken om met
de wapenen in de hand daarvoor te strijden.
I k ben van meening dat dit het geval is, mits iedere <gedachte aan> uiting van
Duitsch imperialisme krachtdadig de kop ingedrukt wordt en in de practijk duide
lijk de tegenstelling blijkt met het Angelsaksische kapitalisme en het Sovjet-Russische communisme.
Deze <ordening > Germaansche ordening in E uropa w ordt door den Rijks
commissaris „H et R ijk” genoemd. Ik heb in mijn n o ta van 1940 d it genoemd
„D e Bond van Germaansche volkeren” of „Germ aansche S tatenbond” . Ik
kan mij niet voorstellen, d at een volk to t volle ontplooiing van zijn krachten
kan komen, zonder d at er een staatsgezag is, d a t deze ontplooiing bevordert
en de nationale belangen behartigt. Alleen het Joodsche volk heeft bewezen
d aar zonder te kunnen. Ieder <Germaansch> volk heeft als hoogste nationale
ordening den S taat, om vattende alle volksgenoot en. M aar boven deze cnationale> volksche organisaties en hen samen vatten d , <is dan> m oet opgetrokken
worden de Germaansche ordening op den grondslag van het ras, welke ordening
een hoogere ta a k te vervullen heeft.
De Rijkscommissaris noem t deze hoogere ordening „H et R ijk” . Ik kan mij
best voorstellen, d a t aan het geheel dezen naam gegeven w ordt, m aar dan alleen
als deze naam niet gebruikt w ordt voor één of m eerdere onderdeelen. Een feit
is het, d at <er is een „G root-D uitsch R ijk” > iedere D uitscher onder „het R ijk”
verstaat het „G root-D uitsche R ijk” , d at iedere N ederlander eronder v erstaat
„N ederlanden Koloniën” , d a t iedere Zweed eronder verstaat het „K oninkrijk
Zweden” enz. <Dit> Met d it gebruik m oet dus <eerst uitgeroeid worden vóór>
gebroken wil het nieuwe begrip zijn intrede <kan> kunnen doen.
Dezer dagen is juist in Nederlandsche vertaling verschenen het boek „Bis
m arck sticht het R ijk” J). In Duitsch-im perialistische richtlijnen, w aarin zeer
duidelijk to t uiting kwam de bedoeling de Germaansche éénheid te stichten
door system atische denationaliseering van de „randvolkeren” , werd de raad
gegeven om te spreken van „h et R ijk” zoowel als van het „Groot-Duitsche
R ijk ” .
i) A uteur: W erner Beum elburg. (Noot van het R.v.O.)
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D aar ik niet geloof, d a t de D uitschers zoo gemakkelijk afstand zullen doen
van den naam „H et R ijk” voor „het Groot-D uitsche R ijk” , om daarvoor in
de p laats te stellen: „de Groot-D uitsche S ta a t” binnen „het R ijk” lijkt mij de
naam van „Germ aansche S tatenbond” voorshands <veel> meer voor verwezelijking v atbaar. Een en ander heb ik uiteengezet in een in A ugustus 1942 ge
houden rede over den Nederlandschen S ta at in het nieuwe E uropa i).
Van beteekenis in onzen strijd van heden is, d a t door den naam <niet > niet
in de Nederlanden noch in de Scandinavische landen den indruk w ordt gewekt
d a t m en m et een gecamoufleerd D uitsch im perialistisch streven te doen heeft.
Daarom zou h et van zoo groote beteekenis zijn als de Führer hierover een
richtlijn zou kunnen uitgeven, die dit uitsloot.
Een zeer belangrijke, ja beslissende stap, voor de Germaansche ordening,
zou gedaan worden als een <soort> M onroe-doctrine <werd> verkondigd kon
worden ten aanzien van de Germaansche levensruim te, dus m et inbegrip van
Noordzee en Oostzee. Geen inmenging van buitenaf w ordt geduld in deze levensruim ten en de daarbinnen <deze levensruim te > wonende Germaansche volkeren
hebben de zedelijke plicht to t gemeenschappelijke verdediging daarvan. De
afkondiging daarvan <door den F ü h re r> zou grooten indruk m aken. Am erika
heeft d a t h et eerst gedaan; J a p a n sticht verschillende staten zooals M antchoerije, N ationaal China, de Philippijnen en heeft de niet-inm enging in de
Oost-Aziatische levensruim te verkondigd.
Of d it denkbeeld nu voor verwezelijking v a tb a a r is <het mogelijk en wenschelijk is>, is ook al weder een aangelegenheid die alleen door den F ührer
beoordeeld en beslist kan worden.
<Zoo blijkt dus, dat ten aanzien van> Ik ben dus van <naar mijn> meening,
d a t h et doel, d at m oet worden nagestreefd, ten volle aanvaardbaar kan zijn
voor alle Germaansche volkeren. <als gehandeld w ordt. D it doel> H et te be
reiken is n aast de doorvoering van den m ilitairen strijd een kwestie van tac t
en psycholgisch inzicht.
W at op dit gebied te doen v alt in de N ederlanden, daarover handelt <dit>
h e t derde en <laatste> het vierde deel van deze nota.
3.
<Het beleid in dezen tijd> Twee principiëele uitspraken van den Führer
zijn noodig.
N aar mijn vaste overtuiging is het noodzakelijk d at de F ührer over twee
i) Gepubliceerd in een brochure, getiteld ,,D e toekom st van N ederland” . (Noot van het R.v.O.)
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principiëele punten een duidelijke uitspraak doet, nl. één op geestelijk terrein
en één op staatkundig terrein.
<De u itspraak op geestelijk terrein betreft de Godsdienst- en de gewetens
vrijheid >.
a. De uitspraak op staatkundig terrein betreft de stellingname vóór de samen
werking en de ordening van de Germaansche volkeren, onder nadrukkelijke afw ij
zing van het gevreesde Duitsche imperialisme.
W at deze laa tste u itsp raak betreft, kan alleen de Führer beoordeelen in
hoeverre hem dit mogelijk is o.a. in verband m et Zweden. M aar laat m en toch
goed begrijpen, d a t niem and in s ta a t is om een volk to t oorlogsinspanning te
brengen voor een doel d a t m en verborgen houdt. Op d it p u n t staan mij alleen
negatieve m iddelen te r beschikking nl. de strijd tegen het kapitalism e en tegen
h et communisme en wel op het tijdstip w aarop <van> de afkondiging van den
totalen oorlog h et nem en van m aatregelen tengevolge heeft gehad, die <in>
h et wezen van h et kapitalism e <listische> en het communisme in zich dragen.
Mijn gedachten over deze m.i. zoo urgente F ührer uitspraak <op> betreffende
het doel van dezen oorlog, zijn in h et vorige hoofdstuk uiteengezet.
b. De uitspraak op geestelijk ierrein betreft de godsdienst en gewetensvrijheid
In het in 1933 verschenen program der <Bew> N.S.B., hetgeen <sindsdien>
n atuurlijk geen verandering heeft ondergaan, sta a t onder a rt. 15:
Volledige godsdienst- en gewetensvrijheid met bescherming van den Christelijken
godsdienst voor hei in Europa gelegen deel van het R ijk.
D it is geen frase, m aar een noodzakelijkheid wil m en niet drijven <naar>
(of gedreven worden) n aar een nieuwe godsdienstoorlog, die in E uropa nog zou
vernietigen, w at er n a dezen oorlog nog heel is.
Deze nationaal-socialistische stellingnam e is de tegenhanger van de com
m unistische : Godsdienst is opium voor het volk.
H et nationaal-socialism e beoogt niet een nieuwe godsdienst te stichten m et
uitroeiing van den Christelijken Godsdienst, m aar om de nationaal-socialisti
sche wereldbeschouwing te stichten en de leiding van h et volk op zich te nemen.
D at h et daarbij strijd geeft m et K erken of Kerkelijke bedienaren, die in ieder
opzicht de heerschappij over h et volk willen blijven uitoefenen, is duidelijk.
D at h et nationaal-socialism e dus anti-clericaal is, is onvermijdelijk. Des te
scherper m en dus onderscheidt anti-godsdienstig (en anti-godsdienstig is in
E uropa anti-Christelijk) en anti-clericaal, des te m eer kans is er om d it laatste
te kunnen doorvoeren, zonder een godsdienstoorlog te ontketenen.
H et Nederlandsche volk is een zeer religieus volk, vermoedelijk m eer reli
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gieus dan <w> elk ander G erm aansch volk. Op dit p u n t laat het nooit m et zich
spotten. Onder godsdienst- en gewetensvrijheid verstaan wij, d at ieder vrij is
in zijn verhouding to t God en de wijze w aarop hij H em wil eeren en dienen.
Ik ben zelf geen positief Christen, m aar ik w aardeer een positief Christen die
volbloed nationaal-socialist is en door de moeilijkste jaren bewezen heeft vol
komen betrouw baar te zijn, m eer dan een gewezen m arxist, die onder de dek
m antel van het nationaal-socialism e zijn oude leuze van Godsdienst is opium
voor het volk voortzet.
Voor deze Godsdienst- en gewetensvrijheid zijn in de 16de eeuw duizenden
blijmoedig den brandstapel opgegaan, hebben in de 19de eeuw duizenden het
land verlaten toen daar m aar even aan geraakt werd en zouden in de 20ste
eeuw, w anneer dit noodig m ocht zijn, wederom duizenden ja tienduizenden
den dood in gaan.
Ieder Nederlander wenschi de zekerheid te hebben dat h ij in de nationaal-socia
listische volksgemeenschap niet zal worden uitgestooten wegens zijn godsdienstige
overtuiging, noch daarom zal worden achteruitgezet.
Ik vraag een F ühreruitspraak op d it geestelijk terrein, om dat d it noodig is
nu opelijk en bedekt verkondigd w ordt, d a t het „w are” nationaal-socialism e
onvereenigbaar is m et het Cbristendom<.>, w aardoor het doordringen van het
nationaal-socialism e in dit zoo religieuse volk ernstig belem merd w ordt en onze
clericale tegenstanders wind in de zeilen w ordt geblazen, w aarover zij zich zeer
verheugen.
Het zijn deze twee uitspraken op geestelijk en staatkundig terrein, die, wanneer
de Führer deze kan en wil doen, van enorm groote waarde zijn voor den opbouw
hier te lande.
4. Het te volgen beleid.
Men zou het D uitsche volk groot onrecht doen, door h et te beoordeelen n a a r
het in stitu u t „V erw altungen” in bezet gebied en w at daartoe behoort. Mijn vol
gelingen houd ik voor, het Duitsche volk te beoordeelen n aar zijn prestaties
in het Oosten, zijn energie in het binnenland, het bliksemsnel reageeren op h et
Badoglio verraad i), de bevrijding van Mussolini <enz. D it is Duitschland>,
zijn wetenschap en cultuur enz. Zoo dient ook h et Nederlandsche volk niet
beoordeeld te worden n a a r de dwaasheden die het nu doet, m aar n a a r zijn voor
beeldig koloniaal bewind, zijn inpolderingen, zijn w ooncultuur enz.
i) De capitulatie van Italië op 8 Septem ber 1943. (Noot van het R.v.O.)
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Ik kan mij zoo goed voorstellen, d a t het Nederlandsche volk vanuit Berlijn
gezien w ordt als een kwaadwillig, saboteerend, onhandelbaar, veeleischend
volk d at geen begrip heeft voor de enorme offers die nu wederom van het D uit
sche volk gevraagd worden. M aar d it is niet rechtvaardig.
H et N ederlandsche volk was in 1940 rijk, welvarend en volgens dem ocratische
beginselen uitstekend georganiseerd en verzorgd. H et had enorm e koloniën,
een prachtige handelsvloot en was in de wereld zeer gezien. H et heeft sindsdien
bijna alles verloren, behalve zijn goede naam . Tenzij het m et E uropa door het
communisme vernietigd w ordt, kom t het er weer bovenop <ook> na korten of
langen tijd. D at de huidige verw arring in het volk groot is, is begrijpelijk als
men bedenkt, d a t <het zonder eigen regeering» drie ja a r de meest verscheiden
invloeden daarop in werken.
Behalve de kerken, die van oudsher op 2/ 3 der bevolking grooten invloed
hadden, werken de volgende krachten in N ederland:
1. H et R ijkscom m issariaat en de N.S.D.A.P.
2. De W ehrm achtsbefehlshaber m et zijn staf en m ilitaire bezetting.
3. Een aan tal secretarissen-generaal, die zich plaatsvervangend m inister
gevoelen
4. De N.S.B.
5. De em igrantenregeering in Londen
6. <Machtige> Berlijnsche instanties van diversen aard.
7. Ondergrondsche anti-stroom ingen onder bekwam e leiding
De krachten 1 en 4 zijn nu solidair onder leiding van den Rijkscommissaris,
<en mij > den Commissaris-Generaal R itterbusch i) en mij.
De helft van de krachten sub 3 en die onder 5 en 7 zijn min of m eer solidair
onder leiding van Londen en Moskou.
De krachten sub 2 en 6 zijn ten aanzien van het nationaal-socialism e in
N ederland, gedragen door de N.S.B. ten deele sterk vijandig, <het> ten deele
onverschillig, ten deele sym pathiseerend.
W anneer men <daarenboven> voorts in aanm erking neem t d a t d it volk <om>
daarenboven sinds 3 jaren zonder eigen regeering is, m oet men respect hebben
voor <het> zijn geestelijk weerstandsverm ogen. <van het Nederlandsche volk.>
D aaruit volgt echter tevens onder welke u iterst moeilijke om standigheden
n iet alleen ik, m aar ook de Rijkscommissaris, <ons werk m oeten doen. > hebben
te werken.
Om daarin verbetering te brengen m oet als uitgangspunt genomen worden
!) De opvolger van S c h m id t; hij tra d weinig op den voorgrond. (Noot van het R.v.O.)
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h et vanzelfsprekende, doch niet altijd door iedereen begrepen feit, d a t alleen
de N.S.B. in sta a t is om in politiek opzicht het Nederlandsche volk te winnen.
<en d a t er geen sprake van kan zijn dat>
Ten tweede d at evenmin als iedere N ederlander geschikt is om psychologisch
juist m et Duitschers om te gaan, iedere D uitscher geschikt is om psychologisch
juist m et N ederlanders om te gaan. In de afgeloopen 3 jaren heb ik daarom trent
een groote m ate van ervaring opgedaan. Wij hebben Duitschers leeren kennen,
die zonder d at zij daarvan eenige notie hadden, iedere N ederlander tegen zich
in het harnas joegen. Wij hebben D uitschers leeren kennen, die ons niet alleen
groote hoogachting inboezemden, m aar ons in korten tijd werden to t hoogge
waardeerde vrienden, <die voor elkander geen geheimen hadden en zich m et
elkander >
Ten derde d at N ederland wel groote koloniën heeft gehad, m aar to t den
Napoleontischen tijd in zijn geschiedenis m oet teruggaan om zich te herinneren
d a t het door niet N ederlanders werd geregeerd. Inmenging in zuiver N eder
landsche aangelegenheden en zeker op gebieden w aarop wij ons m instens de
gelijke voelen van het Duitsche volk, w ordt gevoeld als ontrechting en knech
ting
Dit alles in aanm erking nem end en begrijpend d a t de enorme taken, die het
Duitsche volk in dezen tijd door gansch E uropa te vervullen heeft, het niet
toestaan om ad libitum eerste rangs krachten m et groote psychologische talen 
ten n aar Nederland te zenden, kom ik to t de conclusie d a t niet alleen het
Nederlandsche, m aar ook het Duitsche belang het best gediend zouden worden
indien de Rijkscommissaris de beschikking zou hebben over een klein in aan tal
doch superieur in bekwaam heid en psychologie zijnde medewerkers die nauw
zouden samenwerken m et de beste persoonlijkheden waarover de N.S.B. be
schikt. <De>
De uitstekende verhouding en de zoo vruchtdragende samenwerking tu s
schen den Rijkscommissaris, den Leider en de Leider van het Arbeitsbereich
N ederland der NSDAP i), zou dan een breederen grondslag vinden.
D aarm ede zou dan een leiding aanwezig zijn, die niet beter vraagt dan rustig
te kunnen arbeiden, m et zoo weinig mogelijk inmenging van buitenaf.
Intusschen stelt de oorlogsvoering ook zijn eischen. Ik begrijp volkomen,
d a t noch de W ehrm achtsbefehlshaber, noch zijn hooggeplaatste medewerkers,
gekozen worden op grond van hun begrip voor de politiek in Nederland. N iet
tem in is het een zeer ongewenschte toestand d a t van <deze> de zijde van de
i) Respectievelijk S eyss-Inquart, M ussert zelf en R itterbusch. (Noot van het R.v.O.)
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w eerm acht zooveel sym pathie u itg aat n a a r de reactionairen en d a t N eder
landsche nationaal-socialisten die mede helpen opbouwen min of m eer als
landverraders worden beschouwd.
De stroom , die hiervan u itgaat, is een tegenstroom , die het moreel van de
nationaal-socialisten aan tast. De oplossing is wellicht daarin te vinden, d at één
hooggeplaatst officier, die <zich> een zuiver politiek inzicht heeft en die een
<volkomen > goed nationaal-socialist is, uitsluitend belast w ordt om onder den
W ehrm aciitsbefehlshaber alle zaken te behandelen <krijgt>, die betrekking
<heeft > hebben op de Nederlandsche bevolking, zooals ontruim ingen, vorde
ringen enz. en die ten <aanzien > nauw ste contact houdt m et den Rijkscom
missaris. Ook dit kan alleen door den F ü h rer beslist worden.
W at de verschillende takken van staatsbem oeiingen b etreft, deze kunnen
m.i. in drie categorieën verdeeld w o rd en :
iste categorie Buitenlandsche Zaken, Defensie en Koloniën, die niet alleen
nu, m aar ook late r in h et kader van de samenwerking der Germaansche volke
ren, principiëel en in hoofdzaak centraal geregeld zullen worden, dus vanuit
Berlijn. H et is logisch d a t deze nu geheel onder Duitsche leiding staan.
2de categorie Binnenlandsche Zaken, Ju stitie , Politie, Economische Zaken,
Financiën, W aterstaat en Verkeer, Sociale Zaken.
D it zijn aangelegenheden, die in hoofdzaak van internen aard zijn, doch die
in verband m et de oorlogstoestand en de bezetting nu het best geschieden in
Einvernehm en tusschen den Rijkscommissaris en den Leider.
3de categorie Volksgezondheid, Volksopvoeding, Volksvoorlichting en Ne
derlandsche Cultureele Zaken zie ik als de terreinen, die van zoo zuiver in ter
nen N ederlandschen aard zijn d at de verantw oordelijkheid daarvoor reeds nu
ten volle behoort te berusten op dengeen, die door den F ü h rer als Leider van
h et N ederlandsche volk is erkend. Iedere inm enging van D uitsche zijde, hoe
goed bedoeld ook, m oet hier schadelijk werken. <Dit neem t n a tu u rlijk > <Het
spreekt vanzelf d a t ik hierm ede niet bedoel> <niet weg d a t de>
<Het > De Rijkscommissaris zou <op> daardoor op dit p u n t in zijn ta a k ver
licht <kunnen> worden, natuurlijk m et behoud van zijn recht op <critiek>
toezicht, zooals het geval cbehoort te zijn> is m et alles w at in de Nederlandsche
<ruim te geschiedt > bezette gebieden geschiedt.
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De gedachtegang, die bij d it alles voorzit is dus deze:
a. <Beperk> H et a a n ta l invloeden, d at op het Nederlandsche volk inw erkt,
zooveel mogelijk te beperken.
b. De leiding te concentreeren op Rijkscom m issariaat en NSB.
c. Tegenstroom afsnijden en inmengingen beperken.
d. Reeds nu, zoo duidelijk als de om standigheden dit veroorloven, te demonstreeren er zijn Germaansche aangelegenheden en er zijn Nederlandsche
aangelegenheden. <en deze laatsten worden van D uitsche w aarop van D uit
sche zijde zoo weinig zijde mogelijk w ordt invloed w ordt uitgeoefend. >
W at d a t laatste b etreft w ordt D uitsche inmenging to t het noodzakelijke
beperkt.
D it zou de grondslag kunnen vorm en van het te volgen beleid in de naaste
toekom st. <en indien gevolgd, n aar mijne meening zeker > N aar mijn overtuiging
zou de aanvaarding hiervan zeer ten goede komen aan den verderen opbouw. *)
5. Het wegruimen van hindernissen.
T enslotte zijn er nog drie aangelegenheden van <zeer> belangrijken aard,
w aarvoor ik de aandacht van den Führer vraag, d aar de beslissing daarover
alleen door hem genomen kan worden.
Deze zijn :
a. de kwestie van de krijgsgevangenen .
b. de in beslag genomen Koninklijke bezittingen.
c. de positie van de Indische Nederlanders.
a. De krijgsgevangenen.
Reeds spoedig na de oorlogsdagen van Mei 1940 heeft de F ührer het besluit
genomen de gecapituleerde Nederlandsche weerm acht van de krijgsgevangen
schap te ontslaan.
Niem and heeft dit besluit m eer gewaardeerd dan wij, Nederlandsche natio
naal-socialisten. H et werd door mij opgevat als h et duidelijke bewijs, d a t de
Führer het Nederlandsche volk, n ad at de oorlogsdagen ten einde waren, niet
als vijand beschouwd wenschte te zien.
D it gaf mij de gelegenheid om <op> op den de <in L unteren > op het Hagespraakterrein te Lunteren in Ju li 1940 gehouden landdag, het parool u it te
geven, d a t ons streven z ij: van vijand to t bondgenoot. D aaraan getrouw hebben
wij gewerkt to t op den huidigen dag.
i) H ier eindigt de nota in den aan H itler gezonden tek st. (Noot van het R.v.O.)
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Deze zedelijke grondslag w aarop wij stonden ten overstaan van ons volk,
is ernstig geschokt door de w ederterugvoering in krijgsgevangenschap i). Op
denzelfden dag waarop ik een contingent vrijwilligers voor de landstorm op
den F ührer beëedigde, rolden de treinen n a a r D uitschland m et Nederlanders,
die wederom krijgsgevangen genomen waren. Geen wonder d at mij toen de
vraag gesteld werd, scherp en ironisch, wil ons vertellen w at wij z ijn : vijand of
bondgenoot. Alleen reeds om deze principiëele reden meen ik ten volle het
recht te hebben om den F ührer de vraag voor te leggen om deze m aatregel in
te trekken.
E r is echter meer. De uitvoering van deze m aatregel is zoodanig geschied,
d at het geheel to t een klucht geworden is, die het gezag geschaad heeft.
De totale sterk te van leger en vloot hier te lande in 1940 aanwezig is mij ge
meld op rond 230.000 m an, w aarvan 2000 beroeps- en 10.000 reserve-officieren.
Reeds verleden jaa r zijn de beroepsofficieren in krijgsgevangenschap terugge
voerd 2) ; een m aatregel, w aarvan ik de noodzakelijkheid, althans de wenschelijkheid, kon begrijpen.
In het voorjaar van 1943, is <dan> daarop de m aatregel afgekomen, d at de
geheele Nederlandsche weerm acht teruggevoerd moest worden in krijgsge
vangenschap. Ik behoef hier niet uiteen te zetten welk een beroering en ver
bittering d it gewekt heeft en welk een politieke belasting dit voor ons, n atio 
naal-socialisten, was.
H et resultaat van d it alles is geweest, d at behalve de beroepsofficieren thans
in krijgsgevangenschap z ijn :
1500 beroepsonderofficieren en beroepsm inderen
400 reserve-officieren
5500 dienstplichtige onderofficieren en m inderen
7400 m an in to ta a l van de 230.000!
Alle anderen hadden op de één of andere m anier een „Ausweis” , een deel
(van de reserve-officieren 40% en van de onderofficieren en m inderen slechts
10%) hadden zich niet gemeld, onder het niet onjuiste m otto: ,,als m en ons
m oet hebben, m oet m en ons m aar halen” .
H et behoeft geen nader betoog, d at de 7400 m an krijgsgevangenen, in het
algemeen de onschuldigen en onnoozelen zijn.
Ik verzoek den F ührer aan d it dram a of deze klucht een einde te m aken door
deze 7400 m an te ontslaan uit de krijgsgevangenschap en het besluit dus alleen
te handhaven voor de beroepsofficieren.
1) Bevel van Christiansen van 29 A pril 1943. (Noot van het R.v.O.)
2) 15 Mei 1942. (Noot van het R.v.O.)
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b. Het K oninklijk vermogen.
N aar mij is medegedeeld heeft de F ü h rer de inbeslagnam e van het Koninklijk
vermogen bevolen. De voorwerpen en w aarden van m eer priv aat gebruik zooals
kleedingstukken, linnengoed, a u to ’s enz. zijn weggevoerd. H et overige roerend
goed en natuurlijk de onroerende goederen zijn nog aanwezig.
Door het vertrek n a a r het B uitenland, heeft vo’gens de grondwet Koningin
W ilhelmina opgehouden regeerend vorstin te zijn. Volgens onze nationaalsocialistische wereldbeschouwing zijn de Koninklijke bezittingen vervallen aan
het volk, w aaruit zij voortgekom en zijn, in dit geval dus het Nederlandsche
volk.
D oordat de Führer mij tijdens het <eerste> onderhoud van Septem ber 1940
gezegd heeft, aan ons volk niets te willen ontnem en, ben ik er van overtuigd
d at hij mijn verzoek in overweging zal willen nem en om deze bezittingen aan
mij, als door hem erkend Leider van het Nederlandsche volk, over te dragen
om aan te wenden ten behoeve van het volk en in dienst van het volk.
c. De positie van de Indische Nederlanders.
<De vaan van het nationaal-socialism e is door mij overgebracht n aar Indië,
w aar 200.000 Nederlanders, ten deele van gemengden bloede, voorbeeldig een
im perium beheerden zich uitstrekkende over een lengte van 5000 KM. en om 
vatten d e meer dan 60 millioen menschen H et was in den zomer van 1935 d at
ik deze Indische tournée gem aakt heb. De N.S.B. is d aar sterk gegroeid en
om vatte reeds in 1937 niet m inder dan 4000 leden. H et zijn deze 4000, die in
het tijdperk van 1937 to t 1940 door hun groote financiëele en idiëele offervaar
digheid de N.S.B. krachtig hebben ondersteund. Zonder hen zou de voortzet
ting in die jaren misschien onmogelijk geweest zijn. Op den lOden Mei 1940
zijn vele honderden van hen, natuurlijk de vooraanstaanden, door de Nederlandsch-Indische regeering gevangen genomen en in concentratiekam pen (in
de tropen!) ondergebracht. H un kinderen zijn in weeshuizen geplaatst; hun
vrouwen aan armoede prijs gegeven. Bij het uitbreken van den oorlog m et
Ja p a n zijn zij overgebracht n aar W est-Indië en n aar B ritsch Indië.
H et is voor ieder nationaal socialist duidelijk d a t ik deze oude m edestrijders
nim m er in de steek kan of wil laten.
M aar afgezien van trouw en van bewezen diensten, is het van het grootste
belang d at wij de Indische N ederlanders, voor zoover zij van gemengden bloede
zijn, niet van ons afstooten. H et is nog altijd niet beslist, w at de positie van
N ederlanders in Indië late r zal zijn. E venm in of Afrika binnen de invloedsspheer van E uropa zal terugkeeren. Voor de ontsluting van Midden-Afrika,
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aannem end d a t E uropa daartoe de gelegenheid zal krijgen, zullen wij de Indi
sche N ederlanders h ard noodig hebben.
H et is nu zoover d a t Indische N ederlanders als zij hun V aderland willen
dienen, niet toegelaten worden in de pantsergrenadier divisie N ederland, niet
in den Landstorm , ja niet in den arbeidsdienst. Zij kunnen zich m elden bij de
D uitsche w eerm acht en die neem t hen gaarne op.
Deze denigreering acht ik onjuist. Ik verzoek den F ührer een uitspraak over
de gelijkberechtiging van N ederlanders m et ten deele Indisch bloed, al is het
een vanzelfsprekendheid d a t voorzichtigheid en beleid b etrach t zal dienen te
worden in het plaatsen van hen in de hoogere functies. >
<Het zijn deze drie hindernissen <in de groei van> op onzen weg n aar de lots
verbondenheid, die ik gaarne uit den weg geruim d zag. De strijd is toch al
moeilijk genoeg.
1
Daarenboven heeft de erkenning door den F ührer van mij als Leider van>

c. De verzorging van de gezinnen van <de> Nederlandsche zeelieden.
Toen in Mei 1940 N ederland door de D uitsche troepen bezet werd, werd de
band verbroken van het overgroote deel van de zeelieden m et hun gezinnen.
Allen die op zee voeren, konden niet m eer thuiskom en. D it was niet de schuld
van de zeelieden, m aar een gevolg van den oorlog.
Sindsdien leven de gezinnen gescheiden van hun echtgenooten en vaders en
weten zelfs dikwijls niet eens of hun m annen en vaders in leven zijn. W elk
een groot leed dit is, behoeft geen nader betoog.
H et is in de groote v a a rt gebruikelijk, d at de reeders tijdens de afwezigheid
van de zeelieden wekelijks of m aandelijks een vastgesteld deel van de gage u it
betalen aan de gezinnen. Hoewel de inkom sten van de reederijen n a Mei 1940
grootendeels of geheel ophielden, gingen zij plichtsgetrouw door m et aan de
gezinnen <hun inkom sten> het vastgestelde gagedeel u it te betalen.
T o td at dit in O ctober 1941 verboden is geworden door den „K om m issar
für See und B innenschiffahrt” om dat de zeelieden zouden varen in Engelschen
dienst. D it laa tste is natuurlijk juist. M aar ieder weet, d at de zeelieden daartoe
geprest worden, d a t zij niet anders kunnen. K onden zij d a t wel, dan voeren
zij onm iddellijk naar huis; behalve natuurlijk al degenen, die hun graf reeds
in de golven gevonden hebben.
Op D uitsch bevel krijgen de gezinnen nu m axim um , hetgeen M aatschappelijk
H ulpbetoon, d.w.z. arm enzorg, u itb etaalt nl. ƒ 70 per m aand voor echtgenooten
+ toeslag voor de kinderen.
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H et is duidelijk d a t dit b ittere arm oede en ontw richting beteekent voor de
gezinnen van de officieren en onder-officieren te r koopvaardij.
D it is strijd tegen vrouwen en kinderen, die mij als N ederlander en als
nationaal-socialist tegen de borst stuit. Ik acht hierdoor de eer van het nationaal-socialisme aangetast.
D aarenboven is deze m aatregel een politieke belasting door de h a a t, die zij
opwekt en de gevolgen, die zij zal hebben aan het einde van den oorlog. Vrijwel
zeker komen de Nederlandsche zeelieden anti-Engelsch terug om dat de Engelschen hen hebben geprest. Thuis kom ende en ervarend, d a t op D uitsch bevel
hun gezinnen ziin vernield en aan arm oede prijs gegeven, zullen zij alles w at
D uitsch of nationaal-socialist is nog erger haten.
Om deze redenen verzoek ik opheffing van deze m aatregel, <en> benevens
de m achtiging van de m iddelen, die mij in sta a t stellen om in overleg en in
samenwerking m et de reederijen de gezinnen van de afwezige zeelieden op rede
lijke wijze te verzorgen >).
H et zijn deze drie hindernissen op onzen weg n a a r lotsverbondenheid, die
ik gaarne u it den weg geruim d zag. De strijd is toch al moeilijk genoeg.
D aarenboven heeft de erkenning door den F ü h rer van mij als Leider van het
Nederlandsche volk en de plechtige afkondiging daarvan door den Rijkscom
missaris, ter gelegenheid van het elfjarig bestaan op 14 December 1942, terecht
de verw achting verw ekt, d a t ik ook zoo goed mogelijk voor het volk zou kunnen
zorgen.
Op 14 December a.s. zal de NSB 12 jaa r bestaan. Ik vraag den F ührer te
overwegen of het hem mogelijk is te r gelegenheid daarvan, mij deze drie ver
zoeken in te willigen.
M u ssert

U trecht 26 October 1943

i) D aad werkelijke hulp verleende intusschen o.a. de illegaal georganiseerde ,,Z eem anspot” . (Noot van
het R.v.O.)
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A.

Brief

van

1 D e c e m b e r 1 9 4 4.

Almelo, den 1. Dezember 1944.
Huize „Bellinckhof”
Mein F ü h re r!
Der Reichskommissar ist so freundlich gewesen für mich um einen Termin
bei lh n en zu b itte n zwekcs einer U nterredung.
Ich verstehe vollstandig, dass die m ilitarische K riegsführung Sie sehr beansp ru c h t; darum habe ich mich denn auch in den vergangenen vier Jah ren bem üht, <Ihnen> Sie so wenig wie möglich zu belastigen.
Neben <die> der m ilitarischen K riegsführung ist aber auch die politische
K riegsführung eine Notwendigkeit. Es ist eine Unm öglichkeit in den Niederlande m it <Frucht> Erfolg politisch tatig zu sein, wenn die grosse politische
Linie nicht klar und eindeutig festgestellt wird.
Ich habe die E hre lhnen anbei eine kurze N ote darüber zu überreichen m it
der B itte <die> sie lesen zu wollen. E rst wenn von lh n en die grosse europaische
politische Linie festgestellt ist, ist es möglich innerhalb dieses Rahm ens niederlandische Politik zu treiben. Um ein Volk zu gewinnen m uss ihm <den> das
Ziel klar <in> vor Augen gestellt werden können.
Am 14. Dezember fangt das 14. J a h r m einer Bewegung an. Ich m öchte
<denn> dann klar und deutlich <sprechen können für meine K am eraden > vor
m einen K am eraden sprechen können, die für unsere Ideale schon so viel gekam pft und gelitten haben und je tz t m it zehntausenden die m ilitarische U ni
form tragen im K am pfe für lh r V aterland, und dam it für Europa.
D arum b itte ich <lhnen > Sie, mein Führer, <um> m ich <zu> empfangen zu
wollen, wenn es lhnen nicht all zu beschwerlich ist, vór oder auf den 14. Dezem
ber. Es ist schon ein J a h r her, dass ich bei lhnen w ar und ich <werde> würde
m ich sehr freuen Sie <wieder zu sehen,> nach einer so stürm ischen Zeit wieder
zu sehen.
In unverbrüchlicher nationalsozialistischer Verbundenheit

Vijf n o ta ’s van Mussert
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B.

Nota

(17 N o v e m b e r

1 9 4 4).

K E R N EU RO PA
Verdedigings- en economische Unie van Europeesche naties.
(Wehr- und W irtschaftsunion Europaischer Nationen)
1. De <grondgedachte> wereldsituatie.
Gedurende de negentiende eeuw is de wereld belieerscht geworden door het
Britsch im perium , m et als nevenkrachten Frankrijk, <en> N ederland en P o rtu 
gal <als> die groote koloniale <mogendheden> gebieden bestuurden.
In het vierde kw artaal van de achttiende eeuw hebben de Noord-Am erikanen
zich losgem aakt van E uropa en <hebben> zich ontw ikkeld to t de groote Con
tin e n ta a l <Europeesche m acht > -A m eiikaansche m acht. De eerste Europeesche
oorlog van 1914-1918 gaf hun de gelegenheid zich te bevrijden van de schulden
aan E uropa en te worden <geldschieter> schuldeischer van Europa. Deze ver
sterk te economische positie is gebruikt to t <versterking> vergrooting van <de>
hun politieken invloed in E uropa, <om via> De versterkte politieke invloed in
Europa, speciaal in E ngeland en F rankrijk, is gebruikt om een nieuwen oorlog
in E uropa te ontketenen om daardoor voorgoed de kracht van E uropa te
breken <en> en als opvolger van E uropa de leiding van de wereld over te doen
gaan <in Am erikaansche hand van E uropa naar> in handen van de Vereenigde
S taten. <als opvolgster van E uropa >.
De <verdeeldheid van E uropa > onderlinge concurrentie der Europeesche
volkeren heeft geleid to t het elkander af breken in Oost-Azië en Afrika. De R us
sisch-Japansche oorlog heeft aan de gekleurde volkeren geleerd d a t de blanken
niet onoverwinnelijk zijn. Ja p a n had zich in korten tijd ontw ikkeld to t een
groote m ilitaire en economische m acht. De oorlog van 1914-1918 werd door
J a p a n gebruikt om zijn positie in Oost-Azië te versterken en het aanzien van
het blanke ras te schaden. Toen d aar nog bijkw am d a t vele duizende Russische
vrouwen in 1917-1920 in de m eest vernederende om standigheden in Oost-Azië
kwam en te verkeeren, werd een nieuwe onherstelbare slag toegebracht aan
<Europa> het Europeesche prestige. Sindsdien heeft Ja p a n verder system atisch
zijn m achtspositie in Oost-Azië opgebouwd, hetgeen m et reuzenschreden <kon
geschieden > voortging tijdens dezen wereldoorlog. De wil to t beheersching van
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Oost-Azië moest Ja p a n noodzakelijk in conflict brengen m et <Am> de Ver
eenigde S taten en <Am> Engeland. Deze oorlog kan niet anders dan zeer popu
lair zijn in Amerika.
Als derde groote m acht buiten E uropa is de Sovjet-Unie ontstaan. De grond
slag daartoe is gelegd door de Russische m isstanden; de mogelijkheid is g e 
schapen > gegeven door den Duitschen Generalsn Staf, die in 1917 Lenin
vervoerde van Zw itserland n a a r Rusland. N a eenige tegenwerking in de jaren
1917-1920 heeft E uropa zich neergelegd bij het feit, d at er een Russische SovjetUnie was en deze erkend. Uitzonderingen hierop vorm den Nederland en Zw it
serland, die weigerden officiëele betrekkingen te onderhouden. De industriëele
opbouw van dit reuzenrijk is het sterkste gestim uleerd door D uitschland en de
Vereenigde S taten, w aarvan de Vereenigde S taten nu het pleizier hebben en
D uitschland de ellende.
Zoo zijn in een eeuw tijds drie groote w ereldm achten o n tstaan : de Vereenigde
Staten, Japan en de Russische Soviet-Unie. Ieder van <hen > deze beschikt over
een eigen kernbevolking, veel talrijker dan de grootste Europeesche natie
(<Duitschland) > het Duitsche volk) en over een gebied, aanzienlijk grooter d an
E uropa.
Alle drie zijn zij anti-Europeesch en willen een zoo groot mogelijk deel van de
voormalige Europeesche m acht to t zich trekken.
H et B ritsch im perium beschikt over een te kleine kernbevolking (het Engel
sche volk) om zich m et succes tegen de nieuwe wereldm achten te kunnen hand
haven, niettegenstaande bet beschikt over een eeuwenoude ervaring en h et
psychologisch inzicht om zoo m in mogelijk volkeren tegen zich in het harnas
te jagen en zooveel mogelijk volkeren als bondgenooten in te schakelen.
Daarom is het onontkoom baar, d at E uropa te gronde gaat, tenzij er in E uropa
een m acht o n tsta a t, die sterker is dan één van de drie nieuwe w ereldm achten en
zoo mogelijk zoo sterk als twee van de drie w ereldm achten <te samen > tezam en.
<Geen enkel van de Europeesche volkeren, ook niet het m ilitair en econo
misch sterkste, nl. het D uitsche volk, m et een kernbevolking van hoogstens 80
millioen, d a t door het verlies van 2 millioen van zijn sterkste jonge zonen in
1914-1918 zeer zw aar geleden Heeft en nu in dezen nieuwen oorlog wederom
zeer zw aar bloedverlies lijdt >
2. De noodzakelijke Europeesche samenwerking.
E uropa is noch u it <een> ras-oogpunt <van ras>, noch uit volkeren-oogpunt,
noch economisch of cultureel een eenheid. E r zijn vele volkeren. Volgens de ge
zonde nationaal-socialistische opvattingen, vrij van dynastieke en im perialis
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tische sm etten, <moet> behoeft E uropa in de eerste plaats volksordening.
Allen, die to t één volk behooren, m oeten verzam eld worden in één en <dezelfde >
denzelfden sta a t m et uitsluiting van diegenen, die <daarin> niet to t de volksge
m eenschap behooren. De Europeesche ordening van het W eener congres was
gebaseerd op het dynastiek beginsel. D it beginsel heeft zoo lang mogelijk stand
gehouden <doorgewerkt> en is eerst geleidelijk verflauwd. H et behoorde to t
B ism arck’s grootschen strijd om d it dynastieke beginsel te doorbreken, om te
kom en to t <den grooten Duitschen S taat > h et D uitsche Riik in 1870. Hij bouw
de een D uitschen s ta a t en vereenigde daarin vele D uitsche stam m en.
H et behoorde to t H itle r’s grootschen strijd om h et staatsbeginsel te door
breken en daarvoor het volksche beginsel, als deel van de nationaal-socialis
tische beginselen, <daarv o o r> in de p laats te stellen. Hij vereenigde alle D uit
sche stam m en to t één groot volk in één groot Rijk, het Groot-D uitsche Rijk.
D it proces vond zijn afsluiting in 1938 door de invoeging van Oostenrijk in
h et <Groot-> D uitsche Rijk. <in 1938>
H et volksche beginsel praevaleert boven het staatsbeginsel. M aar m et u it
zondering van het Joodsche volk heeft geen volk kunnen voortbestaan, althans
to t volledige ontplooiing kunnen kom en, zonder sam engevat te zijn in een
krachtigen S taat. V andaar d a t de sam envatting van het D uitsche volk is geschied<t> <in> in den <Groot-Duitschen> G root-D uitschen S taat. Deze alle
D uitscheis om vattende Groot D uitschen S ta at <zou> was <zeker tot> <slechts
zeer kort> op weg n a a r een groote m ilitaire, economische en cultureele o n t
plooiing, toen de wereldoorlog <uitbrak> helaas te vroeg uitbrak.
H et m oet den F ührer van den aanvang af duidelijk zijn geweest, d a t denieuw e
wereldm achten alleen dan zouden terugschrikken voor een poging to t vernieti
ging, w anneer h et D uitsche volk niet m eer alleen zou staan. Zijn blik rich tte
zich n a a r Engeland. Een sam engaan van E ngeland en D uitschland, de toen
m aals grootste zee- en landm achten, zou den oorlog voorkomen hebben. D it
is niet gelukt, d aar de Am erikaansche invloed al te groot was. H et geloof in de
nieuwe w ereldm acht, was groot er dan in de arm e „neven” van het vasteland.
Een Germaansch Rijk, om vattende het Duitsche, het Engelsche, het N eder
landsche, het Zweedsche, h et Deensche en h et Noorsche volk, is een groot
ideaal, d a t niet in vervulling is gegaan en n a a r alle waarschijnlijkheid in de
eerste tientallen jaren onbereikbaar is.
<Een tweede pog> D oordat E ngeland niet geneigd was om aan deze sam en
werking deel te hebben, kwam de samenwerking van de Europeesche naties
<meer> op den voorgrond. U itgaande van de as, werd system atisch geprobeerd
om het begrip der solidariteit binnen het Continent te versterken. D it is m is
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lukt. In de eerste p laats om dat practisch h et geheele Continent door D uitsch
land to t bezet gebied was gem aakt en dit <de meest > een zeer ongunstige toe
stan d is om to t wederzijdsch begrip te geraken; in de tweede p laats om dat het
doel van deze solidariteit wel negatief was aangegeven nl. verdediging tegen de
Sovjets, doch niet positief nl. zoo, dat in de vrije ontplooiing en het welzijn der
volkeren <,gewaarborgd zou zijn> vast geloofd kon w orden; en in de derde plaats
om dat te ver gegrepen was, dus te ver vooruitgeloopen op een historische ont
wikkeling.
Door de bezetting gevoelen de <g> volkeren zich in hun eer aangetast en ge
knecht, door de wijze van optreden en speciaal door de getroffen m aatregelen
der economie gevoelen zij zich uitgebuit en daarenboven hebben te veel D uit
schers in de bezette gebieden <waren te slechte psychologen om het vertrouw en >
<hebben het vertrouw en der volkeren > aan het geloof d a t een overwinnend
D uitschland <geen> een im perialistisch D uitcchland zou zijn, d a t system atisch
alle volkeren van E uropa zou knechten en u itb u it en, <steeds >m eer en m eer voed
sel gegeven. D aartegen zijn de beste diplom atieke bedoelingen niet opgewassen.
D aarenboven was te v er gegrepen. Van Pruissen n a a r B ism arck-D uitschland
is één sta p ; <Een halve later van> van Bism arck D uitschland n aar G rootD uitschland is wederom een stap. Van <Bismarck> G root-D uitschland to t de
Vereenigde S taten van E uropa of Bond der Europeesche naties van K reta to t
H am m erfest en van Cadix to t Riga is geen stap, m aar cen sprong, die veel te
groot is. Die sprong is geeindigd m idden in de sloot i).
N iettem in blijft het vraagstuk, waarom h et g aat, op te lossen. H et is meer dan
ooit urgent om tegenover de diplom atie van E ngeland, Am erika en de Sovjets
een doelbewuste Europeesche politiek te voeren, die ons een stap verder brengt.
H et gaat er om ten m inste 150 millioen en als het kan 200 millioen van de
m eest waardevolle Europeesche menschen to t m ilitaire en economische sam en
werking te brengen. D aardoor m ilitair en economisch zoo sterk te worden, d at
<tegen> aan de nieuwe wereldm achten niet alleen nu m aar in de toekom st het
hoofd geboden kan worden.
H et aan tal van 150 millioen <betrouwbare en m> m oet als een m inim um b e
schouwd w orden; 200 millioen geeft eenige m eerdere zekerheid voor de toekom st.
3. Kern-Europa
<De ondervinding van deze oorlogsjaren heeft voor de zooveelste m aal be
wezen de juistheid van de oude staatsm answ ijsheid, d a t men m et bajonetten
veel kan doen, alleen niet er op blijven zitten. D at men in norm ale vredesomi) Deze zin on tb reek t in den aan H itler aangeboden tek st. (Noot van het R.v.O.)
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standigheden onmogelijk op bajonetten kan blijven zitten, <wisten velen van
o n s> kan als algemeen bekend ondersteld w orden; d a t m en er zelfs in oorlogstijd
niet ongestraft jaren op kan blijven zitten is nu wel gebleken.
Ik geloof niet d a t de heksenketel van den B alkan een gebied is, w aar de vol
keren to t betrouw bare m ilitaire en economische samenwerking bereid <is> te
m aken zijn>.
Geheel E uropa te lt wellicht 350 millioen m enschen, verdeeld in vele volkeren
van de grootste to t de kleinste.
Voor h et doel: <om> een sterken kern in E uropa te bouwen, is E ngeland in
d it tijdsgew richt onbruikbaar. E erst w anneer h et B ritsch im perium zijn kracht
heeft verloren en E ngeland van zijn eerste plaats als Europeesche mogendheid
zal zijn verdrongen, o n tsta a t de mogelijkheid, d a t het <open kom t> v a tb a a r
w ordt voor het denkbeeld to t samenwerking m et het Continent. Voordien zeker
niet. D it is psychologisch ook volkomen te begrijpen, al zegt het verstand, d at
h et veel beter ook voor E ngeland zelf geweest was, als het bijtijds to t sam en
werking m et D uitschland h ad besloten.
De B alkan is een gebied, d a t niet to t E uropa gerekend kan worden, als men
den k t aan Europeesche zeden en cultuur. <Het is> <Zij > <Het> De B alkan be
hoort to t het Europeesche interesse gebied i).
Midden Italië m et Rom e als centrum is n a 20 jaren fascistisch regiem nog
m eer het <onom> gebied van den Paus <als> dan in de tijden van de Middel
eeuwen. Z uid-Italië is niet te wekken uit h aar lethargie. Spanje en P ortugal
vormen gebieden op zichzelf, afgezonderd van den kern van E uropa door de
Pyraneëen en geestelijk bijna <onbreekbaar> onverbrekelijk verbonden <aan>
m et Rome. De onzichtbare draden van Rom e n a a r Spanje worden stevig ge
houden in de handen van de Spaansche vrouw.
W at F rankrijk betreft, d it is volop E uropa. H et is <ontz> zeer te betreuren,
d a t F rankrijk niet te bewegen is geweest to t samenwerking in Europeeschen zin.
Psychologisch is d it te verklaren uit de positie van groote mogendheid, welke het
gedurende eeuwen in E uropa heeft ingenom en en de daarm ede gepaard gaande
geestelijke leiding van E uropa, die h et onbetw istbaar bijna door de geheele
18de en 19de eeuw heen heeft gehad. Deze positie en deze leiding <om> over te
geven aan <haar> den rivaal D uitschland kan een rechtgeaard Franschm an
psychologisch niet verdragen. E r zal een tijd van isolement van F rankrijk aan
vooraf m oeten gaan, alvorens van inschakeling sprake zal kunnen zijn. H et
<centrum van dit, op> b ran d p u n t van deze afwijzende houding is Parijs. W7ie
in onzen tijd Parijs opneem t in een gebied, w aar het op sam enw erking aankom t,
i) T oen deze passage geschreven werd, had de D uitsche w eerm acht het B alkangebied reeds ontruim d.
(Noot van het R.v.O.)
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standigheden onmogelijk op b ajo n etten kan blijven zitten, <wisten velen van
ons > kan als algemeen bekend ondersteld w orden; d a t men er zelfs in oorlogstijd
niet ongestraft jaren op kan blijven zitten is nu wel gebleken.
Ik geloof n iet d at de heksenketel van den B alkan een gebied is, w aar de vol
keren to t betrouw bare m ilitaire en economische samenwerking bereid <is> te
m aken zijn>.
Geheel E uropa te lt wellicht 350 millioen m enschen, verdeeld in vele volkeren
van de grootste to t de kleinste.
Voor h et doel: <om> een sterken kern in E uropa te bouwen, is E ngeland in
d it tijdsgew richt onbruikbaar. E erst w anneer h et B ritsch im perium zijn kracht
heeft verloren en E ngeland van zijn eerste plaats als Europeesche mogendheid
zal zijn verdrongen, o n tsta a t de mogelijkheid, d a t het <open kom t> v a tb a a r
w ordt voor het denkbeeld to t samenwerking m et het C ontinent. Voordien zeker
niet. D it is psychologisch ook volkomen te begrijpen, al zegt het verstand, d at
h et veel beter ook voor E ngeland zelf geweest was, als het bijtijds to t sam en
werking m et D uitschland had besloten.
De B alkan is een gebied, d a t niet to t E uropa gerekend kan worden, als men
den k t aan Europeesche zeden en cultuur. <Het is> <Zij > <Het> De B alkan be
hoort to t h et Europeesche interesse gebied i).
Midden Italië m et Rom e als centrum is n a 20 jaren fascistisch regiem nog
meer het <onom> gebied van den Paus <als> dan in de tijden van de Middel
eeuwen. Z uid-Italië is niet te wekken u it h aar lethargie. Spanje en P ortugal
vorm en gebieden op zichzelf, afgezonderd van den kern van E uropa door de
Pyraneëen en geestelijk bijna <onbreekbaar> onverbrekelijk verbonden <aan>
m et Rome. De onzichtbare draden van Rom e naar Spanje worden stevig ge
houden in de handen van de Spaansche vrouw.
W at F rankrijk betreft, d it is volop E uropa. H et is <ontz> zeer te betreuren,
d a t F rankrijk niet te bewegen is geweest to t sam enwerking in Europeeschen zin.
Psychologisch is dit te verklaren uit de positie van groote mogendheid, welke het
gedurende eeuwen in E uropa heeft ingenomen en de daarm ede gepaard gaande
geestelijke leiding van E uropa, die het onbetw istbaar bijna door de geheele
18de en 19de eeuw heen heeft gehad. Deze positie en deze leiding <om> over te
geven aan <haar> den rivaal D uitschland kan een rechtgeaard Franschm an
psychologisch niet verdragen. E r zal een tijd van isolement van F rankrijk aan
vooraf m oeten gaan, alvorens van inschakeling sprake zal kunnen zijn. H et
ccentrum van dit, op> b ran d p u n t van deze afwijzende houding is Parijs. Wie
in onzen tijd Parijs opneem t in een gebied, w aar het op sam enw erking aankom t,
i) Toen deze passage geschreven w erd. had de D uitsche w eerm acht h et Balkangebied reeds ontruim d.
(Noot van het R.v.O.)
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h aalt het centrum van w eerstand binnen de veste >). F rankrijk zou dus geheel
daarbuiten m oeten vallen, ware het niet d a t Noord-Oost F rankrijk het voorveld
is der N ederlanden en van D uitschland. D it voorveld kan niet gem ist worden
in de conceptie van kern-Europa. Te m eer niet, daar F rankrijk 70 zielen per
KM2 <tel> aan bewoners te lt, D uitschland 170 en de Nederlanden 300. H et
natuurlijk <uitbreidingsgebied» em igratiegebied voor de Nederlanden is NoordF rankrijk bewesten de M aas; het natuurlijk emigratiegebied voor D uitschland
in het W esten is <Noord> O ost-Frankrijk. Daarom zal het noodig zijn NoordOost F rankrijk in de hervorm ing van E uropa te betrekken.
In het Noorden ligt <is> het Scandinavische schiereiland, w aarvan de noor
delijke helft geographisch ver u itsteekt buiten den kern van E uropa. Gelukkig
woont d aar practisch niem and. Hoe groot de beteekenis ook moge zijn in econo
misch opzicht t.o.v. hout, ijzererts e n z .; hoezeer E uropa d it leege groote gebied
ook als h a a r interessenspheer zou beschouwen, dit kan h et feit niet wegnemen,
d a t er van de 6,5 millioen Zweden wellicht slechts een half millioen in het Noor
delijk gedeelte wonen en van de 3,5 millioen Noren waarschijnlijk nog geen
honderd duizend in de kale rotsen en spleten, de rafels van E uropa, die in de
<I j s > Noordelijke Ijszee afhangen. W anneer m en dit alles in aanm erking neem t,
w ordt de kern van E uropa duidelijk. Op het hierbijgaande k a a rtje is deze
kern m et een getande lijn aangegeven.
Deze kern w ordt bewoond door de volgende volkeren:
1. <Het> Duitschers <volk>
85
millioen (benaderings2. <Het> Zweden <volk >
6
,,
cijfers)
3. <H et > Noren <v o lk >
4<,5>
,,
4. <Het> <Deensche> Denen <volk >
4
,,
5. <H et > N ederlanders <volk >
14
,,
6. Bourgondiërs (W alen, de bewoners van
Noord-Oost F rankrijk en W estelijk
D uitschland)
14
,,
7. De N oord-Italianen
25
,,
8. De bewoners van K roatië
4
,,
9. <De > H ongaren
20
,,
10. Slowaken
4
,,
20
11. Polen
7
12. Tsjechen
Sam en 207
i) Parijs was reeds in A ugustus 1944 bevrijd. (Noot van het R.v.O.)
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D it kerngebied om vat dus rond 200 millioen m enschen.
De Polen en de Tsjechen kunnen niet gerekend worden betrouw baar aan een
m ilitaire samenwerking te kunnen deelnemen. Schakelt men die m ilitair u it,
dan w ordt dit kerngebied bewoond door 180 millioen menschen. De kern van
dit kerngebied is het gebied bewoond door de D uitschsprekenden, De andere
volkeren zijn daarom heen in een krans gelegerd, m et uitzondering van de
Tsjechen, die in h et h a rtje van D uitschland wonen. Van D uitsch standpunt
u it gezien wonen de Tsjechen op een verkeerde plaats. Van Tsjechisch stan d 
p u n t uit gezien kan dit volk alleen dan to t ontplooiing komen, dus „vrij” zijn,
als h et eerst verhuisd is, liefst n aar een gebied buiten den kern van E uropa.
4. Het doel van de kernvorming in Europa
H et doel van de kernvorm ing is: te komen to t een samenwerking van
Europeesche naties op m ilitair en economisch gebied. Een werkelijke sam en
werking kan alleen dan plaats vinden, wanneer de belanghebbende naties ervan
<er van > doordrongen zijn, of <in > ervan doordrongen kunnen worden, d at deze
samenwerking een levensnoodzakelijkheid is voor ieder hunner. Zij m oeten
er allen belang bij h e b b e n ; zij m oeten de redelijke zekerheid hebben, d a t h e t
geen zij aan vrijheid m oeten opgeven ruim schoots goed gem aakt w ordt door de
voordeelen, zoowel ideëel als m aterieel, die door de samenwerking worden be
reikt.
H et onaangetast laten van het volkseigene: de nationale tro ts, de taal, de
zeden, de godsdienst, het eigen cultureele leven is het m inste, d a t gewaarborgd
m oet zijn. Op dit gebied heeft de bezetting aan de volkeren rondom D uitschland
droeve ervaringen m edegebracht, <die> welke velen hebben afgeschrokken, die
d it niet als oorlogsverschijnsel konden vergeven 1).
W anneer d it eigene volksleven in eigen staatsverband gewaarborgd is, dan
b estaat de mogelijkheid to t opbouw van de samenwerking, m its het gemeen
schappelijk doel beperkt blijft to t het noodzakelijke, nl. het m ilitaire en het
economische gebied.
De beste naam , die m en aan de sam enwerking zou kunnen geven, lijkt m ij:
,,Wehr- und Wirtschaftsunion Europaischer Volker”.
De Wehrunion heeft het doel het plechtige verbond van de tien in de boven
staande <genoemde> <staten> opsomming verm elde naties, om gezamelijk één
groote sterke w eerm acht te land, te w ater en in de lucht te vorm en onder
Duitsche leiding. Zij verbinden zich iederen aanval op het kerngebied te be
J) Deze zin ontbreekt in den D uitschen tek st. (Noot van het R.v.O.)
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schouwen als aanval op eigen nationaal gebied. Zij verkrijgen daardoor, d at
niem and <buiten> hen kan aanvallen, zonder <het geweld> de m acht van 180
millioen tegenover zich te vinden
De W irtschaftsunion heeft to t doel de gezamelijke economische belangen te
behartigen tegenover de gebieden buiten den kern en de wereldm achten. Een
tolunie, een gezamelijke douane <grens> aan de grenzen van <het kerngebied>
de Unie, vrijheid binnen de Unie, zijn noodzakelijk. De grenzen van <het kernge> de Unie m oeten dus zoodanig gekozen worden, d at zij u it douane oogpunt
gemakkelijk te bewaken zijn. Reeds uit dien hoofde is opneming van uitge
strek te gebieden buiten h et geteekende kerngebied bezwaarlijk.
H et zooveel mogelijk ondoordringbaar m aken van de Uniegrens, gepaard
aan een gemakkelijke, weinig m enschen vergende bewaking, is alleen dan
mogelijk, als de grens verstandig gekozen w ordt door zooveel mogelijk gebruik
m aking van natuurlijke hindernissen, zooals de K arpathen en de Apenijnen.
De Unie om vat niet alleen <de> het meest waardevolle Europeesche menschenm ateriaal, m aar tevens practisch h et geheele industriëele E uropa. Zij zal
daarom het krachtcentrum van E uropa zijn en daardoor voldoen aan het doel,
w aarvoor zij gesticht w ordt.
H et m oet geenszins onmogelijk geacht worden, d a t in lateren tijd door een
volgende generatie doel en grondgebied der Unie zullen worden uitgebreid.
Misschien treed t eens E ngeland nog toe, of <is> w ordt het n u buitengesloten
F rankrijk rijp <geworden> om op zijn verzoek te worden toegelaten.
H et kom t er echter nu op aan het <beperkte> voorgestelde doel te bereiken.
D it zal heel moeilijk z ijn ; het is een zeer groote stap, die gedaan m oet worden ;
vele tegenstanden zullen te overwinnen zijn.
5. De <belanghebbende> deelnemende naties.
1. H e t D u i t s c h e v o l k .
Als eerste en meest belanghebbende natie m oet het Duitsche volk genoemd
worden. H et <heeft> is den veel bloed gekost hebbenden oorlog van 1914—1918
nog niet vergeten, <of> nu de huidige oorlog wederom enorme offers vergt.
W anneer deze oorlog gewonnen zal zijn en D uitschland <staat dan alleen > zou
dan alleen staan in een geheel vijandelijke wereld, om ringd door vijanden in
E uropa, dan heeft het nog den oorlog verloren, w ant de ondergang is dan slechts
verschoven. Zou het gevolg geven aan inblazingen van, zacht uitgedrukt,
onverstandige <ophitsers> im perialisten om andere volkeren in te lijven, dan
heeft het niet alleen vijanden van buiten, m aar ook van binnen, hetgeen den
ondergang slechts kan bespoedigen en o n e e r > zekerder m aken.
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H et Duitsche volk heeft, na alles w at het geleden heeft, er recht op niet m eer
alleen te staan, wanneer het op de verdediging van E uropa aankom t. D it
<recht> kan alleen <bevredigd> bereikt worden, w anneer het om ringd is door
vrienden. Deze vrienden <zijn> m oeten de om ringende naties zijn, die in de
Unie zijn opgenomen <en zeker weten > m et de zekerheid noch geknecht, noch
uitgebuit te zullen worden, doch door h et D uitsche volk als naties te worden
gerespecteerd. D it is een psychologische kwestie, w aarm ede het geheel sta a t
of valt.
2. H e t Z w e e d s e h e v o l k
H et Zweedsche volk verkeert in dezelfde positie als het Nederlandsche volk
vóór 1940. W anneer er niet was de dreiging van de Sovjet-Unie, dan zou er
geen reden voor het Zweedsche volk zijn om toe te treden to t de Europeesche
Unie. N atuurlijk zou de toetreden voor Zweden veel aantrekkelijker zijn als
de onaantastbaarheid van h et geheele Zweedsche grondgebied gegarandeerd
zou worden door de Unie, m aar d it is <van de Unie> te veel gevergd. De Unie
kan aan Zweden <de onaantastbaarheid van> garandeeren, d at aantasting van
h et Zweedsche grondgebied binnen <de > het gebied der Unie gekeerd zal wor
den m et de kracht van 180 millioen m enschen inplaats van 6 millioen.
<En binnen de grens der Unie wonen 6 van de 6,5 millioen menschen Zweden
van de 6,5 millioen >
3. H e t N o o r s c h e v o l k
W at voor het Zweedsche volk geldt, geldt nog m eer voor het Noorsche.
B uiten het gebied der Unie kom t van Noorwegen slechts kale rotsen en zout
w ater te liggen i). H et is volkomen begrijpelijk, d a t de Noren gaarne hun ge
heele grondgebied binnen de Unie zouden brengen, m aar het Noordelijk ge
deelte ligt te ver buiten E u ro p a’s kern.
4. H e t D e e n s c h e v o l k
H et Deensche volk verkeert heden in de positie van m in of meet <beveiligd>
beveiligd te zijn, zonder d a t het zich daarvoor behoeft in te spannen. H et beeindigen van dezen toestand zal ten slotte het zelfrespect en den opbou van het
Deensche volk ten goede komen.
5. H e t N e d e r l a n d s c h e v o l k
H et N ederlandsche volk heeft vier eeuwen op eigen beenen gestaan. H et
i)
Ook de in 1940 door de D uitsche w eerm acht zoo hardnekkig verdedigde ertshaven N arvik. (Noot
van het R.v.O.)
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heeft zich geweerd tegen Spanje, E ngeland en Frankrijk en heeft in dezen strijd
nim m er eenigen steun van beteekenis u it de D uitsche landen ontvangen.
H et heeft in <zijn grootsten bloeitijd> den tijd van zijn grootsten bloei en m acht
nim m er imperialistisch zijn begeerte naar Duitsche landen uitgestrekt. H et
heeft in 1918—1919 geweigerd om op h et aanbod der overw innende geallieerden
in te gaan om het land van Kleef te annexeeren. D it is in overeenstem m ing
m et den Nederlandschen aard. H et was in 1940 het rijkste land van Europa,
h et best georganiseerde, de derde koloniale m ogendheid van de wereld, trotsch
op zijn groote cultureele en wetenschappelijke w aarden. H et is in Mei 1940
omvergeloopen door de Duitsche w eerm acht; <en> in 4 jaren van het rijkste to t
het arm ste land van E uropa gem aakt en ook in vele andere opzichten aange
ta s t en onderm ijnd. Zijn enorm koloniaal gebied, de vrucht van 3 eeuwen noes
ten arbeid, is overweldigd door Jap an .
'
<Bijna geen van zijn nationale instellingen heeft de bezettende m acht > De
honderdduizend Nederlandsche nationaal-socialisten hebben niettem in geloofd,
d a t het nationaal-socialism e voor D uitschland geen uithangbord was om zijn
imperialisme daarachter te verbergen i). Op mijn gezag hebben zij geloofd in
de goede bedoelingen en de mij gedane toezeggingen van den Führer. H un
zonen en m annen hebben zich bij tienduizenden ingezet en bij duizenden geof
ferd. Vier jaren lang hebben alle zalen in N ederland gedaverd van ,,de Ger
m aansche saam horigheid” in woorden <beel>; het oogenblik is gekomen,
d a t van Duitsche zijde de woorden in daden worden omgezet, n a d a t <vier
jaren > vanaf h et jaa r 1935, dus nu negen jaren lang, de Nederlandsche natio
naal-socialisten voor de solidariteit hebben gestreden en geleden.
T ot nu toe kunnen wij als N ederlanders niet zeggen, d at wij door h et nationaal-socialistisch D uitschland beter behandeld zijn dan door E ngeland en
Frankrijk. <Veel eerder nog h et tegendeel>
W anneer h et nationaal-socialistisch D uitschland zich tegenover het N eder
landsche volk gaat gedragen als de grootere <broeder> en sterkere broeder, die
van zijn m acht tegenover den kleineren en zwakkeren geen m isbruik m a a k t;
die daarentegen <met vreugde > h et nationale zelfrespect van het N ederland
sche volk eerbiedigt en m et vreugde zijn cultureelen en m ateriëelen bloei zal
zien, dan is het Nederlandsche volk in zijn geheel, <snelle daarv> te winnen voor
toetreding to t de Unie en zal het daarvan één der waardevolste en trouw ste
leden worden.
W il daarentegen D uitschland voortgaan ons te knechten, te ontrechten en
uit te buiten, dan kan het na een gewonnen oorlog ons N ederlanders inlijven,
J) Deze passage is la te r geschrapt. (Noot van het R.v.O.)
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m aar dan voorspel ik, d a t de strijd ondergronds en bovengronds zal doorgaan
to t den dood toe van generatie op generatie ').
6. H e t B o u r g o n d i s c h e v o l k .
E r is nu geen Bourgondisch volk. Eens was er een Bourgondisch Rijk, m aar
de sporen daarvan zijn reeds lang verdwenen. E r zijn W alen in Zuid-Oost België;
er zijn de bewoners van Noord-Oost F ran k rijk ; er zijn Fransch sprekenden
in Zw itserland <cantons in B elgië>. Zij hebben allen één ding gemeen: het
F ransch is hun gemeenschappelijke taal. De binding die van de ta a l uitgaat,
is aanzienlijk grooter dan die, welke u itg aat van de lengte van de schedels
of de kleur van de oogen. De mogelijkheid om deze m enschen samen te v a tte n
in één s ta a t : den Bourgondischen sta a t is gebaseerd op de gemeenschappelijke
taal.
Overigens <moet> is den te stichten Bourgondische sta a t een constructie ten
behoeve van de Unie. De Bourgondische S ta at is binnen de Unie noodzakelijk
als het natuurlijk voorveld der N ederlanden en van D uitschland.
N iet vergeten zal mogen worden, d a t voor den <Bou> Bourgondiër de N eder
lander is en blijft ,,le sale F lam an d ” en de D uitscher ,,le sale Boche” . Daarom
<zal> zullen in den Bourgondischen S taat de Nederlandsche en de Duitsche
m inderheden bescherm d m oeten worden.
Door het afscheiden van den Bourgondischen S taaat wordt de kracht van
F rankrijk, die gericht zou zijn tegen de Unie, gebroken. E r blijft practisch alleen
een agrarisch F rankrijk m et een veel te groote<n> hoofdstad <in het> dicht bij
de grens van de Unie.
7. H e t I t a l i a a n s c h e v o l k .
H et Italiaansche volk heeft alle kansen gehad om zich to t een groote mogend
heid te ontplooiien. Deze zijn alle te niet gedaan.
W ederom is gebleken, d a t het Italiaansche volk ten Noorden van de Apenijnen toch anders is dan in Midden- en Zuid Italië. H et Noorden is h et meest
E uropeesch; het m idden is Rom e, het land der M onsignori; het Zuiden het oude
koninkrijk Napels.
Alleen het Noorden kan to t kern-E uropa gerekend worden. Wie het Noorden
a a n ta st, ta s t het leven der U nie aan. N iem and kan in <deze> deze eeuw van
de Zweden verlangen, d a t zij Sicilië of Apulië gaan verdedigen. <Voor> H et
Italiaansche volk in het Zuiden zal het waarschijnlijk ook in het geheel niet
i) Deze alinea ontbreekt in den uiteindeliiken tek st. (Noot van het R.v.O.'i
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erg vinden niet onder den dienstplicht der Unie te v a lle n ; van m ilitairen plicht
bevrijd te zijn.
Midden- <en Zuid> Italië, voor zoover niet behoorend to t den K erkstaat,
en Z uid-Italië zullen dus m in of m eer in de positie kom en van p ro tecto raat van
N oord-Italië. De hoofdstad van Italië w ordt dan practisch verlegd van Rome
n a a r Milaan.
8. H e t K r o a t i s c h e v o l k .
Of er een K roatisch volk is, kan ik niet beoordeelen. H et w ordt in ieder geval
geacht aanwezig te zijn, <daar er een K roati> of te kunnen groeien, anders zou
er geen K roatische S ta a t gesticht zijn *).
Of de K roatische S ta at to t kern-E uropa gerekend m oet worden ja of neen,
kan ik niet beoordeelen. Gezien echter de binding, die er nu m et D uitschland
bestaat, heb ik gemeend d it gebied binnen de Unie te m oeten betrekken.
9. h e t H o n g a a r s c h e v o l k .
H et H ongaarsche volk te herstellen in zoo volledig mogelijken om vang en
te garandeeren door de Unie, m oet voor <Hongarije> de H ongaren derm ate
aantrekkelijk zijn, d at m et enthousiasm e aan de Unie zal kunnen worden deel
genomen. Op de kam der K arpathen ligt de grens tusschen kern-E uropa en
den B alkan.
10. H e t S l o w a a k s c h e v o l k .
H et Slowaaksche volk <ligt> heeft zijn w oonplaats binnen de Unie. Slowakije
is nu een p rotectoraat van D uitschland. Wil het lid der Unie worden, dan zal
D uitschland het begrip p rotectoraat 2) m oeten opgeven. D it zal ongetwijfeld
ten goede komen aan het zelfbewustzijn der Slowaken en aan de sym pathie der
Slowaken voor D uitschland.
Of het gewenscht is, h et begrip p rotectoraat op te geven is een aangelegen
heid, die zich o n ttre k t aan mijn beoordeeling.
6. Het begin van den opbouw der Unie.
De Unie m ag niet w orden voorgeschreven in Berlijn en worden opglegd
aan de andere volkeren, m aar <mag> integendeel zij m oet worden gesticht door
1 ) Op 10 A pril 1941, na de bezetting van Joegoslavië door D uitsche en Italiaansche tro ep en ; S ta a ts
leider was P avelitsj. (Noot van het R.v.O.)
2 ) Volgens verdrag van 23 M aart 1939 bescherm de het D uitsche Rijk de politieke onafhankelijkheid
van Slowakije. In den definitieven tek st der n o ta kom en al deze uiteenzettingen over h et p ro tec to ra a t niet
m eer voor. (Noot van het R.v.O.)
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de andere volkeren en de leiding worden aangeboden aan den Führer, die bij
de aanvaarding van de leiding de kern van de Unie, het Duitsche volk, in de
Unie inbrengt. D aar de Nederlanden ongetwijfeld h et grootste offer brengen op
het a lta ar der Unie, daar het <zich h andelt > gaat om h et zich bekennen to t het
Continent van een volk, d a t zijn belangen grootendeels overzee had, is het
logisch, d a t de stichting van N ederland uitgaat. De stichting kan geschieden
in het Vredespaleis in Den H aag, d a t daardoor voor de eerste m aal werkelijk
aan zijn do ek einden > zal <voldoen > beantw oorden. D it vredespaleis zal worden
aangeboden aan de Unie.
H et is duidelijk, d a t de tijd er nog niet rijp voor is om het geheele plan der
Unie te openbaren. De publicatie is niet mogelijk wegens Zweden en Zwitser
land en nu nog ongewenscht wegens Italië en Frankrijk.
M aar niettem in kan er reeds nu een <goed en> deugdelijk begin gem aakt
worden. De geestelijke basis van de Unie is het nationaal-socialism e en het
fascisme, w aartoe behoort het leidersbeginsel.
Een voldoende basis is aanwezig in Noorwegen, N ederland, Italië, <K ro atië>
en Hongarije.
H et gebied van h et toekom stige Bourgondië is geheel door de geallieerden
bezet, m et inbegrip van W allonië. N iettem in kan m en W allonië als uitgangs
p u n t nem en <en d it voorloopig> voor het toekom stige Bourgondië.
Op deze wijze zouden de <vertegenwoordigers» leiders van 5 volkeren to t
stichting van de Unie kunnen overgaan nl. van Noorwegen, de Nederlanden,
W allonië, Italië en Hongarije. Officieël dient dit te geschieden buiten D uitsch
land om ; in werkelijkheid <nl.> echter in <de> nauwe samenwerking m et
D uitschland of concreter gezegd onder het w akend oog van den Führer.
Mu

Almelo 17 Novem ber 1944.

*) H e t Vredespaleis is eigendom der C arnegie-stichting. (Noot van het R.v.O.)
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B IJL A G E 1

O N TW ERP-STATU UT VAN D EN BOND VAN GERM AANSCHE
V O LK EREN
(door Dr J . H. Carp)

O N T W E R P-ST A T U U T VAN D E N BON D VAN GERM A ANSCHE V O LK ER E N

De Regeeringen van het Groot Duitsche Rijk, het Rijk der Nederlanden, het
K oninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het K oninkrijk Denem arken,
Overwegende, d at door de zegepraal der wapenen van het Groot Duitsche
Rijk de grondslag is gelegd voor een nieuwe orde der Europeesche Staten,
inzonderheid van die S taten, welker gebied aan de Germaansche Volkeren to t
levensruim te strek t;
d at als ordenende m acht in deze levensruim te het Groot Duitsche Rijk moet
worden erkend;
d at alleen binnen het verband dezer nieuwe orde de belangen der in deze
levensruim te gevestigde Volkeren kunnen worden gediend en gewaarborgd;
d at de verantwoordelijke Regeeringen der bij de Germaansche levensruim te
betrokken S taten het m itsdien als haar eersten en hoogsten plicht beschouwen
over te gaan to t de stichting van een B o n d v a n G e r m a a n s c h e V o l 
k e r e n , welke door het hier volgend sta tu u t w ordt geregeld:
Artikel

1

De Bond van Germaansche Volkeren heeft ten doel de bescherming en de
behartiging van de gemeenschappelijke belangen dier Volkeren, zoomede het
versterken en onderhouden van hun saamhoorigheidsbesef.
Artikel

2

De Bond om vat het Groot Duitsche Rijk, het Rijk der Nederlanden, het
K oninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het K oninkrijk Denemarken.
Op hun verzoek kunnen andere Germaansche S taten door het gezag, ge
noemd in artikel 4, mede als lid van den Bond worden toegelaten.
Artikel

3

H et Rijk der Nederlanden, het K oninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het
K oninkrijk Denem arken wijzigen, voorzoover noodig, hun constituties in over
eenstem m ing m et de beginselen van dit s ta tu u t. Zij worden geacht aan deze
Vijf n o ta ’s van M ussert
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verplichting te hebben voldaan, indien zij zich in hun constituties to t N atio
naal-socialistische S taten verklaren en zich daarin verbinden m et betrekking
to t de regeling hunner w eerm acht en volkshuishouding te handelen in overeen
stem m ing m et het Groot D uitsche Rijk.
Artikel

4

Met inachtnem ing van de bepalingen van dit sta tu u t berust de leiding van
den Bond bij den F ührer van het Groot Duitsche Rijk.
Artikel

5

H et recht der Regeeringen van de S taten, genoemd in artikel 3, eersten vol
zin, om n aar eigen goedvinden de belangen der betrokken Volkeren te beharti
gen en de daartoe door haar noodig geoordeelde m aatregelen te treffen, w ordt
ten volle erkend, behoudens het bepaalde in het B ondsstatuut en m et dien ver
stande, d a t zij zich zullen onthouden van alles, w at de gemeenschappelijke
grondslagen, w aarop de Bond berust, kan schaden.
Artikel

6

De wijze van overleg m et betrekking to t de gemeenschappelijke regeling van
de aangelegenheden der w eerm acht en volkshuishouding w ordt door den Führer
van het Groot Duitsche Rijk bepaald.
Artikel

7

De Overzeesche Gebieden, welke zich onder het gezag van een der in artikel
2 genoemde Staten bevinden, m aken mede deel u it van den Bond.
Indien deze Gebieden alszoodanig tevens to t een andere levensruim te be
hooren, worden de daaruit voortvloeiende beperkingen en verplichtingen er
kend en geëerbiedigd.
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Als grondslag voor den Bond van Germaansche Volkeren is aanvaard de
n a t i o n a l e en de i n t e r n a t i o n a l e zijde van het Nationaal-socialisme.
De laatste openbaart zich in de r a s gemeenschap, welke niet aan Staatsgren
zen gebonden is en zich over verschillende Volkeren en S taten kan u itstre k k e n ;
de eerste betreft de geslotenheid van de h i s t o r i s c h gegroeide Volksgemeen
schap, die haar eigenheid in een nationalen V olksstaat wil bewaren. De ver
binding van deze beide zijden van het Nationaal-socialisme brengt de gedachte
naar voren van een tusschen-staatsche overkoepeling van op rasgem eenschap
berustende V olksstaten: de Bond van Germaansche Volkeren.
Voorzoo ver het Groot Duitsche Rijk door de kracht zijner wapenen de voor
w aarden voor de mogelijkheid eener nieuwe orde in de Europeesche Statenwereld heeft geschapen, welke in den Bond van Germaansche Volkeren to t
uitdrukking kom t, en de m acht heeft deze orde te handhaven, zal de leiding van
dit Rijk in de gemeenschappelijke levensruim te dier Volkeren m oeten worden
erkend.
De S taten, die van deze levensruim te deel uitm aken en m itsdien als leden van
den Bond in aanm erking komen, zijn, behalve het Groot Duitsche Rijk, Ne
derland, Zweden, Noorwegen en Denem arken. D aar de rasgem eenschap zich
echter ook to t andere volksgroepen u itstrek t (b.v. de Nederlandsche stam ver
w anten in Zuid-Afrika), kan het gewenscht zijn de mogelijkheid open te laten
voor de toetreding van andere leden to t den Bond.
De Bond heeft een p r a k t i s c h doel: de verzekering — op den n a tu u r
lijken grondslag, w aarop hij berust — van de gemeenschappelijke belangen
der betrokken Volksstaten, of, anders gezegd, de behartiging van de belangen
der gemeenschappelijke levensruim te. Deze betreffen vooral de aangelegen
heden van volkshuishouding en w eerm acht. D aarnevens kom t het levendig
houden van het besef van duurzam e onderlinge verbondenheid zijner leden als
een belang van eerste orde van den Bond naar voren.
De Bond van Germaansche Volkeren is gedacht als een verbond van z e l f 
s t a n d i g e S t a t e n naar den tra n t van een Statenbond, zij het ook op in
niger en natuurlijker grondslag — de rasgem eenschap der betrokken Volkeren
— dan ten aanzien der historische Statenbonden het geval is geweest. De
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zelfstandigheid (souvereiniteit) der deel-Staten m oet uiteraard in overeenstem 
m ing zijn m et hun onderlinge verbondenheid, zooals de Bond deze to t u itd ru k 
king brengt. D aartoe zullen deze Staten in hun constituties beginselen moeten
aanvaarden, welke de strekking hebben den gemeenschappelijken grondslag
voor hun saam hoorigheid in den Bond te leggen. Deze beginselen betreffen in
h et algemeen de erkenning van het N a t i o n a a l - s o c i a l i s m e als de
leidende gedachte voor de inrichting van m aatschappij en S taat en in het bij
zonder de zelfbeperking van de afzonderlijke S taten m et betrekking to t de re
geling van aangelegenheden van volkshuishouding en w eerm acht, waarvoor
overeenstem ming vereischt w ordt m et de Bondsleiding.
A r t i k e l 1 om schrijft het doel van den Bond: zoowel to t de bescherming
der Germaansche levensruim te als ter verzekering der bestaansvoorw aarden
en w elvaart hunner Volkeren m oeten de betrokken S taten hun gemeenschappe
lijke krachten inspannen. De noodzakelijke eenheid binnen deze levensruim te
van aangelegenheden van weermacht (bescherming) en van volkshuishouding
(behartiging van gemeenschappelijke belangen), naast de versterking van het
saamhoorigheidsbesef der Volkeren, verbonden door rasgem eenschap, kom t in
dit artikel als de rechtvaardiging van het bestaan van den Bond to t uitdrukking.
A r t i k e l 2 noem t de leden van den Bond. H et tweede lid laat de mogelijk
heid open voor toelating van andere leden dan de in het eerste lid genoemde.
Deze leden zullen vanzelfsprekend aan dezelfde voorwaarden m oeten voldoen
als de eerstgenoemde, bepaaldelijk uit een oogpunt van Germaansche rasver
w antschap. Over hun toelating zal door de leiding van den Bond m oeten wor
den beslist.
A r t i k e l 3 vestigt de verplichting van de leden van den Bond hun con
stituties m et de beginselen van den Bond in overeenstem ming te brengen. Zij
zijn gehouden hun constituties in Nationaal-socialistischen zin te wijzigen langs
den weg, welke voor ieder door de om standigheden het meest aangewezen zal
blijken. Daarbij zullen zij zich de zelfbeperkingen m oeten opleggen — beper
kingen der oude staats-souvereiniteit — , welke door hun saam hoorigheid in de
onder leiding van het Groot Duitsche Rijk staande Germaansche levensruim te
worden vereischt.
Over de vraag of aan de in dit artikel bedoelde verplichting door de betrok
ken S taten genoegzaam is voldaan, zal uiteindelijk m et inachtnem ing van de ge
stelde norm de leiding van den Bond m oeten beslissen.
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A r t i k e l 4 draagt de leiding van den Bond op aan den F ührer van het
Groot Duitsche Rijk. H et kom t niet gewenscht voor om trent den aard dezer
leiding in bijzonderheden te treden. Zij vindt in elk geval h aar beperking in het
bepaalde in artikel 5 en zal zich overigens in de p raktijk nader m oeten ontw ik
kelen.
A r t i k e l 5 spreekt nog eens uitdrukkelijk het beginsel van de zelfstandig
heid der betrokken S taten uit, alleen beperkt door het hoogere belang van den
Bond, wiens rechten in het S ta tu u t omschreven zijn. Ook hierbij zal uiteindelijk
de leiding van den Bond, indien het volstrekt noodzakelijk is, een beslissing
kunnen geven.
A r t i k e l 6. H et is niet gewenscht in het sta tu u t zelf voorschriften te
geven om trent de wijze van overleg tusschen de leden-Staten van den Bond en
de leiding, verm its de vaststelling van een desbetreffende regeling beter aan
deze leiding zelve kan worden overgelaten m et het oog op de vele praktische
aangelegenheden, welke zich daarbij voordoen.
A r t i k e l 7. D at de Overzeesche Gebieden, welke zich onder het gezag van
to t den Bond behoorende S taten bevinden, mede deel van den Bond uitm aken,
spreekt eenerzijds vanzelf, m aar anderzijds m oet rekening gehouden worden
m et de om standigheid, d at deze Gebieden door hun ligging t e v e n s t ot een
a n d e r e dan de Germaansche levensruim te behooren. Ook deze andere le
vensruim te heeft h aar eigen rechten, welke door den Bond van Germaansche
Volkeren krachtens zijn eigen beginselen zullen m oeten worden erkend.
Daarbij is te denken o.a. aan het „P act van D rie” . In artikel 1 van dit tu s
schen D uitschland, Italië en Ja p an gesloten verdrag erkent Ja p a n de leiding van
Duitschland en Italië bij de vaststelling eener nieuwe orde in E uropa, gelijk in
artikel 2 D uitschland en Italië de leiding van J a p a n erkennen bij de instelling
van een zoodanige orde in de Groot-Aziatische ruim te. D it is m et betrekking to t
de overzeesche gebiedsdeelen van Nederland van belang, al schijnt de vraag of
deze in de bedoelde, onder ordenende leiding van Ja p a n staande levensruim te
gelegen zijn, haar uiteindelijke beantw oording nog niet te hebben gevon
den. H et is geenszins uitgesloten, d at Ja p a n zijn wenschen m et betrekking to t
Nederlandsch-Indië zal beperken — gelijk het dit to t dusverre uitdrukkelijk
deed -— to t een economische samenwerking zonder politieke nevenoogmerken.
Overigens heeft de erkenning van Jap an s leiding in de Groot-Aziatische le
vensruim te reeds gevoerd to t een internationale regeling van een to t nu to e
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onbekenden aard. In verband m et het vredesaccoord (10 Mei 1941) tusschen
T hailand en Indo-China heeft F raknrijk zijn koloniaal gebied in Indo-China in
zooverre onder de bescherming van Ja p a n geplaatst als voor dit gebied vanwege
F rankrijk de belofte is gegeven in de toekom st geen buitenlandsche betrekkin
gen aan te gaan, die tegen Ja p a n gericht zouden kunnen zijn. Frankrijk heeft
hierdoor de aanspraken der Japansche leiding binnen de Groot-Aziatische
levensruim te erkend m et betrekking to t zijn eigen aldaar gelegen koloniaal ge
bied, d at m et dit voorbehoud overigens geheel aan het Fransche gezag onder
worpen blijft.
In deze lijn zou kunnen liggen een m in of meer overeenkomstige regeling tu s 
schen N ederland en Ja p an , waardoor alsdan de Nederlandsche verplichtingen,
voortvloeiende uit het sta tu u t voor den Bond van Germaansche Volkeren, zoo
wel w at de overzeesche weerm acht als de volkshuishouding aangaat, beperkt
zouden m oeten worden m et het oog op de eischen der Overzeesche levensruim te.
In verband m et de hier bedoelde mogelijkheden dient het tweede lid van dit
artikel.

B IJL A G E II

OV ERZICHT VAN DEN S T R IJD D E R N.S.B.
(Nota voor

Sc h m id t )

U trecht, St. Nicolaas 1940.
Om het ontstaan « ie geschiedenis > der N S B te begrijpen m oeten wij terug
gaan naar het ja a r 1919. De geallieerden waren de baas in E uropa en verdeelden
den buit. België moest beloond worden, te meer daar het nu volkomen een w erk
tuig was in handen van Frankrijk. De beloning moest bestaan in het afstaan
van Zuid-Lim burg en Zeeuwsch-Vlaanderen door Nederland. Nederland zou
worden schadeloos gesteld door annexatie van het land van Kleef. Nederland
weigerde zich schuldig te m aken aan annexatie en wilde ook geen gebiedsdeelen afstaan. Toen werd buiten Nederland om bepaald d at kanalen van den
Rijn naar Antwerpen zouden worden gegraven over Nederlandsch gebied en dat
de souvereiniteit over de Scheldemondingen zou overgaan n aar België. D at
was weer een stap naar F ran k rijk ’s einddoel: de Rijngrens van Bazel to t
den mond. Deze pénétration pacifique werd neergelegd in een ontw erp tra c ta a t
gesloten op 3 April 1925 tusschen de Ministers van Buitenlandsche Zaken van
Nederland en België. Alvorens van kracht te zijn behoefde dit tra c ta a t de
goedkeuring der Staten-Generaal.
De publieke opinie in Nederland aanvaardde dit verdrag als een Nederland
sche bijdrage, een Nederlandsch offer aan de samenwerking die in den Volken
bond zou plaats vinden. Alleen ben ik begonnen daartegen te opponeeren
als 29 jarig subaltern ingenieur. Ik heb een landelijk comité van Actie daartegen
opgericht en vond den President van de Nederlandsche B ank bereid om als
president van het comité op te treden w aarvan ik de practische leiding had als
secretaris. N a bijna 2 jaren van harden strijd, n ad at het nog eerst aangenomen
was door de Tweede Kam er, werd het verdrag tenslotte op 24 M aart 1927 door
de Eerste K am er verworpen. De M inister van Buitenlandsche Zaken tra d dien
tengevolge af. Ik schreef nog de richtlijnen voor een nieuwe overeenkomst,
die bevrijd zou zijn van de pénétration pacifique en keerde n aar mijn in
genieurswerk terug.
In 1929 openbaarde zich de eerste teekenen van een hernieuwde poging om
N ederland in de Fransche imperialistische politiek op te nemen. In 1930 nam
de nieuwe aanval meer concreten vorm aan w aarop ik mij wederom voor den
strijd aangordde.
Ik kwam toen echter to t de conclusie, dat alleen een ziek volk zich vrijwillig
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liet spannen voor de belangen van een vreemde mogendheid. Niet meer zou het
zin hebben om de bovenste leidende klasse den voet dwars te zetten, m aar om de
groote m assa van het volk weer gezond te m aken, door het to t eenhei d te brengen
en geestelijk en lichamelijk te bevrijden van defaitisme.
In den loop van het jaa r 1931 sprak ik daarom m et van Geelkerken, die ik
u it mijn am bt kende. Na overweging besloot ik tezam en m et hem een volks
beweging daartoe te ontketenen. Die volksbeweging zou zijn anti-m arxistisch,
anti-volkenbond, pro verdediging Vaderland, pro de gerechtigheid voor het
arbeidende volk.
Overwegende de naam werd door mij aan nationaal-socialist de voorkeur
gegeven boven fascist, om dat fascist buitenlandsch is en nationaal en socialist
de twee-eenheid vorm t w aaruit een volk kan opbloeien. Nationalism e noodig
voor de verdediging van een volk tegen van buiten komende vijanden; socialisme
noodig voor de verdediging van het volk tegen de vijanden van binnen: kapita
lisme en m arxism e. De kleuren werden aangenomen zwart-rood. H et rood der
revolutie; het zw art van het behoud van het goede, het blijvende uit alle tijden.
Anders u itg e d ru k t: bloed en bodem.
Als insignevorm werd gekozen de driehoek, die het teeken is voor delta. Ne
derland is de delta van de 3 groote rivieren Rijn, Maas en Schelde.
H et program bevat 20 punten ten aanzien van nationale oogmerken, sta a ts
rechterlijke hervorm ingen, volkshuishouding, cultuur en sociale voorzieningen.
H itler’s Mein K am pf was mij onbekend, van de Jodenkwestie wist ik niets.
D it is achteraf gezien buitengewoon gelukkig, w ant indien dit toen wel het
geval was geweest, zou de opbouw in Nederland waarschijnlijk niet gelukt
zijn, w ant Nederland had geen verdrag van Versailles, geen sociaal-democratische Regeering, geen Joden overstroom ing uit het Oosten.
Op 14 December 1931 werd zoo de N S B gegrond m et twee werkende led en :
van Geelkerken en ik.
H et ja a r 1932 werd besteed om te komen to t de eerste 1000 leden in ver
schillende groepen en groepjes over het land verdeeld. Ja n u ari 1933 eerste
landelijke bijeenkom st m et 600 leden en 50 m annen der W. A. Algemeen lach
succes. Een hoon en belachelijkmaking. Hoe kon een overigens knap ingenieur
to t zulke dwaasheden komen.
H et eerste num m er <blad> van het weekblad Volk en Vaderland (overeen
kom ende m et kleuren rood en zwart) verscheen. M arschorder voor het jaar
1933: komen to t de eerste 10.000 leden.
Reeds bij de eerste openbare vergaderingen kwam het to t ongeregeldheden
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m et Joden en m arxisten. De Beweging groeide als kool. In Septem ber 1933
tweede bijeenkom st m et 6000 m an. Uniformverbod, waardoor het dragen van
zw arte hemden en overige uniform stukken in het openbaar werd verboden.
Einde 1933 waren de 10.000 leden bereikt.
Toen zette de staatsm acht in. H et am btenaarverbod werd uitgevaardigd,
d.w.z. het lidm aatschap der N S B had onmiddelijk het ontslag als am btenaar
of m ilitair ten gevolge. D it ging uit van het Rijk. De provinciën en de gemeenten
werden gedwongen dit voorbeeld te volgen. Een geweldige bres werd geslagen
in het kader. Van Geelkerken was am btenaar te r provinciale griffie van
U trecht, ik was Hoofd-Ingenieur van den W aterstaat der provincie U trecht.
Beiden ontslagen op 1 Mei 1934.
De Roomsch-Kathölieke K erk vaardigde voor de leden der K erk eveneens
het verbod uit op straffe van onthouding der sacrementen.
N iettem in ging de Beweging als vaderlandslievende Beweging storm achtig
verder. Einde 1934: 30.000 leden.
V oorjaar 1935 eerste verkiezingen: 300.000 stem men d.w.z. 8% der stemge
rechtigde bevolking. D it was een enorm succes.
Toen hielden de pogingen to t belachelijkm aking op, daarvoor kwam in de
plaats bestrijding m et terzijde stelling van eiken norm van fatsoen. Alle kerke
lijke en wereldlijke m achten werden samengetrokken om het nationaal-socialis
tisch gevaar af te wenden. Wij hadden intusschen w at geleerd van Duitschland,
w aar H itler in Ja n u ari 1933 het bewind in handen had genomen en zich
staande hield tegen de verw achting der dem ocraten. H et parool der Neder
landsche plutocraten was: dat zal ons niet overkomen.
Onmiddelijk na de verkiezingen vertrok ik per vliegtuig naar Indië om daar
de N S B te vestigen. H et vertrek was een aangrijpende dem onstratie. Om 4
u u r 's ochtends stonden 16.000 menschen om het vliegveld, die in den nacht
u it alle deelen van het land w aren samengekomen. In Indië werd ik hartelijk
verwelkomd en als een w itte olifant rondgeleid. Bij mijn vertrek telde de N S B
in Indië meer dan 2000 leden.
Onmiddelijk bij mijn thuiskom st in Septem ber 1935 moest de N S B haar
groote vuurproef doorstaan. Mussolini veroverde Abessinië. De Nederlandsche
Regeering was de eerste die in Genève aandrong op sancties. Nederland was
in het Volkenbondfront. H et Nederlandsche volk werd stevig bew erkt tegen
Italië, het fascisme. Fascisme is oorlog; fascisme is moord.
In Septem ber 1935 hield ik een m assavergadering van 30.000 menschen in
een daartoe opgeslagen tentencom plex. D aarin nam ik open en vierkant stelling
tegen den Volkenbond, vóór Italië en verklaarde mij solidair m et de zw art-
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hemden van Mussolini en de bruinhem den van Hitler. De Beweging stond op
zijn beenen te trillen. Duizenden gingen heen. Ik was H itler-knecht en had
mij buiten het volk gesteld. Nationaal-socialist was onvaderlandslievend.
D it was instinctief ook het eerste positieve bekennen to t het rassenstandpunt,
om dat w aar het ging blank tegen gekleurd wij altijd zouden staan aan de k an t
van blank. E ind 1935 niettem in 40.000 leden.
1936 to t aan de verkiezingen in voorjaar 1937 werd een tijd van worsteling
tegen alle m achten die zich vereenigd hadden to t vernietiging van de N.S.B.
De politieke partijen vereenigden zich to t één samenwerking in E.D .D. (Eenheid
door democratie). De Katholieke K erk verscherpte haar a c tie ; de Gereformeerde
K erk kwam m et het verbod van uitstooting uit de K erk bij toetreding to t de
N S B. De Oxford Beweging werd ingevoerd en hield vlak voor de verkiezingen
enorme propaganda onder het bedekte m otief: het goede van het nationaalsocialisme hebben wij beter en het kwade kom t bij ons niet voor. De verkie
zingen van 1937 stonden in het teek en : allen tegen één en die allen onder lei
ding van dr. Colijn. Alleen w at vast in zijn schoenen stond kon het volhouden.
De m assa liet zich afwenden. R esultaat: klinkende verkiezingsnederlaag nl.
170.000 stem m en, ruim 4% . De zomer van 1937 begon.
Een sauve qui p e u t” begon. De N S B was dood.
De Joden liepen m et een doodkist door de straten van Am sterdam om de
N S B te begraven. Duizenden briefkaarten en brieven werden verspreid met
het overlijdensbericht der N S B . Groote pret en nieuwe belachelijkm aking
m et den raad: schei er m aar mede uit.
Daartegenover roerende trouw en vastberadenheid. Mannen, die ik in de
Beweging groot had gem aakt daaronder verreweg de bekwaam ste spreker en
propagandist, die een bijna magischen invloed uitoefende op zijn toehoorders,
waren teleurgesteld en begonnen een samenzwering tegen mij als Leider der
Beweging. De samenzweerders werden er zonder vorm van proces uitgezet en
algemeen werd gehoopt op een scheuring, die de resten uiteen zou doen vallen.
Ik riep toen allen op to t een landelijke sam enkom st in Lunteren, een uitge
strekt heidterrein, d at ingericht w ordt om voor ons te dienen als het Neurenberger terrein voor de N S D A P . Van allen kan t stroom den de duizenden te
samen. Een uur heb ik gesproken en de onverwoestbare trouw bleek. De Bewe
ging stond m uurvast, was niet te ondermijnen.
N iettegenstaande de inkom sten to t de helft waren gedaald, werd in Den H aag
een tweede hoofdkw artier geopend. Verkleind doch gelouterd en op trouw be
proefd m archeerde de Beweging verder.
Intusschen werd de actie tegen ons volkomen beheerscht door de buitenland-
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sche politiek. E lk succes van H itler en Mussolini werd omgesmeed to t een
wapen tegen ons.
De aansluiting van Oostenrijk aan D uitschland was in onze oogen een stap
in de goede richting. Im m ers ja a r in jaa r u it had ik gepredikt d at het nieuwe
E uropa zou ontstaan op volkschen grondslag, d.w.z. alle Duitschers in één
Duitsch Rijk, alle Italianen in één Italiaansch Rijk, alle Franschen in één
Fransch Rijk, alle Nederlanders in één Nederlandsch Rijk.
Wij juichten de aansluiting van Oostenrijk bij D uitschland dus toe. Onze
tegenstanders zeiden: het Oostenrijksch volk is verraden en daarna overwel
digd door D uitschland. W at Oostenrijk gebeurd is, zal m et Nederland gebeuren
en Mussert zal de verrader zijn. De vaststelling van de Brennergrens en het
opgeven van Zuid-Tirol door D uitschland achtten wij een daad van wijs be
leid to t pacificatie van E uropa. H et verhuizen van de Zuid-Tirolers naar
D uitschland als het begin van het nieuwe tijdperk van volksverhuizingen,
d at noodig is om de volkeren w irw ar te ordenen.
Toen kwam Sudeten-D uitschland en wederom stond de N S B . tegenover
alle anderen. Volgens ons beginsel van alle Duitschers bijeen in één Rijk was
dit prachtig. De anderen schreeuwden m oord en brand. H et cmaken van het
Tsjechische volk to t >inlijven van Tsjechië bracht verw arring in eigen gelederen.
D aar ging niet op het volksche beginsel van alle volksgenooten in het Rijk,
alle anderen er uit. De Tsjechen zijn geen Duitschers. Ik heb toen gezegd en
ik acht dit ook nu nog juist, d at H itler in het geheel niet gesteld is op de Tsje
chen in het Rijk, m aar d at de Tsjechen verkeerd wonen. Een blik op de k aart
is voldoende om te zien dat zij m idden in D uitschland wonen en d at er voor
hen m aar één oplossing is: volksverhuizing n aar het Oosten. U it strategische
overwegingen moest H itler tegen het volksche beginsel in handelen om Duitschland’s veiligheid te vergrooten.
Intusschen speelde zich de Jodenkwestie af. De moord op vom R ath werd be
antw oord door een uitdrijving van de Joden op groote schaal. Tienduizenden
Joden (30.000 of 40.000) werden hier m et open arm en ontvangen als arm e
door barbaren vervolgden. Al deze Joden vormden centra van h a a t tegen het
nationaal-socialisme in het algemeen en de N S B in het bizonder. Openlijk
werd in de kranten verkondigd, dat er bevolkingsruil moest plaats vinden tu s
schen D uitschland en Nederland en wel de Joden u it D uitschland moesten hier
komen en de N S B ’ers moesten naar D uitschland getransporteerd worden.
D it laatste deed men als v o lg t: de plutocraten m aakten de N S B ’ers broodeloos
door ze uit hun werk te stooten; zij werden dan gedwongen werk te zoeken
in D uitschland door de werkloozensteun in te houden. Zoo werden inderdaad
duizenden uit onze gelederen en dikwijls de meest actieven verwijderd.
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N iettem in verklaarden wij ons wederom solidair m et onze Duitsche broeders
en ontstond bij mij het plan om de bal terug te kaatsen. En wel als v o lg t: E r
is m aar één afdoende oplossing voor het Jodenvraagstuk en d.i. de stichting
van een Joodsch tehuis buiten E uropa groot genoeg en vruchtbaar genoeg om
alle Joden uit E uropa op te nemen, die de Europeesche volkeren kwijt willen.
Aan D uitschland zijn de koloniën ontnom en en dus kan het deze oplossing
niet verwezelijken. Engeland, F rankrijk en N ederland zijn de grootste kolo
niale mogendheden. Op hen rust dus de plicht dit Joodsche tehuis aan te wijzen.
D it kan zoo goed om dat in Zuid-Amerika naast elkander liggen: Engelsch,
Nederlandsch en Fransch G uyana te samen zoo groot als Duitschland. L aten
deze democratiëen deze landen beschikbaar stellen, laat Am erika, d at de Joden
zoo lief heeft, het geld voor de inrichting beschikbaar stellen en laat D uitsch
land de Joden daarheen brengen evenals Nederland alle Joden, die na 1 Augus
tu s 1914 zijn binnengekom en. Doen de democratieën d it niet, dan zijn zij dege
nen die te kort schieten en laten zij dan niet jam m eren over het lot der Joden.
Zoo zou de bal worden teruggekaatst, w ant de democratieën jam m erden wel,
m aar zouden G uyana niet beschikbaar stellen. D it plan heb ik officiëel laten
aanbieden aan den M inister-President door de N S B fractie leiders in de
Eerste en Tweede Kam er, de Heeren van Vessem en graaf d ’Ansembourg.
Aan het lid Rost van Tonningen droeg ik op m et dit plan naar Berlijn te
gaan opdat van Berlijn en Rome uit dit plan zou worden aangeprezen als de
oplossing die de dem ocratieën zelf in de hand hadden. D it zou de gemoederen
hebben gekalm eerd en de tegenstanders in verlegenheid hebben gebracht. De
Heer Rost van Tonningen is teruggekomen m et de mededeeling, dat men in
Berlijn er niets mede te m aken wilde hebben, daar men daar geheel andere
plannen had. D it was een groote teleurstelling en nog altijd ben ik van meening,
d at men goed had gedaan er op in te gaan.
De Joden begrepen het in ieder geval wel; zij waren diep verontw aardigd
over dit plan to t deportatie naar Cayenne zooals zij dit niet geheel ten onrechte
noemen en vonden mij nog erger dan H itler. Volgens hen was de oplossing,
dat wij naar Cayenne gezonden zouden worden en het is zelfs to t voorbereiding
gekomen van een wetsontw erp om ons daarheen te zenden.
In het voorjaar van 1939 kwam dan wederom, nu ten derden male de verkie
zingsstrijd. Vlak daarvoor bezette Mussolini Albanië en verdreef m et Pinksteren Koning Zog, Koningin Geraldine onder luid geweeklaag van alle demo
craten over zooveel slechtheid. Men voorspelde ons 1%. Tegen alle verw ach
tingen in handhaafden wij ons volkom en: 160.000 stem men of bijna 4% .
De N S B was alleen te vernietigen door geweldadige uitroeiing. H et m ot ie
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hiervoor w as: N S B ’ers zijn landverraders. Imm ers, D uitschland zou het nationaal-socialisme gebruiken als m iddel om het werkelijke doel te bereiken: de
geweldadige overheersching en inlijving van andere volkeren. H et <Tsjechische >
eerst aan bod was nu Nederland. De N S B ’ers zijn altijd solidair m et Duitsch
land en Italië, de leiding w ordt daarvoor betaald en de volgelingen zijn te
dom dit te doorzien. Landverraders m oeten worden uitgeroeid.
De dreigende oorlog zou daartoe de mogelijkheid openen. Een geweldig
ap paraat werd in werking gesteld om de nam en van alle nationaal-socialisten
op lijsten te brengen; het gemobiliseerde leger en het politieapparaat werden
gereed gem aakt om allen op het eerste sein gevangen te nemen en naar Enge
land of Zuid-Amerika te deporteeren. Mij werd langs verschillende ondergrondsche wegen te kennen gegeven d at ik opgeschreven was om Codreanu te volgen.
Men had de hoop mij te doen uit wij ken naar D uitschland, w aarna men zou
kunnen zeggen hij is in Berlijn en heeft daar m ilitaire hulp gehaald. D it zou
dan het sein zijn voor een slachting en deportatie op groote schaal. Men d a c h t:
als hij hier blijft vernietigen wij den Leider; als hij heengaat zijn volgelingen.
H et is altijd raak.
Ik kon dus niet uitw ijken en moest doen w at mogelijk was om in het leven
te blijven. Zorgvuldig zijn de m aatregelen getroffen, m aar niettem in zou dit
alles niet geholpen hebben als op den lOden Mei de Voorzienigheid niet to t
5x toe had ingegrepen om mijn gevangennem ing te beletten. Zoo ben ik op
den ochtend van den 1Oden Mei aangehouden door een patrouille van één offi
cier en vier m an, die de auto hebben doorzocht en mij geen van allen hebben
herkend. Zij waren m et blindheid geslagen. H et verhaal van mijn ontsnapping
aan den dood is een verhaal op zich zelve, d at hier echter te ver zou voeren i).
Genoeg zij dat ik van 10 to t 15 Mei in een kleine boerenwoning heb door
gebracht to td a t de Duitsche troepen de verlossing brachten.
Duizenden zijn gevangen genomen en mishandeld. Niet alleen weerbare
m annen, m aar tevens vrouwen en ouden van dagen, ja kinderen. Acht zijn ver
moord. Mijn vrouw is gevangen genomen en in een cel eener afgekeurde oude
gevangenis opgesloten onder bewaking van vele soldaten m et bajonet op het
geweer. IJz e re n | m atras, geen stroozak. Mijn broer die overste was bij het
leger is door twee officieren verm oord door vier schoten in den buik om dat
hij zich niet wilde laten arresteeren.
De pogingen to t afvoering naar Engeland stu itten af op de onmogelijkheid om
nog schepen uit IJm uiden tejdoen uitvaren. W aren de Duitsche troepen mini)
H ierover is een boekje verschenen, getiteld: Hoe de Leider voor Volk en V aderland behouden werd,
van de hand van Nic. W ent. (1941). (Noot van het R . v. O.)
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der snel opgerukt, dan zou het zonder twijfel gekomen zijn to t toestanden zoo
als in Polen.
Zoo eindigde de eerste periode der N S B van 14 December 1931 to t 15 Mei
1941 (S icli?. v. O.) m et de terugkeer der duizenden, die bevrijd werden door
H itler’s troepen.
De tweede periode kon beginnen onder de Duitsche bezetting.
Op den 16den Mei verw achtte het Nederlandsche volk niets anders dan dat
de N S B alle m achtspositie’s zou innemen m et verjaging der democraten.
Verzet daartegen zou zeer zeker niet geboden zijn. Ik heb aan den aandrang,
die in deze richting op mij werd uitgeoefend, geen gevolg gegeven om dat ik
van meening was d at dit alleen kon geschieden m et instem m ing van de bezet
tende m acht. H et risico om door de bezettende m achten, die mijn politieke
geestverw anten waren, verwijderd te worden van ingenomen posities, m ocht
ik niet nemen.
De bezettende m acht bleek echter m et de Heeren dem ocraten goed overweg
te kunnen. Officieren reden in a u to ’s m et aartsvijanden van D uitschland, die
to t den 15den Mei niet dan hoon en laster over gehad hadden voor alles wat
n aar D uitschland zweemde. Deze Heeren dem ocraten wezen dan vanuit de
auto lachend n aar N S B ’ers die zij passeerden en verkondigden d at dat land
verraders waren waarm ede fatsoenlijke Duitsche m ilitairen niets te m aken
zouden willen hebben. De bevolking v a tte daarop moed en zei: zie zelfs de
Duitschers willen m et die N S B ’ers niets te m aken hebben. Onze Regeering
had het m aar bij het rechte eind en vreezen behoeven wij hen niet, w ant zij
worden veracht door de Duitschers.
Tot driem aal toe heb ik geprobeerd om eenige m inuten voor de radio te
mogen spreken om de duizenden die gevangen genomen w aren en de nabestaan
den der gevallenen mijn stem te doen hooren en woorden van bemoediging toe
te voegen. Tot drie m aal toe is mij dat geweigerd i).
Toen kwam de Rijkscommissaris dr. Seyss In q u art in het land en hoopte
ik op het einde der beproevingen. Deze hoop werd niet vervuld om dat de Rijks
commissaris en zijn medewerkers volstrekt misleid ten aanzien van de werke
lijke stand van zaken hier kwamen. D it laatste is mij eerst in den loop van
de m aanden Ju li en Augustus duidelijk gew orden2). De voorstelling, die men
in D uitschland van de N S B had, kwam zoo ongeveer op het volgende n e e r:
1) Blijkens een schriftelijke verklaring van den toenm aligen directeur der A.V.R.O . heeft hij to e n te r
tijd M ussert het spreken door de radio geweigerd. Door de D uitschers werd d it getolereerd. (Noot van
het R . v. O.)
2) De verhouding tusschen S eyss-Inquart en Mussert is steeds ietw at stroef geweest.(Noot van het R.v.O.)

O V ERZICH T VAN D E N S T R IJD D E R N .S .B .

129

De N S B had van werkelijk nationaal-socialisme geen benul.Joden en vrij
metselaars deelden de lakens uit. De Leider was een goedige sukkelaar; zijn
medewerkers vorm den te samen een bende in het Hoofdkwartier. Onder de leden
waren vele goede krachten, die snakten naar het oogenblik der verlossing
en brandden van verlangen om ingelijfd te worden bij D uitschland. God zij
dank was er één m an, die d at alles goed inzag en van enorme propagandistische
kracht was, hij zou m et behulp van „zijne vrienden van de SS” de zaken wel
overnemen.
Deze m an was Rost van Tonningen, die na de Volkenbondsdebacle in het
n ajaar van 1936 de Volkenbond vaarw el gezegd had en zich bij mij had gemeld
om aan den opbouw der N S B mede te werken. Ik heb hem H oofdredacteur
gem aakt van het Dagblad, lid van de Tweede Kam er en op zijn dringend ver
zoek, om dat hij daar zoo ontzaggelijk veel voor de Beweging en haar Leider
zou kunnen bereiken, mijn vertegenwoordiger in Berlijn.
Tot dan had Muller Lehning deze vertegenwoordiging waargenomen to t
mijn groote tevredenheid; hij is het geweest, die via het bureau von R ibbentrop
mij heeft doen presenteeren aan den Führer, den Stellvertretenden Führer,
dr. Göbbels enz. H et is <een fout van mij > onjuist geweest om dezen beproefden
medewerker te doen op volgen.
W at er zich afgespeeld heeft in de jaren 1937 to t 1940 ten aanzien van de
berichtgeving over de N S B is mij niet bekend.
Wel weet ik dat de Duitsche gezant in Nederland G raaf von Zech een typische
plutocraat was, die zich één gevoelde m et m et de Nederlandsche plutocratie in
h aar strijd tegen het nationaal-socialisme. Ik ben er van overtuigd, dat zijn
rapporten over de N S B practisch door de Nederlandsche hofkliek werden
opgesteld.
W at mijn afgezant naar Berlijn beoogd heeft en hoe zijn werkwijze was weet
ik niet, wel weet ik, dat het resultaat van alles is geweest, dat de vreemdsoor
tige opvatting ging heerschen d at de N S B niet deugde, h aar Leider niet,
m aar Goddank wel de afgezant.
D at de Rijkscommissaris en zijne medewerkers hier kwamen m et een ver
keerde voorstelling van zaken is te wijten aan de Duitsche Regeering, die een
verkeerde gezant had in den H aag en aan den Leider der N.S.B., die een ver
keerde gezant had in Berlijn.
H et is de onvergelijkelijke verdienste van den Rijkscommissaris en zijn mede
werker de Commissaris-Generaal voor Politieke Zaken Schm idt, d at zij in een
m aand tijd de werkelijke toestand doorzien hebben. W as dit niet gebeurd, dan
zou in eenige m aanden to t den grond toe zijn afgebroken, w at in acht jaren
Vijf n o ta ’s van M ussert
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van moeizamen arbeid, dank zij de offers van tienduizenden was opgebouwd.
E r was in die jaren in de Nederlanden gevorm d een kern van 40.000 m en
schen, die een rotsvast geloof hadden in het nationaal-socialisme en eerlijke
oprechte vrienden waren van het nieuwe D uitschland; om hun groepeerden
zich een half millioen menschen, de aanhang, welke aanhang de eenige Deutschfreundlichen w aren in Nederland. D aarbuiten was practisch niets anders
dan de tegenstand. Wij N S B ’ers gevoelden ons de bezetting van het poli
tieke N arvik van het W esten. Im m ers 8 jaren lang hadden wij m et een handvol
m annen stan d gehouden te m idden van millioenen, die door de democratie
m et alle mogelijke m iddelen tegen ons waren opgehitst en die dag in dag uit
gesteund werden door F rankrijk en Engeland.
D uitschland waarm ede wij ons als nationaal-socialisten solidair wisten en
solidair moesten verklaren keer op keer, dit D uitschland moest zijn eigen strijd
strijden, kon niets voor ons doen, ja stuurde ons 30.000 Joden en haalde dui
zenden strijdende kam eraden als w erkkrachten n aar zich toe. Toch hebben wij
de vesting gehouden to t m et m ilitair geweld de ongewapenden m et duizenden
werden weggevoerd om door de Duitsche weermacht te worden bevrijd.
Na de bevrijding verw achtte ik dat de F ührer mij zou laten roepen, mij de
hoofdlijnen van zijn beleid zou mededeelen ten aanzien van mijn Volk en
Vaderland, opdat ik daarna, staande op vasten bodem, mijn werk onder de
nieuwe om standigheden zou kunnen voortzetten.
Imm ers, had ik acht jaren lang den strijd kunnen volhouden in onw rikbaar
vertrouw en op den Führer. Van het n ajaar van 1935 af hadden al mijne vijanden
in alle toonaarden den volke kond gedaan, d at de Führer was de Duitsche
Napoleon wiens uiteindelijk doel was om E uropa te beheerschen en d at ten
aanzien van Nederland het voornemen bestond ons land te m aken to t Gau
No. zooveel en Indië in bezit te nemen. Daarom was iedere vriendelijkheid ten
aanzien van D uitschland landverraad. Wij N S B ’ers zetten daartegenover d i t :
nationaal-socialism e is geen imperialisme. Nationaal-socialisme berust op het
volksche beginsel en op de gedachte der ordening van de volkeren en daar
overheen van Europa.
Nationaal-socialisme v e rla n g t:
1. de eerbied voor de persoonlijkheid; de ontwikkeling van iederen volksgenoot
to t de hoogste inspanning en benutting zijner natuurlijke gaven; geen
m arxistische vervlakking, geen kapitalistische misbruiking, m aar verster
king der persoonlijkheid.
2. de bevordering van gezonde gezinnen
3. de eenheid van het volk; allen die te samen to t één Volk behooren in één Rijk
samen brengen.
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4. het rasbewustzijn, de samenwerking der volkeren, die zijn van éénen bloede.
Deze natuurlijke opvolging: persoon, gezin, volk, ras of zoo men wil: ras,
volk, gezin, persoon, d at is de nationaal-socialistische ordening. Zoo één van
deze vier u it de natuurlijke opvolging zou worden uitgestooten, zoo zou chaos,
bolsjewiseering of imperialisme het gevolg zijn. In rotsvast vertrouw en op de
profetische zending van den Führer heb ik dus tegen al mijn tegenstanders
in jarenlang verkondigd, dat het doel van den F ührer was de nationaal-socialis
tische ordening van Europa, dat hij dus alle Duitschers zou verzamelen in het
Duitsche Rijk w aar noodig m et behulp van volksverhuizingen en d at wij
to t ta a k hadden alle N ederlanders te verzamelen in een Nederlandsch Rijk ook
zoo noodig m et behulp van volksverhuizingen. D it Nederlandsche volk zou
dan een broedervolk zijn van het Duitsche volk en daarm ede ten nauw ste sa
menwerken als elkander begrijpende en vertrouw ende nationaal-socialisten.
De aantijging dat de F ührer zou zijn een im perialist als Napoleon heb ik
voortdurend en m et verontw aardiging bestreden.
D aarom was het d at ik na den 15den Mei d a c h t: van nu af behoef ik niet al
leen m aar te vertrouw en, nu zal de F ührer mij laten roepen en zal ik weten.
W eten dat ik gelijk had in mijn onbegrensd vertrouw en en d at de plutocratie
onder aanvoering van Churchill en zijne traw anten hier ongelijk had. Sterker
zou dan voortgem archeerd kunnen worden. De F ührer liet mij niet roepen.
Ik d a c h t: hij sta a t in den grootsten strijd van zijn leven, den strijd tegen F rank
rijk en Engeland en dan heeft hij geen tijd om zich m et kleinen zaken bezig
te houden. Onder het m otto: acht jaren heb ik vertrouw en gehad, ook het
negende jaa r kan ik vertrouw en hebben zonder te weten, ben ik voortgegaan.
Intusschen <moest ook ik nog innerlijk to t grootere rijpheid komen > gebeur
den er dingen, die dit vertrouw en sterk op de proef stelden. De S.S. Obergruppenführer Lorenz vertelde mij bij zijn bezoek aan Nederland terloops en
vertrouwelijk, dat ik wel een hooge positie in de S.S. zou krijgen. D it was goed
bedoeld, m aar had de uitw erking van een stortbad.
Op 9 Ju n i kom t de SS Brigadeführer Berger bij mij m et het bevel van
den Führer to t oprichting van de S tandarte „W estland” m et de opm erking
d at dit mij wel erg onaangenaam zou zijn, m aar d at er toch geen verschil was
tusschen Nederlanders en Duitschers. De aanw erving geschiedde onder de
voorspiegeling dat na 2 jaren dienst bij de SS zij hier een goed betaalde po
sitie zouden krijgen bij de politie en bij een contract van 4 jaren een flinke
boerderij. De politie over 2 jaren zou dus worden georganiseerd door de
D uitschers, het land zou over 4 jaren verdeeld worden door de Duitschers.
Vijf n o ta ’s v a n M ussert
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Zij, die werden aangeworven, kan men verdeelen in drie categorieën. De
eerste twee kan men idealisten noemen. De belangrijkste groep daarvan be
stond u it N S B ’ers die naar München vertrokken m et het denkbeeld om daar
een snelle goede opleiding van 6 m aanden te krijgen om daarna hier te lande
mij beter te kunnen dienen bij den verderen opbouw der N S B .
Zij gingen om zoo te zeggen als mijn politieke soldaten om een hoogeschool
opleiding te krijgen. D aaronder w aren er niet weinigen, die ik nim m er gezonden
zou hebben als de keuze aan mij was overgelaten, om dat ik alleen de beste
gezonden zou hebben. Anderen behoorden echter to t de allerbeste, betrouw 
baarste oude strijders waarover de Beweging beschikt. De tweede groep be
stond uit diegenen, die de meening verkondigden dat zij Germaan werden,
m aar het Nederlander zijn van geen beteekenis achtten. Iedere D uitscher
begrijpt, d at als hij als D uitscher geboren is, hij eerst een goede Duitscher moet
zijn om een goed Germ aan te kunnen worden. Zoo is het m et ons Nederlanders.
Zij, die als Nederlander geboren zijn en hun Nederlanderschap verloochenen
zullen nim m er goede Germanen worden. H et was deze betrekkelijk kleine
groep, die in München het hoogste woord voerde zich m inachtend uitlieten
over den Leider der N S B en verkondigde d at Nederland een Gau zou worden
en Rost van Tonningen de Gauleiter. De derde groep bestond uit de politieke
onderwereld en de profiteurs. De profiteurs, die u it waren op baantjes bij
de politie of boerderijen die hun geschonken zouden worden.
D it alles had ik voorkomen, indien men mij geraadpleegd had, om dat ik de
W.A. (zusterinstelling van de Duitsche S.A.) groot wilde m aken en daaruit
de meest geschikte elementen wilde doen kiezen om een opleiding in München
te ontvangen.
H et is dus te begrijpen ,dat ik door dit alles zeer w antrouw ig werd en mij
begon af te vragen of mijne vijanden dan toch gelijk hadden.
De kom st van den Reichsführer der S.S. Him m ler bracht hierin verbetering.
De Reichsführer heeft mij in een langdurig onderhoud zijn idealen uiteengezet,
w aaruit ik begreep d at hij het zijn roeping acht den Nordischen mensch onver
schillig of hij Duitscher, Nederlander of Scandinaviër is zijn rasbewustzijn
terug te geven en hen duidelijk te m aken d at zij allen Germanen zijn lotsverbonden op leven en dood. H ieruit blijkt de liefde voor het geheel der G erm aan
sche volkeren, zonder eigen Volk te verloochenen of imperialistische politiek
te willen drijven.
Tegen dit streven is er in mijn innerlijk niets d at zich daartegen verzet.
Als er verschil in opvatting is, dan zou dit hoogstens kunnen zijn een gradueel
verschil. W ellicht is de Reichsführer meer Germaan dan Duitscher, terwijl ik
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in de eerste plaats Nederlander ben en daaroverheen de Germaansche over
koepeling zie. H et is mogelijk, d at ik mij daarin vergis en d a t als puntje bij
paaltje kom t ook de Reichsführer in de eerste plaats D uitscher is m aar daar
overheen klaar en helder de noodzakelijkheid van de Germaansche overkoepe
ling aanschouw t.
M aar hoe het ook zij, het onderhoud m et den Reichsführer heeft to t een
klaarder begrip geleid, waarvoor ik zeer erkentelijk ben >).
D aarna heb ik eenige malen een bespreking gehad m et den Rijkscommissaris
en m et den Commissaris-Generaal Schmidt. E r vond om zoo te zeggen een
geestelijke worsteling plaats, die noodig was om to t de juiste inzichten te komen.
Ik ben den Rijks-Commissaris en den Commissaris-Generaal zeer erkentelijk
voor hun bemoeiingen. D at het niet eenvoudig was, was eenerzijds het gevolg
van de nawerking van het gif dat jarenlang tegen de N S B was uitgespoten,
waardoor het een vraagpunt leek of ik werkelijk wel solidair was m et het natio
naal-socialistisch D uitschland en mijnerzijds was door hetgeen zich hier en in
München na 15 Mei had afgespeeld, de achterdocht w akker geworden of toch
op de één of andere wijze niet een poging zou worden gedaan de N S B te ge
bruiken om inlijving van Nederland te veroorzaken.
H et is niet alleen onze Nederlandsche trotsch die zich daartegen zou ver
zetten, waarom ik dit als een ram p zou beschouwen, m aar meer nog de zeker
heid dat zulk een handeling het werk van den opbouw van de goede verstand
houding van het Nederlandsche volk to t het Duitsche broedervolk grondig
zou verwoesten en slechts onderlinge h aat en vijandschap zou nalaten. Door
deze besprekingen echter kwam verheldering, om dat ik mij rekenschap had
te geven van de wijze waarop de solidariteit der Germaansche volkeren zich
zou moeten uiten. In de 8 jaren van opbouw der Beweging had ik mij nauw 
keurig rekenschap gegeven van de waarde der persoonlijkheid, van de w aarde
der gezinnen, van de w aarde van het Volk. Van de overkoepelende rasgemeen
schap der Germaansche volkeren was veel m inder bew ust sprake geweest.
Instinctm atig, als van zelf sprekend, waren wij Nederlandsche nationaalsocialisten solidair geweest m et D uitschland en Italië en was vele malen v ast
gelegd d at n a a r onze meening een sterke m ate van samenwerking moest ont
staan tusschen de nationaal-socialistische Germaansche volkeren. H et hoe,
daarover was niet veel gesproken.
Door de besprekingen m et den Rijkscommissaris en den Coinmissaris-Generaal Schmidt was ik genoodzaakt mij rekenschap te geven van het hoe en het
i) In latere jaren spreekt M ussert in geheel andere bewoordingen over H im m ler. (Noot van het R . v. 0 .)
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resultaat daarvan was, d at ik in Lunteren in de daartoe noodige rust en een
zaam heid de nota heb geschreven over den Bond der Germaansche volkeren i).
H et is deze N ota, die ik in volle overtuiging heb geschreven en waarvoor ik
dus ten volle in sta als mijn politieke belijdenis, die door den F ührer is geaccep
te e rd 2), zoodat ik als het ware den Bond der Germaansche volkeren voor oogen
zie en daarm ede den Führer als President van den Bond, als opperste Leider
van alle Germanen.
Misschien kom t er na den oorlog gewonnen te hebben, voor den Führer een
tijdstip waarop hij het bewind over het Duitsche volk aan een opvolger over
draagt en hijzelf boven de Leiders van de Germaansche volkeren het Opperge
zag uitoefent volgens zijn roeping als Germaansch Führer.
D aarop volgde op 23 Septem ber 1940 het onderhoud m et den F ührer in de
Rijkskanselarij. De uiteenzetting die de Führer gegeven heeft, heeft ten volle
bevestigd de juistheid van het vertrouwen, d at ik al deze jaren onw rikbaar ge
had heb.
Geen woord heeft de F ührer gesproken, d at ook m aar eenigerm ate kwetsend
voor ons Nederlanders zou kunnen zijn; integendeel ontroerde het mij te hooren
hoe bezorgd hij was m et zijn republikeinsche gezindheid ons te kwetsen. En
d at terwijl ik de Hemel dank d at <de Koningin > het Koninklijk Huis gevlucht
is, w aardoor een groote hinderpaal voor den wederopbouw u it den weg i s !
G aarne zou ik m et den F ührer de toekom st van Nederland en den weg die te
gaan is, nader besproken hebben. Deze <gelegenheid> officieele samenkom st
liet dit niet toe; ik hoop daartoe de volgende m aal gelegenheid te hebben3).
Nu werd ik in kennis gesteld m et de inzichten van den Führer, die volkomen
bevestigden w at ik als het belangrijkste beschouw, d a t het onze roeping is
in dezen tijd om het Nederlandsche volk te doen <worden tot> groeien to t een
broedervolk van het Duitsche en d at er generaties noodig zullen zijn om dit
proces to t volle afwikkeling te brengen. Nationaal-socialisme is een groei-proces
en geen ge weldadig plak aaneen proces.
Door dit alles was den vasten grond voor den verderen uitbouw der N S B
aanwezig en heb ik in Volk en Vaderland een serie van vij f artikelen geschreven *),
die in brochurevorm verschenen zijn onder den titel van N eerland’s toekom st.

1) Zie de hiervóór afgedrukte N ota I (Noot van het R. v. O.).
2 ) Op 23 Septem ber 1940: zie hieronder. (Noot van het R . v. O.)
3) D it is n ooit gebeurd. M ussert h ad nog op 12 Decem ber 1941, 10 December 1942 en 6 Decem ber 1943
sam enkom sten m et H itler. (Noot van het R . v. O.)
4) N um m ers van 20 Septem ber 1940, 27 Septem ber 1940, 4 Octóber 1940, 11 October 1940, 18 October 1940. (Noot van het R. v. O.)

O V ER Z IC H T VAN D E N S T R IJD D E R N .S .B .

135

Meer en meer heb ik mij nu ook rekenschap gegeven van de volksche, de
economische en de m ilitaire ordening <samenwerking > in het nieuwe Europa.
Als een o naantastbaar axiom a staat voor mij vast, dat de volksche ordening
in E uropa to t in onderdeelen moet worden uitgevoerd om de noodige stabiliteit
te verkrijgen. D it moet verkregen worden w aar noodig m et volksverhuizingen.
H et principe alle Duitschers in één Rijk heeft aanleiding gegeven to t volks
verhuizingen nl. die van de Zuid-Tirolers, die uit de Baltische Staten, u it R us
sisch Polen, u it Besarabië enz.
H et spreekt vanzelf dat ik als Nederlander en nationaal-socialist mij voor
het Nederlandsche volk op hetzelfde standpunt stel en niet anders kan. Vier
honderd jaren reeds gaat het Nederlandsche volk zijn eigen weg en die weg
mag gezien worden. Vierhonderd jaren van worsteling van een betrekkelijk
klein volk tegen de Franschen, die van het Zuiden af opdrongen en meer dan
100 X zijn ingevallen in de Zuidelijke Nederlanden. Vierhonderd jaren van
worsteling tegen de Engelschen, in een reeks van vijf oorlogen en daarboven
nog de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Eenm aal, in 1672, een oorlog tegen
Frankrijk en Engeland samen, bij welke gelegenheid de bisschoppen van Münster en Keulen de Nederlanden nog in den rug binnenvielen. En niettegen
staande dit alles, kregen zij ons niet kapot en nu to t op den huidigen dag staat
de vlag in Indië over een eilandengebied van 5000 K M. lengte m et meer dan
60 millioen inwoners. W aren de Nederlanden niet verdeeld geweest door de
intriges der Spanjaarden en Franschen, dan zou het er nog geheel anders u it
zien. D it alles is geschied niettegenstaande de verdeeldheid. Al deze vier eeuwen
zijn de Nederlanden de dekking geweest voor Noord-W est D uitschland, met
uitzondering van het Napoleontische tijdperk.
H et behoort to t de volksche ordening van E uropa, d at de Nederlanders vereenigd worden. W anneer Oostenrijkers en Pruisen voor zich zeer terecht het
zedelijk recht eischen samen te gaan, dan kan niem and ons Nederlanders het
zedelijk recht ontnem en den wensch te koesteren om ook samen te gaan.
Of dit zal gebeuren is te r beoordeeling aan den Führer. H et Belgische vraag
stu k is m.i. m aar op één wijze volksch te ordenen en wel de Vlamingen samen
m et de Noord-Nederlanders en de W allonen samen m et de Franschen. Ik kan
mij niet voorstellen, d at hierover verschil van meening zou kunnen bestaan .
D it Nederlandsche volk van 14 millioen heeft levensruim te noodig. E r is
m aar één mogelijkheid van expansie en d at is naar het Zuiden. Frankrijk is uit
een oogpunt van bevolkingsdichtheid een vacuum . De Nederlanden hebben
bijna de dubbele bevolkingsdichtheid van D uitschland. Voor het Nederlands
sche volk is het een levensbelang van de eerste orde, dat tusschen haar Zuid
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grens te r hoogte van Brussel en de Noordgrens van het Fransche volk ter
hoogte van de Somme een leeg terrein kom t als expansiegebied. D it expansie
gebied zou ik willen bevolken m et <protestantsche> Noord-Nederlanders
zooveel mogelijk van Friesche afkom st, die ten deele zullen terugkom en uit
Noord-Am erika waarheen zij gedwongen door tek o rt aan land zijn vertrok
ken. Vele duizenden Friezen zullen terugkom en en daardoor zal een scherpe
scheiding komen tusschen het Fransche en het Nederlandsche volk. Die
scheiding m oet scherp zijn om het Nederlandsche volk te dwingen zich reken
schap te geven van de Germaansche verbondenheid m et het Duitsche volk.
Deze volksche politiek zie ik als een noodzakelijkheid ter bevordering van
de m ilitaire samenwerking in den Bond. Ik beschouw het als een belangrijk deel
van mijn ta a k om het Nederlandsche volk zijn rechtvaardig aandeel te doen
dragen in de m ilitaire verdediging van de Germaansche levensruim te. H et kan
niet anders of het 80 millioen m an sterke Duitsche volk zal altijd de ruggegraat der verdediging blijven. M aar het is mij een ergenis en een vernede
ring om te moeten aanzien hoe nu D uitschland alles weer alleen m oet doen, hoe
dagelijks Duitschers vallen in den strijd, die ten slotte toch voor ons allen ge
streden w ordt en hoe wij Nederlandsche nationaal-socialisten to t m ilitaire
machteloosheid gedoemd daarnaast staan. Hoe eerder dit eindigt, hoe liever.
In de naaste toekom st zie ik de Germaansche levensruim te verdedigd in het
Zuid-W esten door Duitschers en Nederlanders, in het hooge Noord W esten
door Duitschers en Noren, in het Noord-Oosten door Duitschers en Zweden,
al zullen natuurlijk Nederlanders, Zweden en Noren ook op andere plaatsen
dienen w aar de Germaansche opperbevelhebber dit noodig m ocht achten.
U it strategische overwegingen en om het Nederlandsche volk de noodzake
lijkheid van het m ilitaire verbond en de bereidheid to t het brengen van offers
voor de verdediging te doen inzien zou het van groot belang zijn als een sterke
Duitsch-Nederlandsche m ilitaire voorpost zou kunnen worden gevestigd op
de Kanaal-eilanden of in Normandië. H et Germaansche G ibraltar van het
W esten! Grenst het Nederlandsche volk voorts aan Frankrijk dan zou ik het
Nederlandsche volk duidelijk kunnen m aken, d at het ook m ilitair een taa k
te verrichten heeft als behoorlijk lid van den Bond der Germaansche volkeren.
Ik ben er van overtuigd, d a t een eensgezind goed geleid Nederlandsch volk
van 14 millioen menschen m ilitair meer kan presteeren dan een Zuid-Europeesch
volk van 40 millioen, wanneer het m ilitair behoorlijk geschoold is.
W at het bondgenootschap betreft op economisch gebied, onze ta a k is door de
ligging van de Nederlanden en den aard van ons Volk al grootendeels bepaald.
Als Indië behouden blijft, is het goede gebruik van dit geweldig rijke eilandenrijk
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van de grootste beteekenis ook voor Duitschland. D aarnaast kunnen wij een
belangrijk aandeel hebben in de ontginning van Afrika. De grootste moeilijk
heid bij de ontginning van tropisch A frika is het gebrek aan werkkrachten ge
schikt voor dit klim aat. J a v a ’s overbevolking van millioenen menschen kan
in deze leemte voorzien. Onze denkbeelden van eer en fatsoen zouden zich er
tegen verzetten de Javanen te m isbruiken om ze in A frika te laten ondergaan.
H et Nederlandsch-lndisch bestuur kent de Javanen door en door. E r zijn ge
noeg bekwame en ervaren krachten daar beschikbaar om de overplanting van
Javanen zoo te regelen, d at deze volksplantingen zullen gedijen en daardoor
nieuwe duizenden to t zich trekken. I k geloof, dat men de enorme beteekenis
daarvan voor de ontginning van tropisch A frika moeilijk kan overschatten.
W at het Zuid-Afrikaansche volk betreft ook daar is reeds sinds jaren ge
werkt m et de leuze, d a t D uitschland het bedreigt m et overweldiging en inlij
ving. Ook daar zal D uitschland hebben te kiezen tusschen een onwillige knecht,
die het juiste oogenblik afw acht om zich te bevrijden en een vriend en broeder
die voor goede samenwerking openstaat. H et Zuid-Afrikaansche volk wenscht
van E ngeland’s overheersching bevrijd te worden, m aar geenszins om daar
voor een Duitsche overheersching in de plaats te krijgen, ja zelfs van den terug
keer <tot > onder Nederlandsch bewind kan geen sprake zijn.
Ook ten aanzien hiervan ben ik overtuigd d at de Führer zich niet zal laten
verleiden to t een imperialistische politiek, m aar zal een goede vorm van samen
werking willen vestigen. De behandeling van het Nederlandsche volk als Ger
m aansch volk waarvoor de F ührer zorg heeft krachtens het volksche beginsel,
vervullende de nationale aspiraties van levensmogelijkheid en levensruimte,
zal van grooten invloed zijn in Zuid-Afrika.
D uitschland, de Nederlanden, Zuid-Afrika kunnen te samen enorm veel tot
stand brengen. D aar en in Indië ligt het grootste deel van onze w aarde als
bondgenoot in economisch opzicht.
Daarom is het logisch om het bondgenootschap, d a t ik nastreef, te beginnen
schouder aan schouder in Afrika. In de ziel van ons Volk ligt verankerd de
liefde to t de stam verw ante Boeren en den wensch revanche te nemen op de
Engelsche overheersching in Zuid-Afrika. Een Moeder van vier zonen van 17
to t 24 jaar, zei mij onlangs: naar Zuid-Afrika, alle vier gaan ze mee, graag sta
ik ze daarvoor af. Voorwaarde daarvoor is, d at het Nederlandsche karakter
van het expeditiekorps niet aangetast w ordt <van den aanvang af onaangetast
blijft»; elke poging om van Nederlanders halve Duitschers te m aken, is een
m isdaad of een domheid, die de goede samenwerking, het naar elkander toe
groeien belet.
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Deze expeditie naar Zuid-Afrika kan het begin zijn van den inschakeling
van het Nederlandsche volk in de Germaansche weerm acht, de Bondsweerm acht. D an kom t eens het oogenblik dat deze weerm acht elders zal moeten
dienen, dan moet het Nederlandsche volk innerlijk bereid zijn om mede te
m archeeren zoo noodig to t in Siberië toe, ter vereffening van een eereschuld
aan den Führer, tegenover wien een Nederlandsch leger stond in 1940 en die
niettem in de volksche Nederlandsche <aspiraties > wenschen vervulde, alsof het
die van D uitschland waren.
De ware broederschap o n tstaat eerst na een oorlog w aarin men schouder aan
schouder gestaan heeft naast elkander en zoo een gemeenschappelijk doel be
reikt heeft.
Na het Duitsche volk kan het Nederlandsche volk het grootste, het sterkste
en m et Indië het rijkste volk worden van den Bond der Germaansche volkeren.
Daarm ede zal ook het Afrikaansche volk zich nauw verbonden gevoelen. Zoo
kan de toekom st zijn, wanneer de wijsheid de domheid ter zijde stelt en de mis
daad b e s trijd t1) .
De groei der N S B na Mei 1940 zou storm achtig hebben kunnen zijn, om dat
de akker meer dan 8 jaa r beploegd en bezaaid is. De boven beschreven ver
keerde instelling, bij voortduring gevoed door de politieke onderwereld van
uit D uitschland en Nederland, heeft alle mogelijke pogingen gedaan om de
Beweging te ondermijnen, de discipline te ondergraven en damm en op te werpen
tegen den groei. D it alles heeft niet kunnen beletten, d at de Beweging groeit
en zich uitbouw t m et de regelmatigheid van een uurwerk. De geheele duur der
bezetting is voor mij en mijne naaste trouw ste medewerkers de periode ge
weest van verdediging tegen ondergrondsche aanvallen en intriges; een klein
gedeelte van onzen tijd konden wij slechts besteden aan ons eigelijke werk:
het winnen van ons Volk.
N a het bezoek aan den Führer zou dit dan eindelijk radicaal uit zijn, zoo
verw achtte ik. D aarin ben ik bedrogen; het is niet uit. Reeds een m aand ge
leden heb ik den Rijkscommissaris medegedeeld, d at aan alle kanten voelbaar
was een ondergrondsche nevenregeering, die bij voortduring de goede verstand
houding en de normalen opbouw tra c h t te verstoren.
Deze nevenregeering w ordt gevorm d door de personen in D uitschland en
Nederland, die een eigen politiek bedrijven, ook nu nog, tegen den wil van den
F üh rer in. Die politiek is gericht op de onderm ijning en de bestrijding van de
i) H ier eindigt de deiinitieve redactie van de nota. (Noot van het R.v.O.)
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N S B , van mij en van mijne loyale, krachtige, eerlijke medewerkers. Zij hopen
een soort chaos hier te veroorzaken om dan te kunnen zeggen: ziet ge wel, de
N S B kan het toch niet; Führer er blijft nu nog m aar één oplossing: de inlij
ving en een goede Gouwleider hebben wij ook. De politiek van den Führer om
van het Nederlandsche volk een grooten vriend te m aken en waarvoor ik reeds
negen jaren mijn leven inzet, w aarvoor duizenden gezwoegd en geleden heb
ben, w ordt doorkruist door een misdadige domme politiek van intriganten,
die van het Nederlandsche volk <een knecht willen maken > geen flauw begrip
hebben. De Führer heeft de order gegeven: m aak de N S B groot.
Ik ben van de loyaliteit van den Rijkscommissaris en den Commissaris-Generaal voor Politieke Zaken ten volle overtuigd, dit is zelfs geen onderwerp van
discussie of overweging. <De F ührer heeft de order gegeven: m aakt de N S B
groot >. Die order geldt ook voor mij en daarom is het mij een onzegbare erger
nis, d at menschen, die het hardste Heil H itler roepen den wil van den
F ührer. die goed is voor het Duitsche en het Nederlandsche volk, saboteeren.
Deze ondergrondsche krachten zijn door mij niet precies aan te wijzen, om 
d at ik in de Duitsche Regeerings- en hoogere am btenarenkringen niet thuis
ben. H et <brandpunt van dit > bolwerk van deze krachten is gelegen ergens
in de S.S.; waarschijnlijk is hun aantal ook daar zeer beperkt; zij moeten ge
vonden worden onder hen, die hier m et een verkeerde instelling over de
N S B gekomen zijn en niet van meening wenschen te veranderen.
N aar ik vernomen heb, heeft de Reichsführer der S.S. in München aan dit
gewroet een einde gem aakt. H et is zeer gewenscht, d at het kankergezwel in
Nederland wordt uitgesneden. Zoolang dit niet is geschied, w ordt de Duitschgezinde vriendschappelijke gevoelens m et den dag op een zwaarderen proef
gesteld.
D ank zij de van den Rijkscommissaris ondervonden steun, gaat de opbouw
van de W.A. uitstekend. D aaruit kan de opbouw van de Nederlandsche SS. een
sterke steun ontvangen.
Ieder W .A.m an weet d at u it SS. kringen in samenwerking m et de Neder
landsche politie de weerstand tegen den opbouw w ordt gevoed. Is het dan won
der d at zij zich afkeeren ?
Als het kankergezwel is uitgesneden, dan is de weg vrij voor een eerlijke
samenwerking ter bereiking van hetzelfde doel, d at door den Führer aan mij
is uiteengezet tijdens mijn bezoek te Berlijn. D it doel kan, na terzijde stelling
van de ondergrondsche nevenregeering, in korten tijd bereikt worden door
een reeks van verstandige m aatregelen. Alle verhalen over revolutiegevaar
enz. zijn praatjes verspreid door de voorstanders van den chaos, die den op-
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m arsch der N S B m et leede oogen aanzien. Ons volk is ten slotte een realis
tisch volk. W anneer mijn daden zullen zijn in het belang van ons Volk en
daarvoor zal ik zorg dragen, zal dit Volk in korten tijd de doelbewuste op
bouw in nationaal-socialistischen zin als een bevrijding gaan zien.
H et odium van vijand van ons Volk d at onze tegenstanders op ons hebben
gelegd is door den Führer of door den M inister van B uitenlandsche Zaken von
R ibbentrop m et één slag weg te nemen, door de eenvoudige verklaring d at het
alleen dan mogelijk is Nederland zijn zelfbestuur terug te geven als het een
goede broeder, een goed vriend van D uitschland kan zijn en d at dit alleen ge
w aarborgd kan worden door de N.S.B., als eenige politiek gelijkgezinde orga
nisatie, waarin de Führer vertrouwen heeft.
Al het andere kan dan in snel tem po, wiskundig zeker, bereikt worden.
U trecht 4 December 1940.
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