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VOORBERICHT

Als vierde deel in de serie Bronnenpublicaties van het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie verschijnt thans het verslag van het tegen Ir A. A. Mussert, 
destijds leider der Nationaal-Socialistische Beweging, gevoerde proces. Deze 
uitgave is tot stand gekomen in overleg met Mr J. Zaaijer, Procureur-Fiscaal bij 
het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage, wien wij op deze plaats gaarne 
dank zeggen voor zijn belangstelling en medewerking.

Het verschijnen van dit boek is, tot groot leedwezen van het Directorium van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, in hooge mate vertraagd. De oor
zaak hiervan is gelegen in het feit dat het Rijksinstituut, dat in de lente van 1946 
nog in een stadium van opbouw verkeerde, aanvankelijk uiteraard de outillage 
miste voor het gereed maken van publicaties. Het Directorium stond derhalve 
voor de keus óf het boek vroeg, doch onvoldoende bewerkt, in het licht te geven, 
dan wel laat, maar als een wetenschappelijk verantwoorde uitgave te doen ver
schijnen. Het Directorium meende aan het tweede de voorkeur te moeten geven.

Aan den gedrukten tekst van het procesverslag liggen de ter zitting vervaar
digde stenogrammen ten grondslag. Deze zijn opgenomen onder leiding van den 
heer Wt J. Bastiaan, directeur van de Stenografische Inrichting van de beide 
Kamers der Staten-Generaal. Teneinde den tekst zooveel mogelijk van oneffen
heden te zuiveren, heeft Mr Zaaijer de drukproeven kritisch doorgelezen.

Mr Zaaijer stelde, naast een kort verslag betreffende het verloop van de zaak- 
Mussert, een aantal documenten ter beschikking, die het Directorium gaarne 
als bijlagen in dit boek heeft opgenomen, daar zij een helder licht werpen op de 
in het proces behandelde materie en, evenals de eenigen tijd geleden verschenen 
bronnenpublicatie nr 3 van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie !), het 
inzicht in de bedoelingen en activiteit van Mussert verdiepen.

Bovendien zijn aan het stenografische verslag en de vermelde documenten 
een drietal ooggetuigenverslagen toegevoegd, met toestemming van de auteurs 
ontleend aan Nederlandsche weekbladen. Aldus ontvangt de lezer tevens een in
druk van de sfeer, waarin de behandeling van het proces voor het Bijzonder 
Gerechtshof plaats vond, een sfeer die een stenografisch verslag immers slechts 
onvolkomen vermag weer te geven.

Bij de bewerking van de stenogrammen tot den gedrukten tekst zijn alle citaten 
uit Musserts geschriften en redevoeringen, die in het proces naar voren gebracht

>) „Vijf nota's van Mussert aan Hitler over de samenwerking van Duitschland en Neder
land in een Bond van Germaansche Volkeren, 1940-1944”.



X VOORBERICHT

zijn, grondig met de origineele documenten vergeleken en, voorzoover noodig, 
daarmede in overeenstemming gebracht. Kleine verschillen in de bewoordingen 
van een zelfde citaat, zooals zij in de telastelegging i) en in den loop der verhooren 
voorkomen, vloeien voort uit de omstandigheid, dat soms onderling verschillende 
krantenverslagen van een zelfde redevoering werden gebruikt voor de samen
stelling van de telastelegging en het strafdossier.

In de citaten en de toegevoegde documenten zijn alle taal- en schrijffouten, 
die de oorspronkelijke tekst bevat, gehandhaafd. Den lezer zullen vooral ver
schrijvingen in de personennamen opvallen, ook al wordt hierop niet speciaal 
in noten de aandacht gevestigd.

De tekst van stenogram, ooggetuigenverslagen en documenten was reeds ge
heel gezet, toen de voorschriften voor de nieuwe officieele spelling bekend werden. 
Terwille van de uniformiteit verschijnt deze uitgave in haar geheel in de oude 
spelling.

Een gering aantal voetnoten is door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen
tatie toegevoegd. De noten bij de documenten zijn van de hand van Mr Zaaijer.

De voorbereiding van deze uitgave geschiedde op het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie onder leiding van Dr A. E. Cohen. Hierbij was mede 
werkzaam mevr. T. M. Sjenitzer-van Leening, litt. dra.

H e t  D ir e c t o r iu m  van  h e t  R ijk s in s t it u u t  
voor  O o r lo g sd o c u m en ta tie .

') Hieruit gingen de aanhalingen ongewijzigd over in de sententie van het Bijzonder 
Gerechtshof en het arrest van den Bijzonderen Raad van Cassatie.



VERLOOP VAN DE ZAAK-MUSSERT
Ingenieur Anton Adriaan Mussert, geboren te Werkendam, 11 Mei 1894, 

Leider van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, wonende 
te Utrecht, Nassaulaan 24, werd op 7 Mei 1945 des namiddags omstreeks 7 uur 
te ’s-Gravenhage gearresteerd in het Kabinet der Koningin, Korte Vijverberg 
no. 3, waar toen de „Secretarie van Staat der N.S.B." gevestigd was. De arres
tatie verliep zonder moeilijkheid. Het duurde eenigen tijd, voordat Mussert 
werd weggevoerd. Zijn houding was intusschen theatraal, maar hij deed niets 
dat de moeite van het vermelden waard is. Ondertusschen at hij een bord aard
beien leeg. Een pakket documenten werd door hem verzegeld en geadresseerd 
aan den Minister van Buitenlandsche Zaken. Het is aan dezen bezorgd en later 
voor het proces gebruikt.

Mussert werd overgebracht naar het Huis van Bewaring, en van daar op 25 
Juli naar de Cellenbarak van de Strafgevangenis te Scheveningen, waar hij ver
der in cel 379 in voorarrest is gebleven.

Nadat hij aanvankelijk was gedagvaard om te verschijnen ter openbare terecht
zitting van het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 13 November 1945, 
overleed onverwacht op 23 October zijn gekozen raadsman Mr J. H. Rolandus 
Hagedoorn. Hierop werd hem ten spoedigste Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom 
als raadsman toegevoegd, maar om behoorlijk gelegenheid te geven tot voor
bereiding van de verdediging moest de behandeling twee weken worden uitge
steld. Mussert werd dus opnieuw gedagvaard, ditmaal tegen 27 November, des 
voormiddags te 10 uur. De tekst van de dagvaarding is opgenomen op blz. 3.

Het proces werd gevoerd in de groote zaal van het paleis Kneuterdijk 20, den 
Z e te l van het Bijzonder Gerechtshof. Het Hof was samengesteld uit: Mr A. L. M. 
van Berckel, President, Prof. Mr J. C. van Oven, Mr H. Burgersdijk, Raden, 
Luitenant-Generaal P. W. Best, Generaal-Majoor H. Ch. G. Baron van Lawick, 
Militaire Raden. Als bijzitters boven het bij de wet bepaalde getal (Artikel 26 
Reglement I) waren bij de behandeling tegenwoordig Mr W. G. F. Borgerhoff 
Mulder en Kolonel V. E. Wilmar. Voor het Openbaar Ministerie trad op de 
Procureur-Fiscaal Mr J. Zaaijer. Griffier was Mr C. G. Iordens.

In de zaal was groote belangstelling, in het bijzonder van de binnen- en bui
tenlandsche pers. Zooals ook bij de andere groote processen voor dit Bijzonder 
Gerechtshof het geval was geweest, werd het verhandelde stenografisch opge
nomen, en tevens voor uitzending per radio op gramofoonplaten. De belang
stelling op straat en op de publieke tribune was geringer dan bij het proces tegen 
den, per radio meer tot een ieder doorgedrongen, Max Blokzijl.

De behandeling nam twee dagen in beslag. Op 27 November werd begonnen 
met de voordracht van de zaak door den Procureur-Fiscaal, gevolgd door het
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hooren van de getuigen: T. J. van Dien, hoofd van den Bijzonderen Dienst van 
den Politieken Opsporings Dienst te 's-Gravenhage, die in het vooronderzoek 
de verhooren had verricht, Mr J. H. Carp, oud medewerker van Mussert (o.a. 
president van het voormalige „Vredegerechtshof”), en P. van Houten, die als 
hoofd van het Documentatiebureau te Londen aan dit bureau gegevens over de 
activiteit der N.S.B. bijeen had gebracht. Vervolgens werden de processtukken 
behandeld. Nadat het eigenlijke onderzoek te half één voltooid was, werd de 
behandeling verdaagd tot 28 November 10 uur.

Op dien dag hield de Procureur-Fiscaal van 10 tot 12 uur zijn requisitoir 
(blz. 52), en direct daarna de verdediger zijn pleidooi (blz. 86), tot half twee. 
Na een onderbreking van een uur voerde de verdachte zelf het woord tot 5.10 
uur (blz. 111), waarna de behandeling werd gesloten en de uitspraak bepaald op 
12 December des voormiddags 10 uur.

Het geheele proces had een rustig en vlot verloop, incidenten deden zich niet 
voor. De verdachte gedroeg zich kalm en correct. Op vragen antwoordde hij 
zonder omwegen. Den eisch hoorde hij onbewogen aan.

Dezelfde uiterlijke rust en onbewogenheid kenmerkten zijn houding bij de 
uitspraak. De President begon met de mededeeling, dat het Hof hem ter dood 
had veroordeeld, en las daarna de belangrijkste passages uit de sententie (blz. 
155) voor. Mussert hoorde dit staande en zwijgend aan.

De behandeling voor den Bijzonderen Raad van Cassatie had plaats op Woens
dag 20 Februari 1946 in de groote zittingzaal van het gerechtsgebouw van den 
Hoogen Raad der Nederlanden, en duurde met een korte onderbreking van 10 
uur v.m. tot half 6 n.m.

De Raad was samengesteld uit: Mr H. Haga, President, Prof. M r Dr S. van 
Brakel, Prof. Mr R. Kranenburg, Mr Dr G. H. A. Feber, Raden, Majoor Mr 
P. A. van Driest, Militair Raadsheer, en Kolonel Mr D. Tollenaar als bijzitter 
boven het door de wet bepaalde getal, met als Advocaat-Fiscaal Prof. Mr G. E. 
Langemeijer en als Griffier Mr H. van Oordt. Mussert werd door den President, 
de Raadsheeren en den Advocaat-Fiscaal uitvoerig ondervraagd (blz. 185) en 
kreeg daarna gelegenheid nog een korte verklaring af te leggen. De cassatiemid- 
delen werden uitvoerig toegelicht door Mrs Wijckerheld Bisdom en De Pont 
(blz. 223). De Advocaat-Fiscaal, daarop zijn conclusie nemende (blz. 269), acht
te alle middelen ongegrond en concludeerde tot verwerping van het beroep. Ook 
op deze zitting bewaarde Mussert een rustige, zelfs opvallend opgewekte, houding.

De uitspraak volgde op 20 Maart en luidde: verwerping van het cassatieberoep 
(blz. 281). De President las de rechtsoverwegingen in haar geheel voor. Mussert 
hoorde de voorlezing uiterlijk onbewogen aan. Alvorens de zaal te verlaten 
keerde hij zich om en liet langzaam zijn blik over het publiek gaan.

Nadat op een gratieverzoek, ingediend door een familielid, afwijzend was be
schikt, werd het vonnis door middel van den kogel ten uitvoer gelegd op Dinsdag 
7 Mei 1946 des ochtends te half zeven uur.



BIJZONDER GERECHTSHOF 
te 's-Gravenhage.

Openbare terechtzitting van Dinsdag 27 November 1945 
in het gebouw aan den Kneuterdijk 20 

te 's-Gravenhage

President: M r . A. L .  M . van  B e r c k e l .

Rechtsgeleerde Raadsheeren: P r o f . M r . J. C. v an  O v en ,
M r. H. B u r g e r s d ijk ,
M r . W. G . F .B o r g er h o ff  M u l d e r .

Militaire Raadsheeren: L u it . -G e n . P. W. B e s ï ,
G e n . -M a j . H .  C h . G . B a r o n  van  L a w ic k , 
K o l o n e l  V. E. W il m a r  0-

Procureur-Fiscaal: M r . J. Z a a ije r .

Griffier: M r . C . G . I o r d en s .

S trafzaak

tegen

A.A. M ussert , gedetineerd in de Strafgevangenis (Cellenbarak) te Scheveningen.

Getuigen: 1. T. J. van  D ie n ,

2 . M r . J. H . C a r p ,
3 . P .  van  H o u t e n .

Raadsman: M r . C . R. C . W ijc k e r h e l d  B is d o m .

‘) Kolonel Wilmar heeft Dinsdag 27 November 1945 in den loop van de zitting wegens 
ongesteldheid de zaal verlaten en is Woensdag 28 November 1945 afwezig gebleven.



DE TELASTELEGGING

De P r o c u r eu r -F is c a a l : Verdachte staat terecht

I ter zake dat hij tusschen Mei 1940 en Mei 1945 opzettelijk, terwijl het 
Nederlandsche Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van het onder 
nationaal-socialistische leiding staande Duitschland bevond als Leider van 
de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (later genaamd: Natio- 
naal-Socialistische Beweging der Nederlanden) met het oogmerk om het 
Koninkrijk der Nederlanden, althans het Rijk in Europa, onder Duitsche, 
in ieder geval onder vreemde, heerschappij te brengen en wel meer bepaalde
lijk onder de heerschappij van het Duitsche Staatshoofd Adolf Hitler, ook 
wel genaamd Germaansch Führer of Führer aller Germanen,

le. omstreeks begin September 1940 te 's-Gravenhage, althans in Neder
land, aan Duitsche autoriteiten met bestemming voor Hitler heeft over
handigd of doen toekomen, althans met bestemming voor Hitler heeft 
verzonden, een brief, waarin verdachte aan hem, Hitler, verzoekt om 
een Bond van Germaansche Volken te stichten en het Nederlandsche 
volk als lid daarin op te nemen, welke brief voor bijzonderheden over 
Nederlands positie en den grondslag van dien Bond verwijst naar een 
daar bij gevoegde nota, waarin hij aan Hitler als zijn, verdachtes, poli
tieke geloofsbelijdenis aanprijst een Bond der Germaansche Volkeren, 
onder leiding van het krachtigste Germaansche volk, het Duitsche, 
staande onder het oppergezag van Hitler als Germaansch Führer, met 
een gemeenschappelijke bondsweermacht, waarvan voornoemde Führer 
„vanzelfsprekend” opperbevelhebber zou zijn, en met een gemeenschap
pelijke economie, welke denkbeelden later nog in een overeenkomstig 
de opvattingen van verdachte opgesteld „Ontwerp-Statuut van den 
Bond van Germaansche Volkeren” nader aldus zijn ontwikkeld, dat van 
dezen Bond, onder andere omvattende het Groot Duitsche Rijk en het 
Rijk der Nederlanden, de leden, met uitzondering van het Groot Duit
sche Rijk, hun constituties moesten wijzigen in overeenstemming met 
het bondsstatuut en geacht werden aan deze verplichting te hebben vol
daan, indien zij zich in hun constituties tot nationaal-socialistische staten 
verklaarden en zich daarin verbonden met betrekking tot de regeling 
hunner weermacht en volkshuishouding te handelen in overeenstemming 
met het Groot Duitsche Rijk, terwijl met inachtneming van de bepa-
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lingen van het bondsstatuut de leiding van den Bond zou berusten bij 
den Führer van het Groot Duitsche Rijk, en de Overzeesche Gebieden, 
welke zich onder het gezag van een der leden van den Bond bevonden, 
mede deel van den Bond zouden uitmaken;

2e. omstreeks begin September 1940 te ’s-Gravenhage, althans in Neder
land, aan Hitler een telegram heeft gezonden waarin hij verklaart het 
welzijn van het Nederlandsche volk in diens handen te leggen en zijn 
bevelen af te wachten, en ongeveer te zelfder tijd ten overstaan van den 
Rijkscommissaris Seyss Inquart schriftelijk Hitler heeft erkend („aner- 
kannt”) als Führer aller Germanen;

3e. op of omstreeks 12 December 1941 te Berlijn ten overstaan van Hitler 
aan dezen als Germaansch Führer trouw tot in den dood heeft gezworen;

4e. op of omstreeks 20 Juni 1942 te Utrecht een eed van trouw van een 
groot aantal leidende functionarissen der Nationaal-Socialistische Be
weging aan hem, Mussert, heeft afgenomen;

5e. in Nederland bij zijn werkzaamheden als Leider der Nationaal-Socialis- 
tische Beweging opzettelijk ter bevordering van de verwezenlijking van 
zijn plan van een Bond van Germaansche Volkeren (ook wel genoemd 
Germaansche Statenbond) onder leiding van Adolf Hitler
A. voor dien Germaanschen Statenbond en den Führer aller Germanen 

Adolf Hitler propaganda heeft gevoerd, als onder meer blijkende 
uit het navolgende:
a. een door hem in het weekblad „Volk en Vaderland” tusschen 

20 September en 18 October 1940 gepubliceerde reeks artikelen 
(later uitgegeven als de brochure „Neerlands Toekomst”);

b. een door hem op 31 Juli 1942 gehouden rede „De Nederlandsche 
Staat in het Nieuwe Europa”, door hem of met zijn goedvinden 
uitgegeven in de brochure „De Toekomst van Nederland” ;

c. verschillende passages uit redevoeringen van verdachte, hetzij 
in het openbaar, hetzij in min of meer besloten kring, als volgt 
of ongeveer als volgt luidende:
1. En wie zijn eerder en wie zijn meer op elkander aangewezen 

voor deze samenwerking, dan de Germaansche volken in 
Duitschland, de Nederlanden, Zweden, Noorwegen, Dene
marken? En door wie zou die samenwerking beter gesmeed 
kunnen worden, dan door den man, die voor het geheele 
Germanendom een gave Gods is, die misschien maar eens 
in de duizend jaren verschijnt? Adolf Hitler. — Doen wij iets 
te kort aan ons zelfbewustzijn als Nederlanders, aan onzen 
trots, aan onze fierheid, als wij ons inzetten voor eerlijke 
broederlijke samenwerking tusschen de Germaansche volke
ren, die zijn van eenen bloede? Integendeel (14 December
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1940, viering van het 9-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht);

2. Onmiddellijk nadat het begin van den oorlog tegen de 
bolsjewisten bekend geworden was, heb ik Adolf Hitler, 
dien wij Nederlandsche nationaal-socialisten erkennen als 
den van God gegeven Germaanschen leider, een telegram 
van den volgenden inhoud gezonden: „In  dit beslissende 
u u r . . . .  is het mij een voorrecht aan U, Führer aller Ger
manen, de plechtige gelofte te kunnen afleggen, dat de Natio- 
naal-Socialistische Beweging in Nederland onverpoosd en 
krachtig haar taak zal voortzetten, het Nederlandsche volk 
te winnen voor de nationaal-socialistische idee en daarmee 
voor het nieuwe Europa. Namens mijn duizenden strijdende 
kameraden meld ik U, dat zij zich in zullen zetten voor de 
gemeenschappelijke overwinning. God bescherme U en geve 
aan Uw strijd zijn onmisbaren zegen” . (27 Juni 1941, massa- 
betooging tegen het bolsjewisme te Amsterdam);

3. (als een nieuw Europa gevormd moet worden) . . . .  dat dan 
de Germaansche volkeren het voorbeeld zullen geven, de 
volkeren die zijn van een ras, van eenen bloede. Duitschland, 
Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken. En zoo dat 
een levensnoodzakelijkheid is — en dat is het — zullen wij 
Nederlanders daar straks als het hinkende paard achteraan 
komen en smeeken om toegelaten te worden tot de Europee- 
sche levensruimte, of reeds nu als eerste ons bekennen tot 
de Germaansche solidariteit, als grondslag voor een vereenigd 
en krachtig nieuw Europa? — Ik heb niet geaarzeld. Ik gevoel 
mij verantwoordelijk voor de toekomst van ons volk. De be
zetting van Cura?ao en Suriname, de onverantwoordelijke, 
ja waanzinnige oorlogsverklaring aan Japan, hebben de deur 
dichtgedaan. Ik ben naar den Führer gegaan in Berlijn en 
heb hem gezegd, niet als particulier, maar als Leider der 
N.S.B., dus namens U :
1) dat naar mijn meening het welzijn en het voortbestaan 
van het Nederlandsche volk alleen gewaarborgd kunnen 
worden in het lotsverbonden samenhouden van alle Ger
maansche volkeren; 2) dat ik het geloof heb, dat hij, Adolf 
Hitler, de van God gegeven Germaansche leider is, die tot 
roeping heeft de Germaansche volkeren uit den nood en de 
bedreiging van heden te leiden naar een lichtende toekomst; 
3) dat ik de onwrikbare overtuiging heb, dat hij, Adolf Hitler, 
als Germaansch leider nimmer iets zal eischen, dat in strijd 
Zou zijn met de eer, de waardigheid of de belangen van het
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Nederlandsche volk . . . .  Afgesneden van zijn koloniën, afge
sneden van andere werelddeelen, zou het Nederlandsche volk 
op zijn kleine grondgebied hier verkwijnen en verkommeren, 
wanneer het niet werd toegelaten als deelgenoot in het nieuwe 
Europa. Het wordt toegelaten. Neen kameraden; het is toege
laten, op den twaalfden December, twee dagen geleden dus. 
En dit feit, dit feit van toegelaten te zijn, dat, mijne kameraden, 
is het grootste geschenk, dat de N.S.B., de veelgehoonde en 
gesmade, op dezen haar tienjarigen gedenkdag aan het Neder
landsche volk aanbiedt . . . .  ter eere van het strijdende en 
lijdende Duitsche broedervolk waaraan geheel Europa zoo 
veel verschuldigd is, zingen wij het Duitsche volkslied, en 
daarna het zesde couplet van het Wilhelmus: Mijn schild 
ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer; (14 December
1941, viering van het 10-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht);

4. Daarop voortbouwend weten wij ons als Germaansch volk 
lotsverbonden op leven en dood met de andere Germaansche 
volkeren en willen wij streven naar den bond van Germaansche 
staten onder de opperste leiding van den Führer, op wiens 
schouders de grootste verantwoordelijkheid rust voor de red
ding van Europa.
. . . .  Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor de toekomst 
van ons volk, voor zoover die in mijn hand ligt of zal komen 
te liggen. U, mijne kameraden, heb ik door die eedsaflegging 
in deze mijne verantwoordelijkheid betrokken . . . .  tevens 
heb ik door het aanvaarden van dien eed mij verplicht tegen
over U tot trouw . . . .  Trouw aan de Germaansche lotsver
bondenheid, trouw aan den bond der Germaansche staten, 
die levensvoorwaarde is voor de toekomst van Europa en 
daarmede ook voor ons volk. Trouw aan den Germaanschen 
Führer, die door God geroepen is om Europa te beschermen 
tegen overweldiging en knechting, tegen het goddelooze com
munisme en het gewetenlooze kapitalisme. Zoo zij mijn 
trouw, zoo waarlijk helpe mij God, van Wien wij allen de 
kracht en het inzicht moeten ontvangen om onze roeping te 
volgen en aan Wien wij verantwoordelijk zijn voor al onze 
daden, aan het einde onzer dagen. (20 Juni 1942, beëediging 
van een aantal NSB-functionnarissen te Utrecht);

5. (de Führer) die staat daar in zijn eenzaamheid en doet voor 
ieder volk van Europa al hetgeen mogelijk is om Europa te 
behouden. Met deze gedachte denken wij dan op dit oogenblik 
aan den Führer en zeggen: Heil voor den Germaanschen
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Führer, die waakt voor Europa. (13 December 1942, viering 
van het 11-jarig bestaan der N.S.B. te Amsterdam);

6. Wees er verzekerd van, mijn Führer, dat wij één in den geest 
met U zijn. Wij staan met U, wij vallen met U, wij zijn bereid 
zoo noodig met U te sterven. (29 Januari 1943 te 's-Graven- 
hage);

7. In de groot-Germaansche samenwerking ligt de toekomst 
van het Nederlandsche volk. Wat versta ik onder groot- 
Germaansche samenwerking? De beveiliging en de gemeen
schappelijke opbouw in onze gemeenschappelijke leefruimte. 
. . . .  Binnen de gezamenlijke leefruimte zal nationale veilig
heid bestaan en ontwikkeling binnen het groote geheel en 
wederzijdsch respect. Hoe daaraan staatkundig vorm zal 
worden gegeven dat zal worden beslist door den Führer, in 
wien wij vertrouwen kunnen hebben . . . .  Hebt ge U wel 
eens voorgesteld wat dat beteekent om voor God en alle 
menschen verantwoordelijk te zijn voor het behoud van een 
werelddeel? Dezen onnoemelijken last draagt hij, de Führer, 
aan wien ik eens trouw gezworen heb en dien ik trouw zal 
blijven tot het einde van mijn dagen en waaraan de Beweging 
verbonden is door mijn persoon. (22 Juni 1943, Demon
stratie van trouw aan Mussert te ’s-Gravenhage);

8. Om deze Germaansche solidariteit den vasten grondslag te 
geven die noodig is, heb ik mij bekend tot het begrip Ger
maansch Führer, hertog, aanvoerder in den strijd, door in 
December 1941 den eed van trouw af te leggen aan Adolf 
Hitler als Germaansch Führer. Dit zal voor velen toen nog 
onbegrijpelijk geweest zijn, nu dringt het meer door, dat 
Hitler de van God gezondene is . . . .  Juist wanneer wij prijs 
stellen op onze nationale zelfstandigheid is de eenige weg 
dien wij kunnen gaan de natuurlijke weg naar de solidariteit 
tusschen natuurlijke bondgenooten . . . .  Wij moeten komen 
tot een lotsverbondenheid van Germaansche volkeren in den 
vorm van een statenbond, een groot Germaansch Rijk of 
hoe dan ook, die allen omvat van Germaanschen bloede en 
waardoor aan Europa een enorm krachtcentrum wordt ge
geven (14 December 1943, viering van het 12-jarig bestaan 
der N.S.B. te Utrecht);

9. Als derde wensch voor het Nederlandsche volk spreek ik 
uit, dat Kerstmis 1944 het Nederlandsche volk vereenigd 
Zal zien . . . .  omdat wij ons bekend zullen hebben tot de 
groote Germaansche en nog grootere Europeesche gemeen-
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schap, die de eenige mogelijke waarborg is voor de handhaving 
van de geestelijke en materieele waarden, die wij behoeven 
(1 Januari 1944, Nieuwjaarsradiorede);

B. den groei van de Nationaal-Socialistische Beweging en van het natio-
naal-socialisme heeft bevorderd;

C. actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlog
voering heeft bevorderd, onder meer door opzettelijk
a. op of omstreeks 14 Februari 1941 een oproep te richten tot de 

leden der N.S.B., der W.A. en der Nederlandsche S.S., om 
zich aan te melden voor krijgsdienst in de Waffen-S.S.;

b. in een artikel gepubliceerd in het Weekblad Volk en Vaderland 
van 11 Juli 1941 de leden der N.S.B. op te roepen, om zich aan 
te melden voor het Nederlandsch Legioen (om met de Duitschers 
samen aan het Oostfront te strijden);

c. in Augustus 1941 te bevelen, dat alle mannelijke leden der N.S.B. 
van 18 tot 40 jaar tot de W.A. moesten toetreden (waardoor de 
W.A. weer zoo sterk zou worden, dat er vrijwilligers voor de 
Duitsche oorlogvoering aan konden worden onttrokken), onder 
bijvoeging: „Het is mijn bedoeling dat binnen afzienbaren tijd 
drie volledige regimenten Nederlanders aan het Oostfront zullen 
staan. De eerste Nederlandsche divisie!” ;

d. op 11 October 1941 te 's-Gravenhage de plechtigheid van de 
beëediging van een voor het Oostfront vertrekkend bataljon van 
Nederlandsche vrijwilligers als Leider van de N.S.B. op te luis
teren, daar een toespraak te houden en aan den troep den eed van 
trouw aan Hitler af te nemen;

e. ook later meermalen plechtigheden met Nederlanders, die zich 
voor strijd aan Duitsche zijde hadden verbonden, als Leider van 
de N.S.B. op te luisteren, daar toespraken te houden en eeden 
van trouw aan Hitler af te nemen.

II ter zake dat hij in of omstreeks Juli 1942 te Utrecht, althans in Nederland, 
opzettelijk met het oogmerk om voor te bereiden of te bevorderen, dat ter
wijl het Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van den Duitschen vijand 
bevond, volgens na te noemen plan een aanslag zou worden gepleegd met 
het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm in het Koninkrijk der 
Nederlanden te vernietigen, althans op onwettige wijze te veranderen, een 
schriftelijk plan heeft in gereedheid gebracht en onder zich gehad voor de uit
voering van dit misdrijf, welk plan was bestemd om aan den Duitschen 
Rijkscommissaris in Nederland Seyss Inquart en aan het Duitsche staats
hoofd Adolf Hitler te worden medegedeeld en aan welk plan het navolgende 
is ontleend:
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De wijze van Regeeringsaanvaarding is eenvoudig en legaal. Door het 

vertrek der Koningin naar het buitenland is, krachtens art. 46/3 der 
Grondwet, de Raad van State drager van de Koninklijke macht.

De Rijkscommissaris benoemt in dit College tot leden, diegenen, die 
mijn volle vertrouwen hebben en herstelt daarna dit College in zijn grond
wettelijke bevoegdheden.

De Raad van State roept den Leider der Beweging uit tot Regent, waar
na door hem als Hoofd van den Staat een verantwoordelijke Regeering 
wordt gevormd.

De daartoe noodige handelingen en Staatsstukken worden door den 
Rijkscommissaris en mij voorbereid.

(als juiste tijdstip hiervoor wordt Zaterdag 5 September 1942 aan
bevolen) (enz.)

Tenslotte moet ik ook uiterlijk als Staatshoofd kunnen optreden en 
mogelijkheid hebben om mijn staatssecretarie op te bouwen. Daarom 
verzoek ik den Führer de als „Feindvermögen” in beslag genomen ko
ninklijke bezittingen ter beschikking te willen stellen van het nieuwe 
optredende Staatshoofd.

III  ter zake dat hij tusschen Mei 1940 en Mei 1945 in het door den vijand be
zette gebied in Nederland opzettelijk, terwijl Nederland in oorlog was met 
Duitschland, door zijn werkzaamheid als Leider van de Nationaal-Socialis- 
tische Beweging actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duit
sche oorlogvoering heeft bevorderd en bewerkstelligd, onder meer door de 
opzettelijke gedragingen, in deze telastelegging hierboven opgesomd sub
I, 5e, C, a-e.
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De P r e s id e n t : Verdachte, erkent U de feiten, die U ten laste zijn gelegd?
V e r d a c h t e : Voor zoover het uittreksels zijn uit hetgeen ik geschreven of ge

zegd heb, zullen die uittreksels naar mijn meening volkomen juist zijn geweest, 
maar wanneer men vraagt naar de bedoeling, of ik inderdaad de bedoeling gehad 
zou hebben, ons land onder vreemde heerschappij te brengen, dan is mijn ant
woord : integendeel, ik heb deze vijf jaar gedaan, wat mogelijk was om het onder 
vreemde heerschappij vandaan te krijgen.

De P r e s id e n t : Dan zullen wij de feiten nagaan.

Verhoor van getuige T. J . van Dien.
De P r e s id e n t : Verdachte is doorUverhoord op 4 September van dit jaar; 

daar heeft U proces-verbaal van opgemaakt en daar blijft U bij ?
G e t u ig e : J a .
De P r e s id e n t : U heeft hem daarbij den inhoud getoond van een bepaald aan

tal portefeuilles, gemerkt 1 tot en met 5 blauw, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 rood. Die 
stukken heeft U getoond en die stukken heeft hij erkend als te zijn afkomstig uit 
het archief van de N.S.B?

G e t u ig e : Ja .
De P r e s id e n t : En U blijft bij de verklaringen als in het proces-verbaal opge

nomen?
G e t u ig e : J a .
De P r e s id e n t : Ik h e b  U v o o rlo o p ig  g een  v ra g e n  m e e r  te  s te lle n .
Wenscht een van de andere heeren dezen getuige nog een vraag te stellen?
De R aadsm an  : U hebt den heer Mussert, naar ik meen, herhaaldelijk gehoord. 

Gaf hij naar Uw meening altijd naar waarheid antwoord op de vragen, die U hem 
steldet?

G e t u ig e : Ik heb over het algemeen den indruk gehad, dat de heer Mussert 
oprecht was.

De R a a d sm a n : Ook in zijn uiteenzettingen omtrent de motieven voor hetgeen 
hij vroeger had gedaan? Of heeft hij zich daarover niet uitgelaten?

G e t u ig e : Daar heeft hij zich niet over uitgelaten.
De P r esid en t  : Wenscht verdachte dezen getuige nog een vraag te stellen?
V e r d a c h t e : Dank U, Mijnheer de President!

De P r e s id e n t : Verdachte! Tusschen Mei 1940 en Mei 1945 bevond ons land
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zich in de feitelijke macht van het nationaal-socialistisch geregeerde Duitsche 
Rijk. In dien tijd was U leider van de Nationaal -Socialistische Beweging in Ne
derland; later is die beweging genoemd Nationaal-Socialistische Beweging der 
Nederlanden.

Geeft U toe, dat U in dien tijd als leider der Beweging een politiek heeft ge
voerd, die er op gericht was, dat er een Germaansche Statenbond, een bond van 
Germaansche volken zou ontstaan, die zou gesticht worden door het Duitsche 
staatshoofd Adolf Hitler?

V e r d a c h t e : Jawel.
De P r e s id e n t : Uw bedoeling was en U heeft verzocht, dat Nederland zou toe

treden tot dien Statenbond, Nederland met zijn koloniën?
V e r d a c h t e : Ja .
De P r e s id e n t : De feiten, die U heeft hooren voorlezen door den procureur- 

fiscaal, staan allemaal in verband met de door U  gevoerde politiek, zijn er alle een 
uitvloeisel van, nietwaar?

V e r d a c h t e : Jawel.
De P r e s id e n t : Z oo heeft U in de eerste plaats omstreeks begin September 

1940 aan den Rijkscommissaris in den Haag een brief en een nota, die gericht 
waren aan Hitler, doen toekomen?

V e r d a c h t e : Jawel.
(Op verzoek van den President toont de deurwaarder deze stukken aan ver

dachte.)
V e r d a c h t e : Die zijn van mij afkomstig, Mijnheer de President.
De P r e s id e n t : Die herkent U als afkomstig uit het archief van de N.S.B.?
V e r d a c h t e : Ja, die zijn van mij afkomstig.
De P r e s id e n t : U heeft de nota persoonlijk aan den Rijkscommissaris overhan

digd, nietwaar? Dat blijkt uit Uw aanteekeningen. Zooals U bekend is bevinden 
zich bij de stukken gedeelten uit een dagboek, die U in Juni en Juli en Augustus 
1940 geschreven heeft en uit stukken van dat dagboek blijkt, dat U die nota heeft 
geschreven in Lunteren, in het Nationaal Tehuis, nadat eerst overleg was ge
pleegd met d'Ansembourg, Van Geelkerken, Van Genechten, Harloff en Huygen. 
In Uw dagboek heeft U aangeteekend:

„Donderdag, Vrijdag en Zaterdag overwogen na een vertrouwelijke bijeen
komst in mijn kamer Nat. Teh. Lunteren met d'Ansembourg, van Geelkerken, 
Genechten, Harloff en Huygen.

Zondag de nota geschreven, uitvoerig de geheele positie van Nederland in de 
wereld en Nederland-Duitschland in het bijzonder. Resultaat: de beste waar
borg voor de toekomst is de Bond der Germaansche volkeren.

Woensdag 28 Augustus. 5 uur overhandigd aan R.K. in zijn werkkamer op het 
Plein (gebouw Buitenlandsche Zaken). Hij wilde het onmiddelijk doorzien en heeft 
toegezegd den Führer aan wie de nota gericht is, deze te doen toekomen.”

Dat zijn Uw persoonlijke aanteekeningen, nietwaar?



\

V e r d a c h t e : Jawel.
De P r e s id e n t : D us o p  28 Augustus heeft U die nota aan den Rijkscommissaris 

doen toekomen met verzoek om die aan Hitler te doen geworden en de Rijkscom
missaris heeft dat toegezegd.

De brief, waar het hier om handelt, luidt als volgt:

Führer! „Utrecht, den 29. August 1940.
Die Entwickelung der Lage in Europa erfordert Entschlüsse, die für die 

weitere Zukunft unseres Kontinents von grundlegender Bedeutung sein 
werden. Der Ausgangspunkt kann dabei kein anderer sein, als der des völ- 
kischen Prinzips.

Von dieser Voraussetzung ausgehend erblicke ich auch für mein Volk 
eine neue Aufgabe im neuen Europa. -  Somit habe ich die Ehre an Sie, als dem 
Führer des Gross-Deutschen Reiches, die Bitte zu richten, den Bund Ger- 
manischer Völker zu stiften und das Niederlandische V olk-auf dem Euro- 
paischen Festland das grösste Germanische Volk nach dem Deutschen -  
als Bundesmitglied darin aufzunehmen. Ich bin überzeugt, dass Mein Volk 
hierin die Gewahr für eine schöne und starke, eigene völkische Existenz 
finden wird.

Meine Auffassung über die Position der Niederlande und über die Grund- 
lage des Bundes habe ich in einer Nota mit Anlagen kurz auseinanderge- 
setzt, und erlaube ich mir, Ihnen dieselbe hiermit zu überreichen.

An den Führer des Gross-Deutschen Reichs.”

V e r d a c h t e : Mijnheer de President, mag ik iets opmerken?
De P r e s id e n t : Ja.
V e r d a c h t e : Dat is nl. de Duitsche vertaling. Ik heb altijd zoowel aan Adolf 

Hitler als aan den Rijkscommissaris in het Nederlandsch geschreven, met een 
Duitsche vertaling er bij. Deze brief is dus de vertaling van het Nederlandsch, 
maar is, zoover ik kan beoordeelen, als vertaling zeer correct.

D e  P r e s id e n t : D us zak e lijk  is h e t  ee n  c o rre c te  v e r ta lin g .
V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : Die nota over den Bond van Germaansche Volkeren heeft U ook 

in het Nederlandsch aan den Rijkscommissaris geschreven met de Duitsche ver
taling er bij. Hij zal haar vermoedelijk wel in het Duitsch gelezen hebben.

V e r d a c h t e : Ja. Er kwamen nog wel eenige verwikkelingen over, want ik on- 
derteekende de Nederlandsche exemplaren en nooit het Duitsche, omdat ik 
meen, dat ik maar één taal volkomen beheersch en dat is mijn eigen taal. Het ge
volg daarvan was, dat onder het Duitsche deel getypt was: „Was geteekend (w.g.) 
Mussert”, zoodat ik wel eens brieven heb teruggekregen, waarop stond: „Aan 
W. G. Mussert”, waaruit bleek, dat uitsluitend het Duitsche gelezen was en 
niet het Nederlandsche.

12 VERHOOR VAN DEN VERDACHTE EN DE GETUIGEN
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De P r e s id e n t : Maar in elk geval is de Duitsche tekst identiek aan den Neder- 

landschen.
V e r d a c h t e : Volkomen.
De P r e s id e n t : Dan zal ik den korten inhoud van die nota mededeelen. In die 

nota geeft Ueerst een aantal historische beschouwingen over „die Weltentwicke- 
lung” en „die Entwickelung von Europa” en dan komt U tot Uw ideaal „der Bund 
der Germanischen Völker” . Omtrent dien Bond wordt hier het volgende te 
kennen gegeven:

„Der Schritt von einander bekampfenden Vólkern” -  de voorafgaande 
passages gingen over het steeds in onderlingen strijd gewikkeld zijn -  „in 
Europa nach den Vereinigten Staaten von Europa ist zu gross um getan 
werden zu können.”

„So liegt es in dem Entwicklungsgang von Europa, dass auf der Grund- 
lage von Nationalsozialismus und Faszismus die Ordnung in dieser Zeit 
sich in diesem Sinne vollzieht:

im nördlichen Europa entsteht ein Bund der germanischen Völker unter 
Führung des kraftigsten germanischen Volkes, des deutschen.”

De volkeren, die voor dien Germaanschen Statenbond in aanmerking komen, 
noemt U dan:

„Die Völker, die für die Bildung dieses Bundes in Frage kommen, sind: 
das deutsche, das niederlandische, das schwedische, das norwegische, 
das danische, das schweizerische, die alle auf dem nördlichen Teil des 
europaischen Kontinentes aneinander grenzen.”

Dan komt U tot de basis, waarop deze samenwerking zal moeten worden op
gebouwd:

„Will der Bund kraftig sein und von bleibender Art, so wird ein gemein- 
schaftliches Fundament da sein müssen, das rein genug und kraftig genug 
ist, um eine gute Zusammenarbeit bis in die fernste Zukunft zu verbürgen. 

Die Grundlage des Bundes sei:
a. Die Blutsverbundenheit,
b. Die gemeinsame Weltanschauung (der Nationalsozialismus),
c. Die gemeinsame Wehrmacht,
d. Die gemeinsame Wirtschaft (Lebensraumwirtschaft).”

Verder zegt U daaromtrent:
„Es ist mein unerschütterliches Vertrauen zu der Reinheit der national- 

sozialistischen Weltanschauung, das mir den Glauben schenkt, dass, wenn 
es möglich ist, der Führer, infolge seiner Berufung zum germanischen 
Führer, auch die Interessen des niederlandischen Volkes wahren wird.” 

„Wenn dieser Vorschlag zur Aufnahme des niederlandischen Volkes in 
den Bund der germanischen Völker durch den Führer *) in einer solchen

') In den Nederlandschen tekst staat hier: „wordt aanvaard”. (Noot van het Rijks
instituut voor Oorlogsdocumentatie).
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Form und in einer solchen Fassung, dass darin deutlich zum  Ausdruck 
kommt, dass es nur möglich ist, einer Ueberherrschung oder Einverleibung 
zu  entgehen dank der Tatsache, dass es eine N.S.B. gibt und dank der Tat- 
sache, dass der Führer das Vertrauen hat, dass die N.S.B. unter meiner 
Führung das niederlandische Volk zum Nationalsozialismus bringen wird, 
dann wird die N.S.B. vom Verrater von Land und Volk zu demjenigen, 
der Land und Volk erlöst und der Führer wird vom deutschen Führer zum 
germanischen Führer, der auch für das niederlandische Volk seine hohe 
Bedeutung bekommt.”

Een van die fundamenten was de gemeenschappelijke weermacht, zooals ik 
Zoo even voorgelezen heb.

Nu nog eenige uiteenzettingen omtrent die weermacht. Zij zou tot taak hebben, 
voor zoover het Nederland's aandeel daarin betrof:

„lste  zich handhaven in het Zuiden zoo, dat Frankrijk nooit meer kan op
dringen naar het Noorden, Nederland is dan grensgebied van den 
Bond;

2de de verdediging van Neerland's kust;
3de zich handhaven in Indië en Afrika;
4de gereed zijn om de bloedschuld aan Duitschland af te betalen.”

Dan gaat U verder:
„Wir wollen annehmen, dass die oben auseinander gesetzte Grundlage 

für eine Wehrmacht vorhanden ist. Wie wird sie gebildet werden? Es ist 
hier nicht der Ort, um militar-technische Betrachtungen anzustellen. Nur 
dies: die Bundeswehrmacht wird als ein einziges Ganzes geführt undaus- 
gebildet werden. Dass der Führer als Oberster Befehlshaber der Bundes
wehrmacht auftreten wird ist selbstverstandlich.”

Over de gemeenschappelijke economie zegt U het volgende:
„Die gemeinsame Wirtschaft (Lebensraumwirtschaft).

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den germanischen Völ- 
kern eröffnet in Europa grosse Perspektiven. Wie diese Zusammenarbeit 
wird eingerichtet werden müssen, kann erst festgestellt werden, wenn fest- 
steht, über welche Gebiete ausserhalb Europas Deutschland und die Nie- 
derlande in Afrika und Asien die Macht haben werden.”

U eindigt deze nota met de woorden:
„So ist denn das Vorstehende mein politisches Glaubensbekenntnis 

das, wie ich hoffe, durch den Führer würdig befunden werden wird, als 
Grundlage zu dienen für den Aufbau einer fruchtbaren Zusammenarbeit 
des niederlandischen Volkes mit dem grossen deutschen Brudervolk und 
darüberhinaus mit den anderen Völkern der germanischen Rasse, die die 
Mutter von uns allen ist.”

Dat is dus in het kort de inhoud van die nota. Die nota heeft de bedoeling dus, 
dat Nederland deel zou nemen aan een staienbond, gevoegd zou worden-wat de
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leiding betreft -  bij het Duitsche Rijk en de opperleiding zou zijn bij Hitler als 
het staatshoofd van het Duitsche Rijk?

V e r d a c h t e : Neen! De bedoeling was, dat er zou zijn een statenbond. Iedere 
statenbond heeft natuurlijk een leider of president noodig. Dat wanneer Adolf 
Hitler zou gewonnen hebben dezen oorlog, hij de eerste president zou zijn, lijkt 
mij onontkoombaar en lijkt mij zeer juist. De bedoeling was, dat Hitler de eerste 
leider van dezen statenbond zou zijn en de volkeren, die er in opgenomen waren 
geworden, principieel gelijkberechtigd zouden zijn, al weet men, dat, wanneer 
grootere en kleinere volkeren tezamen zijn, de grootere volkeren in den regel pro- 
beeren de baas te worden.

De P r e s id e n t : „Gelijkberechtigd zijn” . Er was dan toch deze beperking aan 
verbonden, dat er een gemeenschappelijke weermacht zou zijn, waar Hitler de 
aanvoerder van zou zijn en dat er een gemeenschappelijke economie zou zijn.

Is U het niet met mij eens, dat, wanneer men dergelijke troeven uit handen 
geeft en dergelijke belangrijke onderdeelen van het staatsgezag stelt onder het 
gezag van het vreemde staatshoofd, men daardoor het vreemde staatshoofd een 
dergelijke machtige positie verleent, dat hij die ook kan uitbuiten op ander ge
bied?

V e r d a c h t e : In zooverre geloof ik, dat ik het volkomen toe kan geven, wanneer 
het mijn bedoeling zou zijn geweest, dat het een vreemde staatspresident zou 
zijn, die president zou zijn van dezen bond; doch als ik wel was ingelicht, was het 
de bedoeling van Hitler om, zoo spoedig als de oorlog was afgeloopen, een andere 
positie in te nemen dan die van Duitsch staatshoofd en zich boven de staatshoof
den van de verschillende volkeren te plaatsen als Germaansch Führer.

Ik heb dus in mijn gedachten -  te recht of ten onrechte -  een zeer groot ver
schil gemaakt tusschen het Duitsche staatshoofd en Adolf Hitler als Germaansch 
Führer. Vandaar dan ook de strijd om de beëediging van de soldaten, dat ze niet 
Zou geschieden -  zooals ook niet gebeurd is -  op den Duitschen Führer en Reichs- 
kanzler, maar op den Germaanschen Führer.

De P r e s id e n t : U hadt geen enkele reden om aan te nemen, dat Hitler, wan
neer de oorlog afgeloopen zou zijn, als Duitsch leider zou aftreden?

V e r d a c h t e : Dat is mij verzekerd. Er zijn meer dingen verzekerd, die niet uit
gekomen zijn.

De P r e s id e n t : Dat ben ik met U eens. Iedere staat moest zich nationaal- 
socialistisch organiseeren, nietwaar? En er zou een zeker hierarchisch verband 
bestaan tusschen de staten.

V e r d a c h t e : Ja, het zou in elk geval ideaal zijn geweest.
De P r e s id e n t : Dat zal ik U dadelijk voorlezen uit de grondstellingen van het 

ontwerpstatuut van dien volkenbond, maar in elk geval is het toch zoo, dat de 
staten nationaal-socialistisch geregeerd moesten worden door een leider. Die 
nationaal-socialistische hierarchie strekte zich toch uit tot den bondspresident 
en die leiders waren ondergeschikt aan den bondspresident?
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V e r d a c h t e : Uitsluitend ten aanzien van die twee bevoegdheden, waarover de 
bond te zeggen zou hebben.

De P r esid en t  : Dat zegt U nu, maar ik heb hier een redevoering van U, waar
in U spreekt over hiërarch ie en over het vertrouwen, dat de bondspresident moest 
hebben van de presidenten van de verschillende staten -  ik zal het U even voorle
zen - ,  anders moesten die presidenten van de staten aftreden.

U heeft een redevoering gehouden in Lunteren op 31 Juli 1942, nietwaar? 
Dat is die redevoering, die in brochurevorm verschenen is: „De toekomst van 
Nederland” . Daarin lees ik omtrent dien Statenbond:

„De kracht, die de Staat zal ontwikkelen, zal hebben voort te komen uit 
de verantwoordelijkheid van het Staatshoofd, die als Leider der Beweging 
verankerd is in het Volk. Dit Staatshoofd moet het vertrouwen hebben van 
den Führer van den Germaanschen Statenbond; als hem dit vertrouwen 
ontvalt, zal hem niets anders overblijven, dan heen te gaan.”

V e r d a c h t e : Jawel, Mijnheer de President.
De P r e s id e n t : D us met andere woorden: een leider, die niet handelt a bon 

plaisir van den Führer van het geheel moet maar aftreden en zal opgevolgd moe
ten worden door iemand, die zijn zin wel doet. Dat is toch de conclusie ?

V e r d a c h t e : Inderdaad, dat is de conclusie. Wanneer de leider van den bond 
dus iemand zou zijn, die werkelijk maar willekeurig dicteerde over alle zaken, 
waar in de bondsstatuten uitdrukkelijk is vastgelegd, dat zijn eenige bevoegdheid 
bestaat uit de kwestie van de militaire en economische zaken, dan zou hij zijn be
voegdheid te buiten treden, indien hij andere dingen deed.

De P r e s id e n t : Die mogelijkheid is natuurlijk ruimschoots geschapen door een 
dergelijke instelling.

Ik heb hier nog een nota, die U op 10 November 1943 geschreven heeft: „Note 
über die politische Entwicklung in den Niederlanden.” Die kent U waarschijn
lijk ook wel?

(Op verzoek van den President toont de deurwaarder het stuk aan verdachte.)
V e r d a c h t e : Ja, Mijnheer de President, die ken ik.
De P r e s id e n t : In die nota spreekt U ook over de hierarchie. Eerst spreekt U 

over de ontvangst in 1940 en dan schrijft U :
„Der Führer hat mir auf die Bitte von 1940 keine direkte Antwort gege- 

ben. Welches die Ursache hiervon ist, kann ich nur vermuten. Die Wichtig- 
keit des Bundes ist seiner Aufmerksamkeit sicher nicht entgangen, sodasz 
dringende Gründe vorgelegen haben müssen und vielleicht noch vorhanden 
sind, die dies unmöglich gemacht haben oder unerwünscht erscheinen lies- 
sen. Wohl ist der erste Schritt getan in dieser Richtung dadurch, dasz ich 
mich zu Adolf Hitler als Germanischen Führer bekannt und ihm den 
Treueid geleistet habe, andererseits dadurch, dasz der Führer mich als 
Leider des Niederlandischen Volkes anerkannt hat.”
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En dan zegt U:

„Dadurch ist die Hierarchie festgelegt, ohne welche die Zusammenarbeit 
und die Schicksalsverbundenheit nicht aufzubauen ist.”

Dus U gebruikt hier het woord „Hierarchie” .
V e r d a c h t e : Ten aanzien van de Bondsaangelegenheden. Dat was mijn be

doeling.
De P r e s id e n t : Dan herinnertU  zich waarschijnlijk ook, datU met Kerstmis 

1940 een nota geschreven heeft, die voor Generalkommissar Schmidt bestemd 
was. Herinnert U zich die nota nog?

V er d a c h te  (nadat hem de nota is getoond): Ja, die is mij bekend.
De P r e s id e n t : In deze nota komt tot uitdrukking, watUzooeven zeide, dat U 

de mogelijkheid voorzag, dat Hitler als Duitsch staatshoofd zou aftreden en al
leen als hoofd van den Bond zou blijven optreden, wat inderdaad de situatie an
ders zou maken. U zegt dat zoo:

„Vielleicht kommt nach dem Sieg der Augenblick dass der Führer die 
Regierung des deutschen Volkes einem Nachfolger übertragt und selber 
über den Leitern der germanischen Völker die Oberhoheit ausübt im Sinne 
seiner Berufung als germanischer Führer.”

U spreekt dus over „Oberhoheit”, over „souvereiniteit” .
V e r d a c h t e : Het begrip „souvereiniteit” is natuurlijk een zeer rekbaar begrip, 

Zooals Eden zoo pas gezegd heeft.
De P r e s id e n t : Het is de vertaling van het woord „Oberhoheit”.
V e r d a c h t e : V o lk o m e n  ju is t .

Verhoor van den getuige m r. J . H. Carp
De P r e s id e n t : In het einde van 1940 of begin 1941 heeft U van den verdachte 

hier in het ontvanghuis aan de Adriaan Goekooplaan de opdracht gekregen, 
meen ik, een ontwerp-statuut samen te stellen voor den volkerenbond, waarover 
U zooeven heeft hooren spreken. Is dat dit ontwerp-statuut?

G e t u ig e : Ja.
De P r e s id e n t : Verdachte, kent U  dit ontwerp-statuut?
V e r d a c h t e : Jawel, Mijnheer de President.
D i P r e sid e n t  (tot den getuige): Dus volgens den gedachtengang en op initia

tief van verdachte en naar zijn aanwijzingen hebt U dit ontwerp samengesteld.
G e t u ig e : Ja, Mijnheer de President. De voornaamste aanwijzing, die ik mij 

herinner, is deze, dat er getracht moest worden door dit ontwerp, door deze 
regeling, zeer provisorisch en schetsmatig, een dubbelen waarborg te verwezen
lijken, nl. aan den eenen kant een waarborg voor een zoo ver mogelijk gaande 
vrijheid en onafhankelijkheid van Nederland tegenover Duitschland en een ge
lijkberechtigdheid van Nederland in het nieuwe Europa, en aan den anderen
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kant een waarborg, dat Nederland, een deel van Europa uitmakende, zou tegen
gaan het uit het Oosten komende streven naar internationaliseering en naar ver
nietiging van de nationale waarden van het Westen.

De P r e s id e n t : Het ontwerp is dus samengesteld volgens de aanwijzingen, die 
verdachte U daaromtrent gegeven heeft.

G e t u ig e : Ja.
De P r e s id e n t : Ik zal er nu voorlezing van doen. Het ontwerp-statuut luidt 

als volgt:
„De Regeeringen van het Groot Duitsche Rijk, het Rijk der Nederlanden, 

het Koninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het Koninkrijk Denemarken, 
Overwegende, dat door de zegepraal der wapenen van het Groot Duitsche 

Rijk de grondslag is gelegd voor een nieuwe orde der Europeesche Staten, 
inzonderheid van die Staten, welker gebied aan de Germaansche Volkeren 
tot levensruimte strekt;

dat als ordenende macht in deze levensruimte het Groot Duitsche Rijk 
moet worden erkend; -

dat alleen binnen het verband dezer nieuwe orde de belangen der in deze 
levensruimte gevestigde Volkeren kunnen worden gediend en gewaarborgd;

dat de verantwoordelijke Regeeringen der bij de Germaansche levens
ruimte betrokken Staten het mitsdien als haar eersten en hoogsten plicht be
schouwen over te gaan tot 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 statuut wordt geregeld:

A r t i k e l  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.

A r t i k e l  2
De Bond omvat het Groot Duitsche Rijk, het Rijk der Nederlanden, het 

Koninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het Koninkrijk Denemarken.
Op hun verzoek kunnen andere Germaansche Staten door het gezag, 

genoemd in artikel 4, mede als lid van den Bond worden toegelaten.
A r t i k e l  3

Het Rijk der Nederlanden, het Koninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk 
en het Koninkrijk Denemarken wijzigen, voorzoover noodig, hun consti
tuties in overeenstemming met de beginselen van dit statuut. Zij worden 
geacht aan deze verplichting te hebben voldaan, indien zij zich in hun 
constituties tot Nationaal-socialistische Staten verklaren en zich daarin 
verbinden met betrekking tot de regeling hunner weermacht en volkshuis
houding te handelen in overeenstemming met het Groot Duitsche Rijk.
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A r t i k e l  4

Met inachtneming van de bepalingen van dit statuut berust de leiding 
van den Bond bij den Führer van het Groot Duitsche Rijk.”

Dus, verdachte, deze opmerking: hier wordt gezegd, dat de leiding van den 
Bond bij den Führer van het Groot-Duitsche Rijk zou zijn.

V e r d a c h t e : Dat was dus fout; dat is een van de redenen, dat het niet is door
gegaan.

De P r e s id e n t : Er zijn waarschijnlijk vele redenen, dat het niet doorgegaan is.
V e r d a c h t e : Dat is een van de redenen, dat het niet is doorgezonden door mij, 

niet verder is gevoerd, omdat het een van de fouten was, die er in zaten.
De P r e s id e n t : Waarom is het niet verbeterd?
V e r d a c h t e : Omdat ik het verder ter zijde heb gelegd, omdat ik het niet urgent 

vond, het verder te voeren. Ik vond het beter het te bezien in overleg met de 
andere Staten Zweden, Noorwegen en Denemarken om niet alleen te staan 
tegenover Duitschland. Wij hebben gezegd: wij weten er iets van; zóó is het 
niet goed; laten wij het laten liggen, tot wij het met elkaar kunnen behandelen 
en wij als Nederland sterker zijn.

Ik erken onmiddellijk, dat het fout is, zooals het hier staat; het had er niet 
zoo in mogen staan.

De P r e s id e n t :

A r t i k e l  5
„Het recht der Regeeringen van de Staten, genoemd in artikel 3, eersten 

volzin, om naar eigen goedvinden de belangen der betrokken Volkeren te 
behartigen en de daartoe door haar noodig geoordeelde maatregelen te 
treffen, wordt ten volle erkend, behoudens het bepaalde in het Bondsstatuut 
en met dien verstande, dat zij zich zullen onthouden van alles, wat de ge
meenschappelijke grondslagen, waarop de Bond berust, kan schaden.

A r t i k e l  6
De wijze van overleg met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling 

van de aangelegenheden der weermacht en volkshuishouding wordt door 
den Führer van het Groot Duitsche Rijk bepaald.

A r t i k e l  7
De Overzeesche Gebieden, welke zich onder het gezag van een der in 

artikel 2 genoemde Staten bevinden, maken mede déel uit van den Bond.
Indien deze Gebieden alszoodanig tevens tot een andere levensruimte 

behooren, worden de daaruit voortvloeiende beperkingen en verplichtingen 
erkend en geëerbiedigd.”

(tot getuige) Bij dit statuut behoorde ook een soort van memorie van toelich
ting?
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G e t u ig e : J a .
De P r e s id e n t  : Daarvan zal ik ook eenige passages mededeelen.

„Voorzoover het Groot Duitsche Rijk door de kracht zijner wapenen de 
voorwaarden voor de mogelijkheid eener nieuwe orde in de Europeesche 
Statenwereld heeft geschapen, welke in den Bond van Germaansche Vol
keren tot uitdrukking komt, en de macht heeft deze orde te handhaven, zal 
de leiding van dit Rijk in de gemeenschappelijke levensruimte dier Volkeren 
moeten worden erkend".

„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 trant van een Statenbond, zij het ook op inni
ger en natuurlijker grondslag— de rasgemeenschap der betrokken Volkeren— 
dan ten aanzien der historische Statenbonden het geval is geweest. De 
Zelfstandigheid (souvereiniteit) der deel-Staten moet uiteraard in overeen
stemming zijn met hun onderlinge verbondenheid, zooals de Bond deze tot 
uitdrukking brengt. Daartoe zullen deze Staten in hun constituties beginselen 
moeten aanvaarden, welke de strekking hebben den gemeenschappelijken 
grondslag voor hun saamhoorigheid in den Bond te leggen. Deze beginselen 
betreffen in het algemeen de erkenning van het N a t i o n a a l - s o c i a -  
1 i s m e als de leidende gedachte voor de inrichting van maatschappij en 
Staat en in het bijzonder de zelfbeperking van de afzonderlijke Staten met 
betrekking tot de regeling van aangelegenheden van volkshuishouding en 
weermacht, waarvoor overeenstemming vereischt wordt met de Bonds- 
leiding.

A r t i k e l  1 omschrijft het doel van den Bond: zoowel tot de bescherming 
der Germaansche levensruimte als ter verzekering der bestaansvoorwaarden 
en welvaart hunner Volkeren moeten de betrokken Staten hun gemeenschap
pelijke krachten inspannen. De noodzakelijke eenheid binnen deze levens
ruimte van aangelegenheden van weermacht (bescherming) en van volks
huishouding (behartiging van gemeenschappelijke belangen), naast de ver
sterking van het saamhoorigheidsbesef der Volkeren, verbonden door rasge
meenschap, komt in dit artikel als de rechtvaardiging van het bestaan van 
den Bond tot uitdrukking.”

En:
„ A r t i k e l  3 vestigt de verplichting van de leden van den Bond hun consti

tuties met de beginselen van den Bond in overeenstemming te brengen. 
Zij zijn gehouden hun constituties in Nationaal-socialistischen zin te wijzi
gen langs den weg, welke voor ieder door de omstandigheden het meest 
aangewezen zal blijken. Daarbij zullen zij zich de zelfbeperkingen moeten 
opleggen — beperkingen der oude staats-souvereiniteit —, welke door hun 
saamhoorigheid in de onder leiding van het Groot Duitsche Rijk staande 
Germaansche levensruimte worden vereischt.
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Over de vraag of aan de in dit artikel bedoelde verplichting door de be

trokken Staten genoegzaam is voldaan, zal uiteindelijk met inachtneming 
van de gestelde norm de leiding van den Bond moeten beslissen.

A r t i k e l  4 draagt de leiding van den Bond op aan den Führer van 
het Groot Duitsche Rijk. Het komt niet gewenscht voor omtrent den aard 
dezer leiding in bijzonderheden te treden. Zij vindt in elk geval haar be
perking in het bepaalde in artikel 5 en zal zich overigens in de praktijk nader 
moeten ontwikkelen.

A r t i k e l  5 spreekt nog eens uitdrukkelijk het beginsel van de zelfstandig
heid der betrokken Staten uit, alleen beperkt door het hoogere belang van 
den Bond, wiens rechten in het Statuut 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. Het is niet gewenscht in het statuut zelf voorschriften te 
geven omtrent de wijze van overleg tussen de leden-Staten van den Bond 
en de leiding, vermits de vaststelling van een desbetreffende regeling beter 
aan deze leiding zelve kan worden overgelaten met het oog op de vele 
praktische aangelegenheden, welke zich daarbij voordoen.”

Deze memorie van toelichting, getuige, is die ook in overeenstemming met de 
gedachten van verdachte samengesteld?

G e t u ig e : Volgens de algemeene aanwijzingen.
De P r e s id e n t  : Dat punt, dat er in artikel 4 een fout zou zitten wat betreft de 

leiding van den Führer van het Groot Duitsche Rijk — hoe U het dan wilde 
formuleeren, weet ik niet — is daarover gesproken?

G e t u ig e : Uit de omstandigheid, dat het toen zoo geredigeerd is, meen ik 
achteraf te mogen concludeeren, dat het er zoo in staat.

De R a a d s m a n  : Over het Raad van Stateplan wordt getuige zeker straks nog 
gehoord?

De P r e s id e n t : Ja.
Die nota over den statenbond, verdachte, is op 28 Augustus 1940 aan den 

Rijkscommissaris overhandigd en die beloofde deze te zullen doorzenden aan 
Hitler. In verband met die overhandiging heeft U aan Hitler een telegram ge
stuurd, nietwaar?

V e r d a c h t e  : J a w e l.
De P r e s id e n t : Dat heeft U op 4 September 1940 gestuurd en dat hield ten 

nauwste verband met die nota.
(Op verzoek van den President toont de deurwaarder aan verdachte het tele

gram).
V e r d a c h t e : Dat is in orde, dat is juist.

Proces M ussert 3
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De P r e s id e n t : Dat telegram luidt als volgt:

„Führer!
Die Entwicklung der Lage in Europa erfordert Entschlüsse, die für die 

weitere Zukunft unseres Kontingents x) von grundlegender Bedeutung sein 
werden. . Der Ausgangspunkt kann dabei kein anderer sein als der des völ- 
kischen Prinzips, wie ich das in einer Nota auseinandergesetzt habe." (Dat 
is die nota van Augustus.)

„Im  Jahre 1931 habe ich die NSB (Nationalsozialistische Bewegung) 
gegründet. In mehr als 8 Jahren haben wir gekampft und gelitten in der 
felsenfesten Überzeugung, dasz unser Bekenntnis zum Deutschen Bruder- 
volk im Interesse des Niederlandischen Volkes ist.

Tausende sind wahrend dieses Kampfes ihrer Existenz beraubt, vom Staat 
drangsaliert und von der Kirche verfolgt worden. Acht meiner Mitarbeiter 
sind ermordet worden, zwei sind erst vor kurzem an ihren Verletzungen 
erlegen. 5.000 sind wahrend der Kriegstage in Kerker geworfen worden und 
wurden erst durch deutsche Truppen gerettet und befreit.

Am Vorabend vor der groszen Auseinandersetzung zwischen Deutsch- 
land und England lege ich Ihnen, Führer, das Wohl des Niederlandischen 
Volkes in die Hand. In dem Bewustsein, dasz alle Ihre Entschlüsse und 
Befehle letzten Endes auch zum Wohle des Niederlandischen Volkes sind, 
erwarten wir Ihre Befehle.

Den Haag, den 4. Sept. 1940”

Dus dat telegram is door U via den Rijkscommissaris aan Hitler gezonden, 
nietwaar?

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : In die zelfde dagen heeft U in Den Haag ten overstaan van den 

Rijkscommissaris een verklaring afgelegd en geteekend, waarin U schriftelijk 
Hitler heeft erkend, „anerkannt", als Führer van alle Germanen. Als ik mij wel 
herinner was dat op 3 September 1940. Deze erkenning hield vanzelfsprekend ten 
nauwste verband met Uw nota en met Uw algeheele gevoerde politiek. Bij die 
plechtigheid in Den Haag was Van Geelkerken tegenwoordig.

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : In Uw verhoor voor den getuige Van Dien heeft U medegedeeld, 

dat Van Geelkerken vermoedelijk de schrijver is van het relaas, dat ik hier heb.
V e r d a c h t e  (nadat hem het stuk getoond is): Ik blijf bij de verklaring, dat het 

zeer waarschijnlijk is, dat Van Geelkerken dit heeft geschreven.
De P r e s id e n t : Indertijd heeft U aan Van Dien medegedeeld, dat dit zakelijk 

juist was.

') Sic. Mussert bedoelde „Kontinents”. (Noot van het R.v.O).
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V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : Dit verslag houdt het volgende in:

„Dinsdag, 3 September 1940, des morgens te 9 uur op het Plein, voorm. 
Dept. van Buitenl. Zaken: 

de Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss Inquart, 
de Generaal Commissaris, Dr. Schmidt 0 
de Generaal Commissaris, Dr. Wimmer 
de SS Brigadeführer Rauter en
de Leider der N.S.B., C. van Geelkerken en M. M. Rost van Tonningen. 
Ontvangst te 8.55 door den Gen. Com. dr. Schmidt, daarna ontvangst 

door den Rijkscommissaris, die staande achter zijn tafel den Leider en de 
beide N.S.B.'ers als volgt toespreekt:

Kameraden, Gij zijt hier gekomen om in mijn handen te stellen een 
verklaring, die gij zoo aanstonds zult teekenen, waarin Gij den Führer 
„anerkannt" als Führer. Ik wensch U geluk met deze verklaring, die gij 
aflegt aan den vooravond van zeer belangrijke „Entscheidungen” ten opzich
te van Engeland en ik kan U reeds thans verzekeren, dat de Führer op prijs 
zal weten te stellen, dat Gij thans deze verklaring aflegt.”

„De Leider der N.S.B. zeide deze verklaring te hebben afgelegd in het 
belang van het Nederlandsche volk en het Vaderland.”

De gang van zaken is dus geweest, zooals het in deze verklaring staat. 
V e r d a c h t e : Ja. Ik mag er misschien de aandacht op vestigen, dat er staat, 

dat het was aan den vooravond van belangrijke gebeurtenissen, nl. wij verwachtten 
toen de invasie in Engeland. ,

De P r e s id e n t : Daarna heeft U wederom, als uiting van die zelfde politiek, 
op 12 December 1941 in Berlijn aan Hitler als den Führer van de Germanen, als 
Germaansch Führer, trouw gezworen tot in den dood, nietwaar?

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : Ik heb hier een fotocopie van het procesverbaal, dat daarvan 

indertijd is opgemaakt.
V e r d a c h t e  (nadat hem de fotocopie is getoond): Dat proces-verbaal is juist, 

maar het is niet volledig.
De P r e s id e n t : Ik weet, wat Ubedoelt. U heeft daaraan toegevoegd een uit

spraak omtrent de wenschen, die U had omtrent het toekomstig gedrag van den 
Führer.

V e r d a c h t e : Ja, maar dat is gebeurd vóór de eedsaflegging.
De P r e s id e n t : Die eedsaflegging is voorafgegaan door een brief van 10 Decem

ber 1941, dien U geschreven heeft, nietwaar?
V e r d a c h t e : Jawel.

>) Schmidt was geen Dr.; Wimmer daarentegen Dr. Dr. (Noot van het R.v.O.).
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D e  P r e s id e n t : D us  i n  d ie n  b r i e f  z e g t  U  h e t  v o lg e n d e :
„Bij brief van 29 Augustus 1940 heb ik U, Führer, verzocht den Bond 

van Germaansche volkeren te stichten en daarin het Nederlandsche volk — 
op het vasteland van Europa het grootste Germaansche volk na het Duit
sche — als bondslid op te nemen, in de overtuiging, dat mijn Volk hierin 
een waarborg zal vinden voor een schoon, sterk, eigen volksbestaan.

Mijn opvatting over de positie van de Nederlanden en over de grond
beginselen van den Bond heb ik tegelijkertijd in een nota met bijlagen kort 
uiteengezet en aan U doen toekomen."

Dat is die nota van Augustus.
„De daarop volgende ontvangst door U en de mij bij die gelegenheid door 

U gegeven uiteenzettingen bevestigden de overeenstemming van geest en 
Uw geneigdheid aan dit verzoek te voldoen.

Daaruit heb ik het moreele recht geput om op den ingeslagen weg voort 
te gaan.

De door mij tien jaren geleden gestichte, sindsdien opgebouwde en ge
leide Nationaal Socialistische Beweging heeft zich ontwikkeld tot de eenige 
groote nationaal-socialistische partij in mijn Vaderland niettegenstaande 
de talrijke en voortdurende pogingen om haar te ondermijnen en te breken. 
Rond honderdduizend leden tellend, staan daarvan tienduizend uit de 
W.A., de Nederlandsche SS., de Jeugdstorm en de politieke leiding in 
verbanden van de Waffen SS., van het Vrijwilligers legioen Nederland, 
van het N.S.K.K. en van de Luftnachrichtentruppen.

Een nieuw vrijwilligersregiment van W.A. mannen is in oprichting. Op 
den llden  October 1941 heb ik het eerste W.A.bataillon van het vrijwil
ligers legioen op U  beëedigd.

Deze beëediging is het logische gevolg van de militaire samenwerking 
in Germaansch verband, waarvan U als Germaansch Führer in hoogste 
instantie de leiding zult hebben. Die personen en formaties, welke een Ger
maansche opgave gaan vervullen, zullen ook in den vervolge door mij op 
U beëedigd worden, voor zoover dit noodig of gewenscht is.

De logische consequentie daarvan is, dat ik zelve den eed van trouw aan 
U als Germaansch Führer afleg in dezen vorm:

Ik zweer U Adolf Hitler, als Germaanschen Leider trouw tot in 
den dood. Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig.”

En nu komt U zelf mededeelen, dat U er aan toegevoegd zou hebben — 
ik zal het U even voorlezen, het staat ook in den brief —: dat U den eed zou 
afleggen, terwijl U „de onwrikbare overtuiging (hebt), dat Gij Adolf Hitler, 
als Germaansch Leider van mij nimmer iets zult eischen, dat in strijd zou 
zijn met de eer, de waardigheid of de belangen van het Nederlandsche volk."

Dat bedoelt U.
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V e r d a c h t e : Zeker.
De P r e s id e n t : Ik zal U voorlezing doen van dit proces-verbaal:

„Der Führer Berlin, den 12. Dezember 1941
Vor mir, dem Führer des Groszdeutschen Reiches, erschien heute der 

„Leider” der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden
Dipl. ing. A. A. M u s s e r t

und leistete vor mir in Anwesenheit des Reichsministers und Chefs der 
Reichskanzlei Dr. Lammers, des Leiters der Partei-Kanzlei Reichsleiters 
Bormann, des Reichskommissars für die besetzten niederlandischen Gebiete 
Reichsministers Dr. Seyss-Inquart und des Generalkommissars Schmidt 
folgenden Eid:

„Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als germanischem Führer Treue 
bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe.”

Die Eidesleistung hat der Erschienene durch eigene Namensunterschrift 
bestatigt.

(w.g.) M u s se r t  

Geschehen wie oben
(w.g.) A. H it l e r  
(w.g.) D r . L a m m e r s ”

Heeft U indertijd daar ook een aanmerking op gemaakt, dat die toevoeging, 
dat Hitler nooit iets zou eischen, dat in strijd zou zijn met de eer, de waardigheid 
of de belangen van het Nederlandsche volk, er niet in stond?

V e r d a c h t e : Neen. Het is zoo gegaan. Voordat deze eedsaflegging plaats vond, 
heb ik de schriftelijke verklaring voorgelezen in het Nederlandsch, waarop het 
vertaald is en door Hitler is geaccepteerd. Toen heeft men daarna dit protocol 
gemaakt. Het is natuurlijk niet heelemaal conform hetgeen ik zou gewenscht 
hebben, dat in het protocol van deze uiteenzettingen daaromtrent niets is opge
nomen. Het ware wenschelijk geweest, indien men er ook bij gezegd had, dat, 
voordat die eedsaflegging plaats gevonden had, het voorgelezen was, maar 
het is niet geschied.

De P r e s id e n t : Wel een beetje begrijpelijk, dat het niet geschied is. Zulke 
dingen plegen er niet ingezet te worden.

V e r d a c h t e : O !
De P r e s id e n t : Op 20 Juni 1942 hebt U in  Utrecht den eed van trouw afge

nomen van een groot aantal leidende functionarissen van de N.S.B?
V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : De strekking van dien eed was: U had den eed aan Hitler
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gezworen, de functionarissen van de partij legden den eed tegenover U af; door 
Uw persoon dus een doortrekking van den eed aan den leider van het Germaan
sche volk, doortrekking van den eed, door U afgelegd.

V e r d a c h t e : Inderdaad. Mijn bedoeling was te voorkomen wat men wilde en 
reeds met de Germaansche S.S. had gedaan, dat deze rechtstreeks zouden wor
den verbonden aan den Germaanschen Führer, hetgeen niet in overeenstemming 
Zou zijn met mijn bedoeling, dat de Nederlandsche staat zelfstandig zou blijven. 
Om dat te voorkomen is dat gedaan.

De P r e s id e n t : Maar dat neemt niet weg, dat het deel uitmaakte van de alge- 
meene politiek. Het vormde een schakel.

V e r d a c h t e : Ongetwijfeld.

Verhoor van getuige P ieter van Houten.

De P r e s id e n t : Getuige, wij hebben hier van het bureau, dat onder Uw leiding 
stond, een aantal uitknipsels, fotocopieën en enkele stencils, die ontleend zijn 
aan door den procureur-fiscaal uit het bureau,waarvan U het hoofd was, gelichte 
stukken.

Die fotocopieën en die uitknipsels zijn deels niet voorzien van den naam van 
de courant en nu vind ik daarop geschreven de letters van dagbladen, o.a. N.D. 
Dat is het Nationale Dagblad. Kunt U  dat herkennen als afkomstig uitUwdocu- 
mentatiebureau ?

G e t u ig e :  J a w e l .
De P r e s id e n t : N.D., dat is Nationale Dagblad, niet waar?
G e t u ig e : Jawel.
De P r e s id e n t : Hoe was de gang van zaken? Hoe kwamen die couranten bin

nen en hoe werden die uitknipsels verzameld?
G e t u ig e : Die couranten kregen wij in Londen op een wijze, die ik hier mis

schien niet nader uiteen behoef te zetten.
De P r e s id e n t : Inderdaad. Maar vertelt U eens, wat er dan met die binnenge

komen couranten geschiedde. Werden deze behandeld door het personeel?
G e t u ig e : De aangekomen couranten werden door een officier gelezen en de 

gedeelten, die van belang waren, werden er in aangeteekend. In Londen ge
schiedde dit werk hoofdzakelijk door mijn voorganger, den luitenant-kolonel C. 
M. Olifiers, later door mij. Bij de aangeschrapte artikelen werd een briefje ge
plakt, aanduidende den naam van de courant, den datum, en het aantal afdrukken, 
dat moest worden gemaakt. Zoo gingen deze couranten dan naar de fotokamers, 
welke in hetzelfde gebouw waren gevestigd en stonden onder toezicht van een 
verantwoordelijk officier. Hierna werden de gemaakte foto’s weer met de couran
ten vergeleken om te contröleeren, of de gewenschte gedeelten in de gewenschte 
aantallen waren gecopieerd. Vervolgens werden de foto’s in de desbetreffende 
dossiers opgeborgen.
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De P r e s id e n t : Het werk geschiedde dus onder goede controle en ik kan er dus 

op vertrouwen, dat de aangebrachte dateeringen juist zijn?
G e t u ig e : Inderdaad, alles werd eenige malen gecontroleerd.
De P r e s id e n t : Ik heb hier eenige exemplaren. Zijn de daarop aangebrachte 

dateeringen juist? En kunt U verklaren, dat zij van Uw bureau afkomstig zijn?
G e t u ig e : Ja, dit is onmiddellijk te zien. Dit is een stuk uit de Nieuwe Rotter- 

damsche Courant.
De P r e s id e n t : Waar ziet U dat aan?
G e t u ig e : Dat is te zien aan de letters en aan de opmaak. Iedere journalist aan 

de perstafel hier kan dat ook zien. Ik kan natuurlijk niet verklaren, dat deze foto 
op het Bureau Documentatie is gemaakt, iemand anders kan van dit zelfde cou- 
rantenknipsel natuurlijk ook een foto hebben gemaakt.

De P r e s id e n t : De letters, die er op staan, zijn van dezelfde hand.
G e t u ig e : Inderdaad.
De P r e s id e n t : K untU ,alsU  die hand ziet, zeggen: „Dat is bij ons gebeurd” ?
G e t u ig e : Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Het is natuurlijk meer dan 

waarschijnlijk, maar ik kan er niet op zweren, dat het zoo is.
De P r e s id e n t : Uit welke courant is dit?
G e t u ig e : Ik denk, dat het „De Telegraaf” is. Even naar de letter kijken. Ja, 

dit is de Telegraaf. Het staat er trouwens op.
De P r e s id e n t : In ieder geval kunt U dus met zekerheid zeggen, dat dit een 

fotocopie is uit de oorspronkelijke Nederlandsche courant.
G e t u ig e : Ja, dat is het ontegenzeglijk.
De P r e s id e n t : Dit is weer een fotocopie. Zegt U dit opschrift iets?
G e t u ig e : Mag ik even kijken? Ja, dit is het handschrift van den overste 

Olifiers.
De P r e s id e n t : N u  heb ik hier een stencil van een redevoering. Hoe kwamen 

die stencils tot stand?
G e t u ig e : Die redevoeringen werden door den Regeeringsvoorlichtingsdienst 

in Londen opgenomen.
De P r e s id e n t : Stenografisch?
G e t u ig e : Er waren bepaalde ambtenaren, die ermede belast waren, deze teks

ten stenografisch op te nemen. Belangrijke teksten werden tevens op gramofoon- 
platen vastgelegd, zoodat de stenografische teksten met de gramofoonplaten kon
den worden vergeleken. Als er eens iets voorkwam, waarvan wij zeiden: „Is dat 
niet onjuist”, dan werden de gramofoonplaten afgedraaid om de teksten te verge
lijken en, zoo noodig, te corrigeeren.

De P r e s id e n t : Is het U soms bekend, dat de redevoeringen, die in den bezet
tingstijd hier gehouden werden, toegestuurd werden aan de redacties van de 
couranten?

G e t u ig e : U bedoelt, of de redevoeringen, die door bepaalde personen ge
houden werden, aan de Nederlandsche couranten werden toegezonden?
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De P r e s id e n t  : Ja, de tekst.
G e t u ig e  : Ik meen, dat dit zoo is. Ik durf het natuurlijk niet met zekerheid zeg

gen, want ik heb er geen bewijzen van.
De P r e s id e n t : I s het wel eens voorgekomen, datU  verschillende couranten 

kreeg en dat de tekst van de redevoeringen daarin telkens precies dezelfde was? 
Daaruit kon U afleiden, dat de tekst werd verschaft?

G e t u ig e : Inderdaad, die teksten klopten met elkaar. Soms klopten zij echter 
niet met den per radio uitgezonden tekst. Wij concludeerden daaruit, dat de afge
drukte tekst aan de bladen was toegezonden. Het kwam dus voor, dat één be
paalde tekst was uitgesproken en in Londen opgevangen, terwijl alle dagbladen 
uit Nederland een gelijkluidenden tekst bevatten, die lichtelijk van de uitgespro
ken rede afweek.

De P r e s id e n t : Dit is het bewijs, dat de teksten aan de bladen waren toege
stuurd.

(Getuige stelt nu nog vast, dat een aantal fotocopieën en stencils, welke hem 
getoond worden, inderdaad te Londen zijn vervaardigd.)

De P r e s id e n t : Dus, verdachte, om verder te gaan, U heeft toen aan het kader 
van de N.S.B. den eed afgenomen. Om dat te staven heb ik hier een uittreksel uit 
het Nationale Dagblad van 23 Juni 1942, onder het hoofd: „Hieronder volgt de 
rede van den Leider, welke hij ter gelegenheid van de beëediging van de N.S.B.- 
functionarissen Zaterdag in het stadion te Utrecht heeft uitgesproken”. Daar 
hebt U o.a. gezegd:

„Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons volk, voor 
zoover die in mijn hand ligt of zal komen te liggen. U, mijne kameraden, heb 
ik door die eedsaflegging in deze, in mijne verantwoordelijkheid betrokken.”

Dus weer diezelfde figuur van het doortrekken van den eed.
V e r d a c h t e  : Zooals deze eed is voorgelezen door den procureur-fiscaal, Mijn

heer de President, is die slechts ten deele voorgelezen.
De P r e s id e n t : De procureur-fiscaal heeft geen eed voorgelezen. Ik meende, 

dat in den tekst van de dagvaarding de eed niet is opgenomen.
V e r d a c h t e  : Dan heb ik mij vergist.
De P r e s id e n t : U heeft tijdens den oorlog meermalen ter bevordering van den 

bond van Germaansche volkeren onder leiding van Hitler propaganda gevoerd, 
nietwaar? Dat zult U niet ontkennen.

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : In de maanden September en October heeft U stukken ge

schreven in „Volk en Vaderland”, 20 en 27 September, 4,11 en 18 October 1940, 
om de gedachten van dien volkenbond ingang te doen vinden, nietwaar? Die 
stukken uit „Volk en Vaderland” zijn later verschenen in brochurevorm: „Neer- 
lands toekomst” . Dat is U bekend, nietwaar?
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Daaruit wil ik U eenige van de meest kernachtige stukken voorlezen. In het 

eerste artikel onder het hoofd „Britsche neergang”, vind ik o.a. het volgende:
„Wij leven aan het begin van het tijdvak, waarin groepen volkeren gaan 

samenwerken. Het begrip staat zal in waarde inboeten, het begrip volk -  
en daarbovenuit het begrip ras -  zal meer en meer op den voorgrond treden.

In het Noorden en Midden van Europa zullen de volkeren van het Ger
maansche ras: Duitschland, Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, 
Zwitserland op de een of andere wijze een belangengemeenschap moeten 
aangaan, waarbij het sterkste volk -  het Duitsche -  uiteraard de grootste 
Zeggenschap zal hebben.”

„Ons arbeidende volk is door de democratie zoo verwaarloosd, dat wij 
ernaar hunkeren, het te mogen opheffen uit zijn grooten nood. Dit kan 
alleen, als aan de eerste voorwaarde wordt voldaan: het Nederlandsche 
volk een behoorlijke plaats in het nieuwe Europa. Het is ons onverwoest
baar vertrouwen in het beleid van den Führer, dat ons die innerlijke 
Zekerheid verschaft, die noodig is om vastberaden voorwaarts te gaan in 
dezen tijd, waarin zoo ontzaglijk velen vasten grond onder de voeten ver
loren hebben. Een sterk Nederlandsch volk in een bond van met elkander 
samenwerkende Germaansche volkeren, solidair met de fascistische volke
ren van Zuid-Europa opent een perspectief van noesten vreedzamen ar
beid in nationaal-socialistischen geest, waardoor het mogelijk moet zijn om 
Gerechtigheid te doen aan de millioenen, die door de kapitalistische demo
cratie onterfd en vernederd zijn.”

Het tweede artikel had tot bovenschrift: „Van vijand tot bondgenoot” . Daar
in heet het:

„Daarom zullen de Germaansche volkeren in dezen tijd elkander her
kennen als leden eener familie, die van elkander vervreemd waren. Zij zullen 
zich tot elkander wenden en samen verder marcheeren als trouwe bondge- 
nooten, vereend in hun ras, vereend in hun gemeenschappelijke wereldbe
schouwing, het nationaal-socialisme.

Als volwaardig lid te worden opgenomen in zulk een bond is de eenige 
mogelijkheid voor een gelukkige toekomst van ons Volk. Het is de roeping 
der N.S.B., het is mijn taak als Leider der N.S.B. dit te bevorderen met 
alle kracht, die mij wordt geschonken.”

Uit het derde artikel uit „Volk en Vaderland”, van 4 October, getiteld „Zuid- 
Afrika wordt vrij” , citeer ik het volgende:

„Zooals Duitschland in Europa benoorden de Alpen leidend en maatge
vend zal zijn, zoo zal dit in Afrika bezuiden de Sahara zijn.”

„Geen trouwer bondgenooten kan de Führer zich wenschen, dan Neder
landers in den strijd voor de bevrijding van de Boeren. Dan spreekt
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het Nederlandsche hart, dan komt het beste in ons boven, dan wordt 
alle Jan Saliegeest door het jonge volk afgeschud.”

Het derde stuk is een artikel in „Volk en Vaderland” van 11 October 1940, 
onder den titel: „Ons Indië behouden. Het pact Duitschland-Italiëi-Japan”.

Daarin lees ik:
„Welk een grootsche taak is daar (nl. in Indië) volbracht door de Neder

landers en niet minder door hen, die door sommigen Indo's worden ge
noemd en door de bouwers worden beschouwd als de Indische Nederlan
ders, die mede het imperium dragen.

Deze taak te mogen voortzetten, in het belang van de Indische volkeren, 
in het belang van het Nederlandsche volk, in het belang van den toe- 
komstigen bond der Germaansche volkeren — ja, van het geheele blanke 
ras, dat is hetgeen wij in Azië vragen als ons aandeel in den nieuwen tijd.”

Tenslotte het vijfde artikel „Nederland in het nieuwe Europa” :
„Wat zal er nu gebeuren? Anders gezegd: Wat zal de woonruimte zijn, 

die aan het Nederlandsche volk zal worden toebedeeld; welke expansiemo
gelijkheid zal aan de sterk toenemende bevolking worden geboden? Zullen 
de beide deelen van het Nederlandsche volk vereenigd worden — ja, dan 
neen? Ziedaar de vragen, waarop één man antwoord zal geven: de Führer 
van den Bond der Germaansche volkeren Adolf Hitler. Hij zal dit antwoord 
geven zooals dit in het belang is van het groote geheel.”

Dus die artikelen heeft U inderdaad in „Volk en Vaderland” geschreven.
V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : H eeftU ,toenU de dagvaarding las, begrepen, dat het om deze 

artikelen ging?
V e r d a c h t e  : Ik heb daar niet nader over gedacht, maar er is geen enkel bezwaar 

mijnerzijds, want ik heb dat inderdaad geschreven en volbewust geschreven.
De P r e s id e n t : Dan heeft U op 31 Juli 1942 in Lunteren een redevoering ge

houden, waarover ik zooeven reeds met U gesproken heb en die in een brochure is 
verschenen onder den titel „Over den Nederlandschen Staat in het nieuwe Euro
pa”. Is het U bekend, dat die redevoering is uitgegeven in brochurevorm?

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : En is die tekst juist?
V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : U hebt toen o.m. gezegd:

„Zal Europa komen tot de Vereenigde Staten van Europa? Daarop ver
mag niemand een antwoord te geven. Wel kunnen wij als nationaal-socialis- 
ten zeggen, dat in ieder geval daaraan zal moeten voorafgaan een vereeniging 
van diegenen, die zijn van hetzelfde bloed, de samenhoorigheid van het 
Germaansche ras, omgezet in een staatkundige daad.
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Reeds sinds lang hebben wij N.S.B.'ers dit ingezien; ontelbare malen vóör 

den oorlog daaraan uiting gevend door onze solidariteit en door het aandringen 
op samenwerking tusschen het Duitsche en het Nederlandsche volk. Na den 
oorlog in meer concreten vorm door de hoop en de verwachting uit te spre
ken, dat een Germaansche Statenbond zal ontstaan, omvattende alle Ger
maansche volkeren van het Europeesche continent. Deze Germaansche Sta
tenbond is de eenige geschikte weg om de Germaansche volkeren tot samen
werking te brengen. Daarop hebben wij ons streven te richten.”

„De Germaansche Statenbond zal dus de staatkundige vorm moeten zijn 
van de samenwerking der Germaansche volkeren ter behartiging van die be
langen, die allen aangaan. In de eerste plaats dus de gemeenschappelijke 
verdediging van Europa, in de tweede plaats de bevordering van de gemeen
schappelijke welvaart. De duizenden leden der Beweging die dienen in de 
Waffen SS, het Legioen, het N.S.K.K., de Nachrichtentruppen en bij de 
Ambulance, zullen in de historie hun grootste beteekenis daarin vinden, dat 
zij het begin zijn van de nieuwe Nederlandsche weermacht, welke alleen be
staansrecht kan hebben als deel van de toekomstige Germaansche weer
macht.”

„De taak en de rechten van den Staat worden dus in de eerste plaats be
perkt door het lidmaatschap van den Germaanschen Statenbond en doordat 
de Leider van dien Bond (de Führer) tot zich moet trekken datgene, wat 
algemeen Germaansch geregeld moet worden en waarover het bovenstaande 
handelde. Daaraan verleent de Staat zijn medewerking, voor zoover die ge
wenscht is. Overigens heeft de Staat een zuiver Nederlandsche taak en 
wordt daarbij gestuwd en geleid door de Beweging, als eenige politieke ver
antwoordelijke wilsuiting van het Volk.”

Verder heeft U in Nederland, hetzij in het openbaar, hetzij in besloten kring, 
een aantal redevoeringen gehouden en heeft u voor den Germaanschen Staten
bond constant propaganda gevoerd.

V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : I s het U  bekend, dat de tekst van de redevoeringen aan Neder

landsche couranten werd toegestuurd?
V e r d a c h t e : Het was mij niet bekend, maar lijkt mij zeer normaal.
De P r e s id e n t  : Hebt U  Uw eigen woorden in de couranten teruggevonden ?
V e r d a c h t e : Als ik ze zelf uitgesproken heb, lees ik ze verder niet meer over.
De P r e s id e n t : Is U er wel op attent gemaakt, dat het niet textueel was opge

nomen?
V e r d a c h t e : Neen.
De P r e s id e n t : Aangezien zij er zoo volledig in staan, mogen wij aannemen, 

dat zij juist zijn?
V e r d a c h t e : Behoudens ontsporingen, die altijd mogelijk zijn, moet men re

kenen, dat zij juist zijn.



3 2 VERHOOR VAN DEN VERDACHTE EN DE GETUIGEN

De P r e s id e n t : Ik heb een aantal couranten, waarover ik gesproken heb, die de 
teksten inhouden, welke in de dagvaarding zijn opgenomen; eerst de „Nieuwe 
Rotterdamsche Courant” van 15 December 1940, waarin is opgenomen Uw rede
voering, gehouden bij de viering van het 9-jarig bestaan van de N.S.B. in Utrecht. 
Onder het hoofd „Het 9-jarige bestaan van de N.S.B.” vind ik hier het volgende:

„Het gaat om het bestaan van Europa in de eerstvolgende honderd jaren. 
Dit is alleen verzekerd als de Europeesche volkeren elkander verstaan en 
met elkander samenwerken. En wie zijn eerder en wie zijn meer op elkander 
aangewezen voor deze samenwerking dan de Germaansche volkeren in 
Duitschland, de Nederlanden, Zweden, Noorwegen, Denemarken? En door 
wie zou die samenwerking beter gesmeed kunnen worden dan door den man, 
die voor het geheele Germanendom een gave Gods is, die misschien maar 
eens in de duizend jaren verschijnt? Adolf Hitler. Doen wij iets te kort aan 
ons zelfbewustzijn als Nederlanders, aan onzen trots, aan onze fierheid als 
wij ons inzetten voor eerlijke broederlijke samenwerking tusschen de Ger
maansche volkeren, die zijn van éénen bloede? Integendeel.”

In „De Tijd” van 28 Juni 1941, bevattende de redevoering, door U gehouden bij 
de massa-betooging tegen het bolsjewisme, onder het hoofd „Rede van Mussert 
op de betooging te Amsterdam”, vind ik het volgende:

„Onmiddellijk nadat het begin van den oorlog tegen de bolsjewisten be
kend geworden was, heb ik Adolf Hitler, dien wij, Nederlandsche nationaal- 
socialisten, erkennen als den van God gegeven Germaanschen leider, 'n te
legram van den volgenden inhoud gezonden:

„In  dit beslissende uur, waarin de strijd van het nationaal-socialis
tische en fascistische Europa tegen zijn bolsjewistischen doodsvijand be
gonnen is, is het mij een voorrecht aan u, Führer aller Germanen, de 
plechtige gelofte te kunnen afleggen, dat de Nationaal-Socialistische 
Beweging in Nederland onverpoosd en krachtig haar taak zal voort- 
Zetten het Nederlandsche volk te winnen voor de nationaal-socialis
tische idee en daarmee voor het nieuwe Europa. Namens mijn duizen
den strijdende kameraden meld ik u, dat zij zich door niemand in 
trouw zullen laten overtreffen en dat zij zich in zullen zetten voor de 
gemeenschappelijke overwinning. God bescherme u en geve aan uwen 
strijd Zijn onmisbaren Zegen.”

„Algemeen Handelsblad” van 15 December 1941; rede, gehouden bij het 
10-jarig bestaan van de N.S.B. in Utrecht. Daarin vind ik het volgende:

„En wat ligt dan meer voor de hand om als een nieuw Europa moet wor
den gevormd van volken, die zic'h. één verklaren met het Europeesche 
verantwoordelijkheidsgevoel, dan dat de Germaansche volken het voor
beeld geven, de volken die zijn van één ras, van éénen bloede: Duitsch-
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land, Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken. En 200 dat een le
vensnoodzakelijkheid is — en dat is het — zullen wij Nederlanders dan 
straks als het hinkende paard achteraan komen en smeeken om te worden 
toegelaten tot de Europeesche levensruimte of ons reeds nu als eerste be
kennen tot de Germaansche solidariteit als grondslag voor een vereenigd en 
krachtig nieuw Europa?

Ik heb niet geaarzeld, ik gevoel mij verantwoordelijk voor de toe
komst van i) ons volk. De bezetting van Cura?ao en Suriname, de 
onverantwoordelijke, ja waanzinnige oorlogsverklaring aan Japan, hebben 
de deur dicht gedaan. Ik ben naar den Führer gegaan in Berlijn en heb 
hem gezegd, niet als particulier, maar als Leider der N.S.B.:

1) Dat naar mijne meening het welzijn en het voortbestaan van het Neder
landsche volk alleen kunnen worden gewaarborgd in het lotsverbonden sa
menhouden van alle Germaansche volkeren;

2) dat ik het geloof heb, dat hij, Adolf Hitler, de van God gegeven Ger
maansche leider is, die tot roeping heeft de Germaansche volkeren uit den 
nood en de bedreiging van heden te leiden naar een lichtende toekomst;

3) dat ik de onwrikbare overtuiging heb, dat hij, Adolf Hitler, als Ger
maansch leider nimmer iets zal eischen, dat in strijd zou zijn met de eer, de 
waardigheid of de belangen van het Nederlandsche volk, en dat ik daaruit 
de consequentie trek: de verbondenheid op leven en dood.”

En:
„Afgesneden van zijn koloniën, afgesneden van andere werelddeelen, zou 

het Nederlandsche volk op zijn klein grondgebied hier verkwijnen en ver
kommeren, wanneer het niet werd toegelaten als deelgenoot in het nieuwe 
Europa.

Het wordt toegelaten, neen, het is toegelaten op den 12den December en 
dit is het grootste geschenk dat ik u, mijne kameraden, op dezen dag kan 
brengen, dit is ook het grootste geschenk dat de N.S.B., de veel gehoonde en 
gesmade, op dezen, haar tienjarigen gedenkdag, aan het Nederlandsche volk 
aanbiedt.”

„Kameraden, ter eere van onze gasten, die ik hierbij dank zeg voor hun 
aanwezigheid en de door hen gesproken woorden ter eere van het strijdende 
en lijdende Duitsche broedervolk, waaraan geheel Europa zooveel is ver
schuldigd, zingen wij het Duitsche volkslied. Daarna het zesde couplet 
van het Wilhelmus: Mijn schilt ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer.”

Blijkens een artikel in het „Nationale Dagblad” heeft U een rede gehouden op 
20 Juni 1942 bij de beëediging van N.S.B.-functionarissen te Utrecht en daarin 
heeft U gezegd:

0 De tekst in het Handelsblad heeft „voor” i.p.v. „van”. (Noot van het R.v.O.).
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„Daarop voortbouwend weten wij ons als Germaansch volk lotsverbonden 
op leven en dood met de andere Germaansche volkeren en willen wij streven 
naar den bond van Germaansche staten onder de opperste leiding van den 
Führer, op wiens schouders de grootste verantwoordelijkheid rust voor de 
redding van Europa.”

„Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons volk, 
voor zoover die in mijn hand ligt of zal komen te liggen. U, mijne 
kameraden, heb ik door die eedsaflegging in deze, in mijne verantwoorde
lijkheid betrokken.”

„Tevens heb ik door het aanvaarden van dien eed mij verplicht tegenover 
u tot trouw. Trouw aan de beginselen der beweging. Trouw aan onze 
bronnen. Trouw aan het vaderland. Trouw aan de Germaansche lots
verbondenheid, trouw aan den bond der Germaansche staten, die levens
voorwaarde is voor de toekomst van Europa en daarmede ook voor ons 
volk. Trouw aan den Germaanschen Führer, die door God geroepen is 
om Europa te beschermen tegen overweldiging en knechting, tegen het 
goddelooze communisme en het gewetenlooze kapitalisme. Zoo zij mijn 
trouw, zoo waarlijk helpe mij God, van Wien wij allen de kracht en het 
inzicht moeten ontvangen om onze roeping te volgen en aan Wien wij 
verantwoordelijk zijn voor al onze daden, aan het einde onzer dagen. 
Houzee, mijne kameraden!”

Uit „Het Vaderland” van 14 December 1942 citeer ik een gedeelte van de 
rede, door U  gehouden bij het 11-jarig bestaan van de N.S.B. in Amsterdam:

„Dat is dan Europa, dat beschermd en verdedigd moet worden. En de 
meest verantwoordelijke man staat daar in zijn eenzaamheid en doet voor 
ieder volk van Europa al hetgeen mogelijk is om Europa te behouden. Met 
deze gedachte denken wij dan op het oogenblik aan den Führer en zeggen 
„Heil”, want de Germaansche Führer waakt voor Europa. Sieg Heil, Sieg 
Heil, Sieg Heil!”

Vervolgens nog een citaat uit „Het Vaderland” van 3 Januari 1943 en 
wel uit het verslag van een redevoering, door U gehouden op 29 Januari 1943 
ter gelegenheid van de machtsovername in Duitschland:

„In  een zee van bloed en tranen wordt het nieuwe Europa gevormd en 
wij Nederlandsche en Duitsche nationaal-socialisten hier vereenigd, wij 
spreken nu op dit oogenblik tot den Führer: Gij staat daar in het Oosten 
in terreinsomstandigheden die zwaar zijn, in moeilijkheden zonder tal. 
Wij weten het, uw leven is een en al zorg geweest van jaar tot jaar en uw 
gansche leven zal wel van zorgen vervuld zijn. Gij staat daar, ik weet het, 
voor het Duitsche volk, maar niet alleen voor het Duitsche volk. Gij staat 
er voor gansch Europa en dus ook voor het Nederlandsche volk en wij Neder
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landers vergeten dat nooit. Gij zijt belast en beladen met lasten en zorgen 
zonder tal. Gij lijdt door het lijden van uw kameraden in Stalingrad. 
Wees er zeker van, mijn Führer, dat wij één in den geest met u zijn. 
Wij staan met u, wij vallen met u. Wij zijn bereid zoo noodig met u 
te sterven."

Uit „De Zwarte Soldaat” van 24 Juni 1943, een rede, gehouden bij een demon
stratie van trouw aan Mussert in Juni 1943:

„In  de groot-Germaansche samenwerking ligt de toekomst van het Neder
landsche volk . . . .  Wat versta ik onder Groot-Germaansche samenwerking. 
De beveiliging en de gezamenlijke opbouw in onze gemeenschappelijke 
leefruimte.”

„Binnen de gezamenlijke leefruimte zal nationale veiligheid bestaan en 
ontwikkeling binnen het groote geheel en wederzijdsch respect. Hoe daaraan 
staatkundig vorm zal worden gegeven, dat zal worden beslist door den 
Führer, in wien wij vertrouwen kunnen hebben.”

„Hebt ge u wel eens voorgesteld, wat dat beteekent om voor God en alle 
menschen verantwoordelijk te zijn voor het behoud van een werelddeel? 
Deze onnoemelijke last draagt hij, de Führer, aan wien ik eens trouw ge
zworen heb en dien ik trouw zal blijven tot het einde van mijn dagen en 
waaraan de Beweging verbonden is door mijn persoon.”

Uit „Volk en Vaderland” van 17 December 1943, een rede, gehouden bij het 
12-jarig bestaan van de N.S.B. in Utrecht:

„Om deze Germaansche solidariteit den vasten grondslag te geven die 
noodig is, heb ik mij bekend tot het begrip Germaansch Führer, hertog, 
aanvoerder in den strijd, door in December 1941 den eed van trouw af te 
leggen aan Adolf Hitler als Germaansch Führer. Dit zal voor velen toen 
nog onbegrijpelijk geweest zijn; nu dringt het meer door dat Hitler de van 
God gezondene is.”

„Juist wanneer wij prijs stellen op onze nationale zelfstandigheid, is de 
eenige weg, dien wij kunnen gaan de natuurlijke weg naar de solidariteit 
tusschen natuurlijke bondgenooten.

Wij moeten komen tot een Europa, dat, gelijk de Reichspressechef dr. 
Dietrich het dezer dagen uitdrukte, cultureel een veelheid.. .  en politiek een 
gemeenschap van zelfstandige naties is. Wij moeten komen tot een solidair 
Europa waarin de samenwerking, gelijk Minister Göbbels het uitdrukte, 
op de basis van vrijwilligheid geschiedt. . .  Wij moeten komen tot een lotsver
bondenheid van Germaansche volkeren in den vorm van een Statenbond, 
een groot Germaansch rijk of hoe dan ook, die allen omvat van Germaan
schen bloede en waardoor aan Europa een enorm krachtcentrum wordt 
gegeven.”
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Uit de Nieuwjaarsrede, die U op 1 Januari 1944 voor de radio gehouden heeft. 
Die rede heeft U besloten met de woorden:

„Als derde wensch voor het Nederlandsche volk spreek ik uit, dat Kerst
mis 1944 het Nederlandsche volk vereenigd zal zien, dat allen, die nu ver 
weg zijn weer tot hunne gezinnen in hun eigen huis zullen zijn terugge
keerd en dat wij dan allen met moed en vertrouwen de toekomst tegemoet 
zullen zien, wetende, dat wij staan aan den vooravond van een nieuwe periode 
in ons volksbestaan, een periode, die een geweldigen opbloei te zien zal 
geven van onze nationale waarden, omdat wij ons bekend zullen hebben 
tot de groote Germaansche en nog grootere Europeesche gemeenschap, 
die de eenige mogelijk waarborg is voor de handhaving van de geestelijke 
en materieele waarden, die wij behoeven.

Mogen dan deze drie wenschen vervuld worden tot heil van volk en 
vaderland.”

Dus U ontkent niet deze redevoeringen en de daaruit voorgelezen passages 
te hebben uitgesproken.

V e r d a c h t e : Neen.
De P r e s id e n t : U heeft gedurende den oorlog den groei van de N.S.B. be

vorderd, zooals van algemeene bekendheid is, om te dienen tot basis voor den 
volkerenbond. Dat is de kern van de propaganda voor de uitbreiding van de 
nationaal-socialistische gedachte, die zich over het Nederlandsche volk moest 
verspreiden.

V e r d a c h t e : Van boven naar onderen gezien wel. Een welvarend Nederland 
acht ik niet mogelijk in een kapot Europa.

De P r e s id e n t : Een van de basissen, waarop de statenbond moest worden 
opgebouwd, bestond in het nationaal-socialisme. Daarom moest de N.S.B. zoo
veel mogelijk versterkt worden.

V e r d a c h t e : Inderdaad, een sterke N.S.B. was de eenige mogelijkheid om 
inlijving te ontgaan bij een overwinning van Hitler.

De P r e s id e n t : Ik vind die gedachte weer terug in een andere nota.
U heeft 4 Juli 1941 een nota geschreven.
V e r d a c h t e : Deze nota heb ik geschreven, maar niet doorgezonden.
De P r e s id e n t : Maar zij geeft Uw gedachten weer?
V e r d a c h t e : Ongetwijfeld.
De P r e s id e n t : U geeft daarin aan, wat in de periode van Uw bezoek aan 

den Führer in September 1940 tot Juni 1941, alzoo onder Uw leiding, gebeurd is.
Ten slotte geeft u een Zusammenfassung:

„Die Note über den Bund der germanischen Völker von Ende August 
1940 ist für mich die Grundlage der weiteren Arbeit gewesen. Seitdem 
wurde erreicht:
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a) Der Gedanke der Errichtung dieses Bundes ist vollkommen von der 

Bewegung angenommen worden und auch dem niederlandischen Volk 
erlautert worden.

b) Die Person des Führers als verantwortlicher Führer des Bundes nimmt 
den Platz in den Herzen der N.S.B.-Mitglieder ein, der ihr entspricht.

c) Die Bewegung ist innerlich und auch an Umfang in Hohem Masse 
gewachsen, trotz der enormen Schwierigkeiten, die mit der Führung 
einer autoritaren Bewegung im besetzten Gebiet und unter Kriegs- 
verhaltnissen verbunden sind.”

Tot verwezenlijking van dezelfde politiek hebt U de deelneming van Neder
landsche zijde aan de Duitsche oorlogvoering bevorderd, nietwaar?

V e r d a c h t e : Ja. Ik wilde inderdaad probeeren om een begin te maken met de 
verdediging van het vaderland zoo ver mogelijk van den Gelderschen IJsel 
vandaan, zoo ver mogelijk van de grenzen, omdat voor gevechtshandelingen 
in eigen land ons land zeer ongeschikt was. Het is gebleken in de Meidagen van 
1940.

De P r e s id e n t : Wat U op het oogenblik zegt, geldt niet voor den Landstorm, 
die opgericht is; dat was een organisatie, die in Nederland zou optreden.

V e r d a c h t e : Die zou optreden ten einde ook mede te helpen, dat Nederland 
geen oorlogsterrein zou worden.

De P r e s id e n t : Wanneer in Nederland gevochten zou worden, had U den 
strijd in Nederland.

V e r d a c h t e : Hoe sterker Nederland verdedigd zou worden, hoe meer kans er 
was, dat de eindstrijd van den oorlog tusschen Duitschland en Engeland niet 
zou plaats hebben op ons terrein. Ik had dien liever op ander terrein, in Frankrijk, 
België, waar het ook gebeurd is.

De P r e s id e n t : Hetgeen een reden was om den Landstorm naar Frankrijk en 
België te sturen.

V e r d a c h t e : Het was geen reden; wij hadden m.i. offers genoeg gebracht. 
Wanneer een landing in Frankrijk zou geschieden, zou Nederland moeten deel
nemen tot het tegengaan er van, maar ik wilde, dat wanneer het uitgevochten 
werd boven of op het vasteland van Europa, het zoo ver mogelijk buiten onze 
grenzen zou plaats hebben.

De P r e s id e n t : U w  bevordering van het deelnemen aan den strijd had tot 
grondgedachte, dat het het begin zou zijn van een gemeenschappelijke Ger
maansche weermacht?

V e r d a c h t e : Inderdaad is het een van de gedachten. Het belangrijkste was 
in ieder geval, dat deelnemen er aan de mogelijkheid zou insluiten voor Hitler 
om ons een zekere mate van zelfstandigheid toe te kennen na den oorlog,

D e  P r e s id e n t : D us  e e n  s t a te n b o n d .
V e r d a c h t e : Inderdaad.
Proces M ussert 4
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De P r e s id e n t :  U hebt indertijd een rede gehouden voor de kernleden van de 
beweging, in September 1941. Daar hebt U rekenschap afgelegd van de door U 
gevoerde politiek. Die is uitgegeven in brochurevorm: „Ik geef u rekenschap”.

V e r d a c h t e : J u i s t .
De P r e s id e n t : In die rede vind ik o.a. over de deelneming aan den Duitschen 

oorlog:
„Het is voor de toekomst van ons Volk absoluut noodzakelijk, dat wij aan 

den oorlog deelnemen. Ditmaal niet aan den verkeerden kant, zooals in 
de Meidagen van 1940, maar aan den goeden kant. En muurvast staat het 
voor ons, dat het de goede kant is, de Europeesche. Wij kiezen, wij hebben 
gekozen, jaren geleden reeds, den kant van Europa tegen de Angel-Saksers 
en tegen de Bolsjewieken. Dit begon reeds in het midden van het vorige 
jaar, toen de S.S. Standarte Westland werd opgericht. Onmiddellijk volg
den honderden kameraden de stem van hun hart. Hun gevoel zeide, dat 
zij onmiddellijk mede moesten doen en zij vertrokken naar de opleiding in 
München. Zij hebben gelijk gehad. Vast staat nu, dat de Standarte West
land der S.S. aan onze jongens de gelegenheid heeft gegeven om een prima 
opleiding te krijgen als soldaat in de komende Germaansche weermacht... 
Het regiment Westland heb ik in den aanvang van dit jaar in München in 
opleiding gezien; ik heb hen zien oefenen in het hanteeren der wapenen, in 
het exerceeren enz. Het eerste deel heeft reeds aan den strijd deelgenomen 
bij Lemberg en heeft zich uitstekend geweerd. Met grooten lof wordt over 
hun heldhaftig gedrag gesproken. Zij die daar vielen, hebben hun leven 
inderdaad gegeven voor de herrijzenis van ons volk... Behalve in de S.S. dienen 
duizenden in het N.S.K.K. Zij gingen uit idealisme omdat zij gevoelden 
in dezen tijd te moeten medehelpen aan den oorlog...En daar is dan tenslotte 
het legioen. Ik zal U niets nieuws vertellen mijne kameraden, als ik U zeg, 
dat ook het legioen practisch zal bestaan uit N.S.B.’ers. Mijn gang naar 
Berlijn had ten doel om zekerheid te verkrijgen ten aanzien van de opleiding 
en uitrusting. Beiden zullen geschieden door de zorgen van de S.S. Het wor
den dus geen S.S. regimenten, maar onze jongens zullen worden opgeleid 
en verzorgd door de S.S. Zij gaan uit liefde voor hun Volk en Vaderlanden 
in het volle besef dat hun verantwoordelijkheid, dat zij als het ware de eer 
van ons Volk en de toekomst van ons Volk in hun handen hebben. Maar zij 
Zouden zeker niet gaan als ik niet de verantwoordelijkheid daarvoor op mij 
nam ... Het eerste bataillon van het W.A. regiment wordt nog deze maand ge
vormd en zal dan spoedig vertrekken. Ik doe een beroep op de geheele W.A., 
ja op de geheele Beweging om ten spoedigste het W.A. regiment te vormen. 
Wij kunnen, wij willen en wij mogen niet achterblijven in de verdediging 
van Europa. De historie zal van ons niet mogen zeggen, dat wij te kort 
schoten in een historisch oogenblik, dat voor de toekomst van ons Volk van 
Zoo ontzaggelijk groot belang is. Wij zullen deel uitmaken van de grootste,
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de meest geperfectionneerde weermacht ter wereld onder de opperste lei
ding van het genie Adolf Hitler, dat God aan alle Germaansche volkeren 
heeft geschonken om Europa's voortbestaan te verzekeren... Daarom doe 
ik een beroep op alle jongere mannen, op het strijdvaardigste deel der Be
weging: Gaat, meldt U bij het W.A. regiment, doet Uw plicht in de 
opleiding en in den aanval en komt tot ons terug als overwinnaars, die door 
ons Volk zullen worden erkend als de dragers van den nieuwen tijd.”

In Februari 1941 heeft U een oproep rondgezonden aan de leden van de 
N.S.B., de leden van de W.A. en van de Nederlandsche S.S. om in militairen 
Duitschen dienst te treden en zich te melden bij de Waffen S.S.

V e r d a c h t e : Ik weet het natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar ik twijfel er niet 
aan.

De P r e s id e n t : Ik heb hier dien oproep.
V e r d a c h t e : Dat is van mij, Mijnheer de President.
De P r e s id e n t : I s die bij wijze van circulaire rondgezonden?
VERüA CH te: Jawel.
De P r e s ip e n t : Die circulaire luidt als volgt:

„Aan de leden der N.S.B. de leden der W.A. en de leden der Nederland
sche SS.

Kameraden, Ons wordt de gelegenheid geboden om een Nederlandsch 
bataillon te formeeren, dat bestemd zal zijn om als een onderdeel van de 
Duitsche Weermacht in dit jaar mede ten strijde te trekken. Daar een snelle 
en voorbeeldige militaire opleiding noodzakelijk is en de Waffen SS in 
München daarvoor instaat, dat de militaire opleiding niets te wenschen zal 
overlaten, is de Standarte Westland der Waffen SS daarvoor aangewezen.

Het is voor mij als Leider der N.S.B. een gewetensvraag van de grootste 
beteekenis of ik dit streven moet bevorderen. Deze vraag heb ik beantwoord 
in den meest positieven zin en wel om de navolgende redenen:

1. Acht jaren lang heb ik een onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen 
gehad in de beginselen van het nationaal-socialisme. Ook in dezen zin, 
dat Duitschland — tot groote macht gekomen — geen caesaristische of 
imperialistische politiek zal voeren ten aanzien van Nederland, maar mede 
waarborgen zal, dat het Nederlandsche volk in eigen Staat zich naar eigen 
aard en welzijn zal kunnen ontplooien.

Het onderhoud, dat ik op 23 September te Berlijn met den Führer had, 
heeft dit instinctmatige vertrouwen ten volle bevestigd.

2. De overwinning van Engeland zou beteekenen de chaos in Europa en 
de hoorigheid, zoo niet de knechtschap van de Europeesche volkeren aan de 
Joodsche heerschappij, die in de Vereenigde Staten haar hoofdzetel heeft.

3. Het belang van het Nederlandsche volk is dus de nederlaag van En
geland, de zegepraal van Duitschland.
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4. Duitschland heeft ons niet noodig om deze overwinning te bevechten. 
De Führer geeft ons echter de gelegenheid om, zij het op zeer bescheiden 
schaal, eigenlijk alleen slechts principieel, deel te hebben aan deze overwin
ning, door militair aan den oorlog deel te nemen.

5. Deze gelegenheid moet worden aangegrepen in het belang van ons 
Volk en Vaderland. De samenhoorigheid der Germaansche volkeren in de 
militaire worsteling tegen de vijanden van buiten moet — voor de eerste 
maal na honderden jaren onderlingen strijd — worden verwezenlijkt, zij het 
voorloopig ook nog slechts principieel.

6. Nog is de mogelijkheid niet daar om een Nederlandsche weermacht 
van grootte en hoedanigheid als in overeenstemming is met de belangrijkheid 
van ons Volk, te plaatsen naast de Duitsche weermacht om te samen met an
deren te vormen de meest geduchte Germaansche weermacht, die de wereld 
ooit gekend heeft.

Wij zijn nu als volk militair onmachtig. Dit is voor een zichzelf respec- 
teerend volk op den duur ondragelijk. Er moet aan den opbouw begonnen 
worden. De mogelijkheid daartoe is de Standarte Westland der SS. Deze 
mogelijkheid grijp ik met beide handen aan.

7. Het is vanzelfsprekend, dat niet alleen een Duitsche weermacht, maar 
ook op breederen grondslag de Germaansche weermacht een éénhoofdig com
mando zal moeten hebben. Het is evenzeer vanzelfsprekend, dat de Führer 
Adolf Hitler het oppercommando heeft in den strijd.

Er is dus geen bezwaar tegen dat het Nederlandsche Bataillon den eed van 
trouw aflegt aan den „Führer aller Germanen”. De persoonlijkheid van 
den Führer moet onze waarborg zijn en is onze waarborg, dat nimmer be
velen gegeven zullen worden in strijd met de eer en de belangen van ons volk.

8. Ik hoop en vertrouw dus, dat vele jonge mannen uit de gelederen der 
N.S.B. zich zullen opgeven voor dezen militairen dienst, dat zij trouw en 
eerlijk, moedig en volhardend hun plicht zullen doen, zoodat zij voorbeeldig 
Zullen zijn en ons volk trotsch op hen zal zijn, wanneer het later zal begrijpen, 
dat groote Nederlandsche belangen door hen gediend zijn.

9. Zij, die terug komen en zich dapper gedragen hebben, zullen te allen 
tijde op mij kunnen rekenen als op hun natuurlijken beschermer en Leider 
en zullen recht hebben op een plaats in ons volk in overeenstemming met de 
offers, die zij gebracht hebben.

10. De verwanten van degenen, die dienst genomen hebben, staan onder 
de bescherming der N.S.B., zoolang de mannen buitenslands hun plicht doen.

Utrecht, 14 Februari 1941. M u s s e r t ”

(Tijdens de voorlezing van dit citaat heeft de Raadsheer Kolonel Wilmar zich 
wegens ongesteldheid uit de zaal verwijderd.)

In Juli 1941 heeft U de leden van de N.S.B. door een artikel in „Volk en Vader
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land” opgeroepen voor het Nederlandsche Legioen om met Duitschland samen 
aan het Oostfront te vechten. Herinnert U zich dat?

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : „Hoofdartikel van Mussert” staat er boven en het eindigt 

aldus:
„Ik verwacht van de leden der Beweging, dat zij zich van nu af niet meer 

zullen aanmelden voor het N.S.K.K. maar voor het Nederlandsche legioen. 
Het is noodzakelijk, dat de W.A. zoo weinig mogelijk wordt verzwakt; daar
om moet er voor aanvulling zorg worden gedragen, door daarin op te nemen 
de leden der Beweging, die, hoewel daartoe geschikt, tot nu toe buiten de 
W.A. stonden. De jonge leden der Beweging, dienen de in de W.A. nu reeds 
bij duizenden opengevallen plaatsen in te nemen. In de W.A., in de SS, in 
het legioen — alle man van Neerland’s stam. Dit is ons parool. Dit is de 
oproep, dien ik richt tot de Beweging in dit tijdsgewricht.

Zoo willen wij ons volk dienen, opdat het deel zal hebben aan het nieuwe 
Europa en mede de wacht zal houden straks aan de grenzen van dit nieu
we Europa, dat in veiligheid zal willen leven en dat aan de volkeren van dit 
oude werelddeel de socialistische gerechtigheid zal hebben te brengen.”

Daarop volgend heeft U in Augustus 1941 bevolen, dat alle mannelijke leden 
van de N.S.B. van 18 tot 40 jaar tot de W.A. moesten toetreden, nietwaar?

V e r d a c h t e : Jawel.
De P r e s id e n t : Dat was n.1. o m  de plaatsen te vervangen van hen, die in Duit

schen dienst gingen.
Ik heb hier het „Volk en Vaderland” van 8 Augustus 1941. Daarin lees ik 

onder het opschrift „Mobilisatie der N.S.B. W.A. marcheert” :

„Dientengevolge beveel ik dat alle mannelijke leden der N.S.B. van 18 tot 
40 jaar onverwijld toetreden tot de W.A.

Uitzondering hierop vormen zij, die daartoe lichamelijk ongeschikt zijn, 
zij die dienen als onmisbaar kader van den Jeugdstorm, zij die dienen in de 
Nederlandsche SS. Het is niet toelaatbaar dat in dezen geweldigen tijd 
waarin over ons leven wordt beslist duizenden zich ten volle geven, terwijl 
er anderen zouden zijn, die jong en gezond zijn en tot niet anders bereid dan 
het lidmaatschap der N.S.B. zonder meer, gelijk zeer ouden van dagen.

De W.A. moet tot volle sterkte worden opgevoerd en dan kan uit deze 
groote W.A. een Regiment worden samengesteld van Vrijwilligers, dat als 
W.A.-Regiment naar het Oosten zal vertrekken, onder de zinspreuk: Alles 
voor het Vaderland!

Ik reken op de geheele Beweging, op al mijn mannelijke en op al mijn 
vrouwelijke kameraden, dat zij dezen oproep zullen verstaan en spontaan 
hun volledige medewerking geven. Vrouwen en de oudere kameraden ne
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men in de administratie der politieke organisatie de plaats in van hen, die de 
W.A. roept.

Het is mijn bedoeling dat binnen afzien'baren tijd drie volledige Regimen
ten Nederlanders aan het Oostfront zullen staan: 

de eerste Nederlandsche Divisie!
Van vijand tot vriend, van Engeland's knecht tot Duitschland's broeder, 

van tegenstander tot bondgenoot, van afzijdige tot lotsverbondene, van toe
schouwer tot verantwoordelijk medewerker, daartoe moet het Nederland
sche volk komen, ter wille van zijn toekomst. Daarin gaan wij voor! Leve 
het Vaderland!

Aantreden Kameraden, ik roep u!
M u s se r t  

Utrecht, 6 Augustus 1941.”

Dat is juist? Het is een oproep, die in „Volk en Vaderland” heeft gestaan?
V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : Op 11 October 1941 heeft op het Binnenhof in Den Haag de 

beëediging plaats gehad van een naar het Oostfront vertrekkend bataljon van 
vrijwilligers. Herinnert U  U, dat U een toespraak hebt gehouden en den eed 
hebt afgenomen van den troep?

V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : Ik heb hier „Volk en Vaderland” van 17 October 1941. Onder het 

hoofd „Vertrek der vrijwilligers” vind ik het volgende:

„Het bataljon was 's morgens vroeg uit 's-Hertogenbosch vertrokken naar 
den Haag.”

„Nadat de Leider op het podium was gekomen, sprak hij het bataljon 
als volgt toe: Kameraden enz.”

„N u staat gij hier aangetreden, het eerste zuivere W.A.-bataljon, aldus de 
Leider. Gij maakt de tienduizend vol, die nu deelnemen aan den oorlog aan 
den goeden kant, nl. aan den kant van Duitschland, aan den kant van 
Europa.”

„Gij gaat als Germanen, als levend bewijs van het ontluikend Germaansch 
saamhoorigheidsbesef, bezield met den wil de Germaansche levens
ruimte te beschermen. Gij doet dit onder de leiding van de onoverwinne
lijke Duitsche weermacht en gij zijt er diep van doordrongen, dat Adolf 
Hitler, als Germaansch Führer, zonder weerga in de geschiedenis, u een 
waarborg is, dat gij zult worden opgeleid door de beste soldaten ter wereld.”

„Vervolgens las de Leider de eedsformule voor. Uit iedere compagnie 
waren een viertal mannen uitgetreden, die de symbolische handeling van 
deze plechtigheid verrichtten. Alle leden van het bataljon herhaalden geza
menlijk de voorgelezen woorden, hiermede hun eed bevestigende.
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De eedsformule luidt:
„Ik  zweer bij God dezen heiligen eed: dat ik in den strijd tegen het 

bolsjewisme den opperbevelhebber der Duitsche weermacht, Adolf Hitler, 
onvoorwaardelijk zal gehoorzamen en als dapper soldaat bereid zal zijn, 
te allen tijde voor dezen eed mijn leven in te zetten.” ”

Dat is de eed, dien U in Den Haag hebt afgenomen?
V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : U heeft ook later meermalen plechtigheden in Nederland ter 

opluistering bij gewoond of toespraken gehouden en den eed afgenomen. Ik vind 
daarvan o.a. een verslag in „De Telegraaf” van 30 September 1942, waaruit ik 
het volgende citeer:

„Wederom is een groep jonge Nederlanders, ten getale van een kleine 
tweehonderd man, vrijwillig naar het Oosten van Europa vertrokken om, na 
een opleiding bij de Duitsche weermachtsschool, te worden ingezet in den 
strijd voor het nieuwe Europa.”

„Ir. Mussert, vervolgens het woord nemend, zeide ongeveer het vol
gende : . . . .  ”

Dan komt de zeer verkorte inhoud van de redevoering, die U heeft gehouden.
In het „Nationale Dagblad” van 18 October 1943 lees ik, onder het hoofd: 

„De Leider installeert den Ned. Landstorm”, het volgende:
„Zeshonderd mannen van den Nederlandschen Landstorm stonden 

in stramme houding aangetreden op het binnenplein van een kazerne in 
ons land, waar de beëedigingsplechtigheid van dit nieuwe contingent 
plaats had in tegenwoordigheid van den Leider en den hoogeren SS-und 
Polizeiführer, Obergruppenfuehrer Rauter.”

„De Leider die hierna het woord nam wees op de belangrijkheid van dezen 
dag . . .  De democratie had dit nooit klaargespeeld. Adolf Hitler is ons ge
schonken, opdat Europa zou leven. Dat dit Europa weerbaar moet zijn is 
duidelijk. In de Germaansche weermacht van de toekomst moet Nederland 
zijn plaats hebben.”

„De Leider las daarop de eedsformule voor.”
Daarna vond de beëediging plaats.

En in „De Tijd” van 20 December 1943 lees ik:
,,'s-Gravenhage, 19 December. Zondagmorgen zijn op het terrein van 

een kazerne in het Zuiden des lands opnieuw eenige honderden leden van 
den Landstorm Nederland beëedigd..... Mussert zette in zijn rede uiteen, dat 
wij volledig in den strijd ingeschakeld zijn, nu de oorlog, die in 1914 begon, 
in zijn laatste beslissende phase is getreden. Gij hebt de verdediging van ons 
vaderland op u genomen. Gij hebt gebroken met een valsche neutraliteit.....
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Van de groote Germaansche weermacht, die eens komen moet, zal Neder
land een eervol deel uitmaken.”

Nu komen wij tot het tweede punt van de telastelegging, omtrent hetgeen U 
van plan was ten aanzien van den Raad van State.

U heeft het plan gehad om na omzetting van den Raad van State, waarvoor 
door den Rijkscommissaris nieuwe leden zouden worden benoemd, die Uw ver
trouwen hadden, dezen weer in het Landsbestuur in te schakelen, met een soort 
interpretatie van artikel 46 van de Grondwet, dat die bij afwezigheid van de Ko
ningin het koninklijk gezag zou uitoefenen, nietwaar?

V e r d a c h t e : Jawel, Mijnheer de President.
De P r e s id e n t : De Raad van State zou als rijksbestuurder of regent optreden. 

Dat idee is U eigenlijk aan de hand gedaan door getuige Carp, reeds in den zomer 
van 1940, nietwaar?

V e r d a c h t e : Ja, ik meen in Augustus 1940.
De P r e s id e n t : Is het niet iets eerder geweest? Is getuige Carp in de zaal aan

wezig?
Getuige Carp, U heeft in den zomer van 1940 met verdachte er een gesprek 

over gevoerd, hoe het mogelijk zou zijn om het gezag in Nederland en het be
stuur te organiseeren onder nationaal-socialistische leiding, nietwaar? U was 
toen pas opgetreden en heeft een verzoek gekregen van verdachte in den Haag?

G e t u ig e  C a r p : Om het U uiteen te zetten, Mijnheer de President, moet ik 
een kleine uitwerking geven, anders zoudt U geen juisten indruk krijgen. Mus
sert heeft mij niet opzettelijk daarvoor uitgenoodigd, maar, sprekend over andere 
dingen, is terloops het volgende ter sprake gekomen. Mussert beklaagde er zich 
tegenover mij over, dat van den kant van de bezettingsmacht getracht werd 
steeds meer met bepaalde personen, die de Duitsche belangen dienden — zekere 
N.S.B.-ers — zelf het bestuur in Nederland te voeren. De toeleg was aldus de 
Duitsche belangen te dienen door met behulp van die personen te trachten hier 
het bestuur zelf zooveel mogelijk te voeren en datgene te doen wat men met het 
oog op de bezettingsmacht het beste achtte.

Mussert meende, dat de bezettende macht door het ontbreken van een cen
traal Nederlandsch gezag in het bijzonder de gelegenheid kreeg haar verdeel-en- 
heersch-politiek met betrekking tot verschillende Nederlandsche instanties door 
te voeren. Dat was de aanleiding van het gesprek. In dit verband vroeg Mussert 
mij, of er niet een mogelijkheid zou zijn en welke die eventueel zou kunnen zijn, 
om te komen tot een tijdelijk centraal Nederlandsch gezag, dat provisorisch het 
gezag van Nederland zou kunnen waarnemen tot het legitieme gezag zich zou 
inschakelen. Na daarover te hebben nagedacht, heb ik gezegd, dat de eenige mo
gelijkheid, die eenigermate zou zijn in de lijn van onze Grondwet, van ons 
staatsrecht en van onze traditie, onder dergelijke omstandigheden zou kunnen 
Zijn het bekleeden van den Raad van State met het regentschap.
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De P r e s id e n t : Ik heb hier een brief van 26 Juli 1940, dien Uaan den verdachte 
gestuurd heeft:

„Hooggeëerde Leider,
Tijdens het onderhoud, dat ik onlangs met U mocht hebben” — dat slaat 

vermoedelijk op het onderhoud, waarover U hebt gesproken — „bracht ik 
terloops een punt ter sprake, dat ik echter van zooveel belang acht, dat ik 
goed meen te doen het hierbij nog eens met meer nadruk onder Uw aandacht 
te brengen.

Het betreft het geval van een centraal Nederlandsch gezag in de huidige 
omstandigheden, uiteraard onder het hoogere gezag van den Duitschen Rijks
commissaris. Ik had mij alszoodanig gedacht den bestaanden Raad van State. 
Onze grondwet laat met eenigen goeden wil en niet al te strikte en historische 
interpretatie wel toe, dat in Nederland de toestand geacht moet worden 
aanwezig te zijn, dat de drager van de Kroon ontbreekt, terwijl de troonop
volging onzeker is. In dit geval wordt volgens artikel 46 der grondwet het ko
ninklijk gezag (d.w.z. het centrale gezag) waargenomen door den Raad van 
State. Deze kan derhalve alle handelingen verrichten, waartoe in normale 
omstandigheden de koning bevoegd zou zijn geweest. Dit zou tot een alge- 
heéle omvatting van de centrale staatstaak (dus ook wetgeving) kunnen uit
groeien, indien de Rijkscommissaris zou bepalen, dat alle onderwerpen, in de 
grondwet aan den wetgever voorbehouden of door de wet geregeld, bij al- 
gemeenen maatregel van bestuur (d.w.z. de oude koninklijke besluiten, 
waaraan de staten-generaal niet medewerken) geregeld kunnen worden. Als
dan zou deze Raad van State op korten termijn een herziening van onze geheele 
wetgeving in hoofdlijnen tot stand kunnen brengen, welke is ingesteld op 
den overgang in den Leidersstaat, waarin de Leider het regentschap van 
den Raad van State zal overnemen en voortzetten.”

Dat is een eenigszins andere voorstelling van het regentschap dan U nu hebt 
gegeven.

G e t u ig e : Daarmee is alleen bedoeld de figuur in deze overgangsperiode.
De P r e s id e n t : U wilde de heele wetgeving veranderen. Die Raad van State 

zou „op korten termijn een herziening van onze geheele wetgeving in hoofdlijnen 
tot stand kunnen brengen, welke is ingesteld op den overgang in den Leiders
staat” . Dat is geen provisorische maatregel.

G e t u ig e : Het was toch de bedoeling. Vandaar het woord „regent” . Anders zou 
daarvoor een andere term zijn gekozen.

De P r e s id e n t : U komt ook met het woord „Rijksbestuurder”.
G e t u ig e : Dat beteekent niets bijzonders, want Mussert heeft zich van het be

gin af aan uitgesproken voor het regentschap, juist met de bedoeling het tijdelijke, 
het provisorische van het karakter te doen uitkomen.

De P r e s id e n t : U kunt toch moeilijk zeggen, dat een overgang in den Leiders-
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staat en een algeheele omzetting van de Nederlandsche wetgeving een provi
sorisch karakter dragen.

G e t u ig e : Het is een beetje overdreven uitgedrukt, maar het is niettemin de 
bedoeling geweest.

De P r e s id e n t : Trouwens, in dien tijd heeft U ook gewerkt aan een grondwets
herziening.

G e t u ig e : Dat staat hier buiten.
De P r e s id e n t : Daar noemt U ook het woord „Rijksbestuurder".
G e t u ig e : Het ontwerp-grondwet heeft oorspronkelijk het woord „regent” ge

bruikt. Daarna is terloops de algemeene mogelijkheid van andere titels ter sprake 
gekomen en toen is naar Hongaarsch voorbeeld de term „Rijksbestuurder” ter 
sprake gekomen. Daarna is zelfs weer een ontwerp ter sprake gekomen, waarbij 
uitsluitend over „regent” is gesproken. Het ontwerp is alleen als studiemateriaal 
gebruikt.

De P r e s id e n t : Wij hebben het op het oogenblik niet over de grondwetsher
ziening, maar uitsluitend studiemateriaal kan ik het niet noemen.

G e t u ig e : Het eerste ontwerp wel.
De P r e s id e n t : Daar gaat het tenslotte niet om. U heeft in elk geval het plan 

met verdachte besproken.
Heeft een van de heeren thans nog een vraag aan dezen getuige te stellen?
De R a a d s m a n : Ik zou willen vragen, of de heer Mussert, voor zoover de heer 

Carp weet, belangstelling voor den juridischen kant in het algemeen had en kennis 
van zaken.

G e t u ig e : Kennis van zaken niet het minst.
De R a a d s m a n : Heeft hij de juridische finesses met U eenigszins vergaand be

sproken of niet?
G e t u ig e : Juridische finesses ook niet. Het was meer de algemeene politieke 

lijn, die hij aangaf. Ik had niet den indruk, dat hij van de finesses op de hoogte 
was.

De R a a d s m a n : Hoe hebt U zelf het Raad van Stateplan aan Mussert voorge
steld: als legaal, als illegaal of als een beetje op de grens?

G e t u ig e : Ik heb daarbij gedacht aan het volgende: dat er een grondwetsher
ziening zou moeten plaats hebben, waarbij ik mij natuurlijk realiseerde, dat ge
zien de feitelijke omstandigheden de grondwetsherziening niet op zuiver legale 
wijze kon plaats hebben. Dat behoefde geen onoverkomelijk bezwaar te zijn, ge
zien de omstandigheid, dat de huidige staatsregeling ook niet op grondwettige 
wijze is tot stand gekomen, maar onder het noodrecht is gebracht. Ik kan mij 
voorstellen, dat onder deze omstandigheden, vooral waar het hier om een tijde- 
lijken overgangstoestand te doen was, men niet op onoverkomelijke bezwaren 
zou stuiten. Ik had een middenpositie tusschen den Raad van State en een volks- 
referendum gekozen. Dat was mijn algemeene gedachte. Het had niet veel meer 
dan theoretische beteekenis.
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De R a a d s m a n  : U meende dus, dat het regentschap op de grens was.
De P r e s id e n t  (tot getuige): Was het Uw werkelijke overtuiging, dat het grond

wettelijk in orde was, dat de Raad van State tot een nationaal-socialistische re- 
geering moest worden omgevormd?

G e t u ig e : Ik zei, dat ik mij min of meer bewust was, dat het niet formeel 
grondwettelijk was.

De P r e s id e n t : U zult toegeven, al was verdachte juridisch een leek, dat het 
voor een leek begrijpelijk was, dat het niet de grondwettelijke gang van zaken is.

G e t u ig e : Ja zeker.
De P r e s id e n t : Verdachte! U heeft in Augustus 1940 dat plan omtrent den 

Raad van State al met den Rijkscommissaris besproken. Die zei, dat het te ver 
ging?

V e r d a c h t e : Er was geen neiging bij den Rijkscommissaris om er op in te gaan, 
terwijl ik haast had, omdat ik het wilde hebben vóór de invasie in Engeland.

De P r e s id e n t : In 1942 is U er nader op teruggekomen. Ik heb hier een bege
leidenden brief van U van 4 Maart 1942 bij een uitgebreid plan. In dien begelei
denden brief met levensbeschrijvingen en foto's refereert U aan een gesprek van 
10 Februari. Dus U hebt het plan aangeboden.

De begeleidende brief luidt als volgt:
„Hooggeachte Heer Rijkscommissaris,
Ten vervolge op het onderhoud, dat ik m etU  mocht hebben op 10 Fe

bruari jl., voor zoover dit betrekking had op den Raad van State, heb ik de 
eer U, mijnheer de Rijkscommissaris, hierbij mijn voorstel te doen toekomen 
tot de zoo dringend noodzakelijke hernieuwing van dit oudste Regeerings- 
college in den l) Nederlanden.

Bijlage 1 geeft een kort historisch overzicht,"
Dat historisch overzicht was van Uw hand?
V e r d a c h t e : J a .

De P r e s id e n t : „benevens de huidige taak van den Raad van State;
Bijlage 2 bevat de huidige samenstelling van den Raad;
Bijlage 3 is het voorstel tot benoeming van zeven nieuwe leden, wier por

tretten en levensloop zijn opgenomen.
Deze candidaten zijn, met uitzondering van kmd. Harloff en Mr. Carp, 

onkundig van het feit, dat ik hen aan U voorstel als lid, daar ik meen hen 
eerst te kunnen vragen, nadat U mij gezegd zult hebben, bereid te zijn hen 
te benoemen.

Bijlage 4 is de ontwerp-verordening van den Rijkscommissaris, waardoor 
de bestaande wettelijke belemmeringen tegen de benoeming van Mr. Carp 
en graaf d’Ansembourg worden weggenomen.

‘) Sic! (Noot van het R .v .O ,).
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Bijlage 5 is het ontwerp-besluit tot verleening van ontslag aan leden van 
den Raad van State en benoeming van een vice-president en nieuwe leden.

Ik spreek den wensch uit, dat deze stap tot wederopbouw van het Neder
landsch bestuur spoedig gezet zal worden.

Met de meeste hoogachting,”
Het is dus een brief, waarin alle gegevens werden verschaft.

V e r d a c h t e : Z e k e r .
De P r e s id e n t : U heeft ook een onderhoud met Hitler daarover gewenscht 

en daartoe een brief geschreven, dien de deurwaarder U zal toonen, een brief 
van 4 Juli 1942.

V e r d a c h t e : Ja, Mijnheer de President, maar ik geloof niet, dat deze brief den 
Führer bereikt heeft.

De P r e s id e n t : U heeft hem toch aan den Rijkscommissaris ter hand gesteld 
ter doorzencling aan Hitler, nietwaar? U wenschte een onderhoud te hebben 
met Hitler daarover?

V e r d a c h t e : Ik wenschte te probeeren, dat er een Nederlandsche regeering 
zou ontstaan en ik hoopte daartoe met den Führer een onderhoud te verkrijgen.

De P r e s id e n t : Die brief luidt als volgt:

„In  1931 heb ik de N.S.B. opgericht en sindsdien den strijd voor het natio- 
naal-socialisme in Nederland in oprechte solidariteit en lotsverbondenheid 
met Uwen strijd nu meer dan tien jaar gevoerd.

In al die jaren heb ik nimmer een beroep op U gedaan, hoe moeilijk 
ik het ook had, daar ik den ontzaglijken omvang van Uw taak besef. Nu 
Uw zorgen verlicht zijn door de verovering van Sebastopol en de door
braak in Noord-Afrika, meen ik dat de tijd gekomen is, waarop ik voor 
de eerste maal een beroep mag doen op U als Germaansch Führer, door 
U te vragen mij een onderhoud toe te staan, dat ik noodzakelijk acht 
voor het Nederlandsche volk en meer nog voor de Germaansche samen
werking.

In nationaal-socialistische verbondenheid en onverbrekelijken trouw,

(w .g .)  M u s se r t . ”

U heeft dien brief aan den Rijkscommissaris doen toekomen en daaraan toe
gevoegd een nota, die aanvangt met de woorden, dat het onderhoud met den 
Führer is aangevraagd, nietwaar ?

(Op verzoek van den President toont de deurwaarder aan verdachte de nota).
V e r d a c h t e : Jawel, Mijnheer de President.
De P r e s id e n t : In dezen brief, die aanvangt met de woorden: „Waartoe het 

onderhoud met den Führer is aangevraagd”, lees ik het volgende:
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„Aanvaarding van de verantwoordelijkheid voor het Nederlandsche Volk 
en den Nederlandschen Staat door mij als Leider en Staatshoofd, zoo spoe
dig als de oorlogstoestand en de Europeesche constellatie dit toelaten.”

Nadat er dan in gezegd is, dat de wijze van regeeringsaanvaarding eenvoudig 
is door het vertrek van de Koningin naar het buitenland en nadat besproken is de 
grondwettelijke bevoegdheid van den Raad van State en het vormen van een 
verantwoordelijke regeering door het hoofd van den staat, vervolgt het stuk:

„Tijdstip van Regeeringsaanvaarding. Het juiste tijdstip zou kunnen 
zijn: Zaterdag 5 September. Een beslissing hieromtrent hangt samen met 
de militaire situatie in het Westen ten aanzien van invasie-mogelijkheid en 
bombardementen vanuit de lucht.

Het is echter gewenscht dit tijdstip van aanvang September alleen dan 
te verplaatsen naar einde September, wanneer dit, militair gezien, aan
zienlijk verstandiger is, want er moet met den tijd gewoekerd worden.”

„Tenslotte moet ik ook uiterlijk als Staatshoofd kunnen optreden en moge
lijkheid hebben om mijn staatssecretarie op te bouwen. Daarom verzoek 
ik den Führer de als „Feindvermögen” in beslag genomen koninklijke be
zittingen ter beschikking te willen stellen van het nieuwe optredende 
Staatshoofd.

Het is omtrent al deze punten, dat m.i. een Führeruitspraak noodzakelijk 
is, waarvoor het gevraagde onderhoud de mogelijkheid moet openen.”

Dat was het plan, dat zou worden uitgevoerd. Het is gedateerd: Utrecht, 20 
Juli 1942. Is het ook in Utrecht opgemaakt?

V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : De quaestie, dat het voorloopig zou zijn, blijkt hier niet sterk 

uit. Trouwens, datU de intentie nooit gehad heeft alleen een voorloopige regee
ring tijdens de bezetting te vormen, blijkt hieruit, datUzich altijd op het stand
punt heeft gesteld, dat het vertrek van de Koningin een zegen voor het volk was.

V e r d a c h t e  : Dat hing af van wat er in Londen zou gebeuren. Ik ben persoon
lijk overtuigd, dat het vertrek van de Koningin met de Ministers van Buitenland- 
sche Zaken en van Koloniën en een of twee andere Ministers noodzakelijk was 
voor ons volk in Indië en in de wereld. Ik heb dan ook op de eerste bijeenkomst 
na het vertrek van de Koningin en de Regeering aan de Beweging de order 
gegeven, dat er niet op laatdunkende wijze over gesproken zou mogen worden, 
zooals in dien tijd te doen gebruikelijk was. Men heeft zich daar stipt aan ge
houden. Alleen was ik het met het vertrek van de Regeering in haar geheel niet 
eens. Ik vond het niet juist, dat b.v. de Minister van Binnenlandsche Zaken 
naar het buitenland ging om daar over Nederland te regeeren.

De P r e s id e n t : Wij hebben het op het oogenblik niet over de vraag, of U het 
vertrek al of niet juist vond, maar over de vraag, of U het vertrek al of niet een 
zegen voor het volk vond.
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V e r d a c h t e : Daar zou ik geen antwoord op kunnen geven.
De P r e s id e n t : Dat antwoord vind ik in de stukken, die ik hier onder mij heb. 

Ik heb hier een nota, dezelfde, waarover ik met U gesproken heb, van December
1940 en daarin lees ik — het gaat over dat bezoek aan Hitler — :

„Die Auseinandersetzung, die der Führer gab, bestatigte voll und ganz 
das Vertrauen, das ich Jahre hindurch und unerschütterlich gehabt hatte. 
Kein einziges Wort hat der Führer gesprochen das auch nur einigermassen 
verletzend für uns Niederlander hatte sein können. Im Gegenteil, es rührte 
mich sogar wie sehr er Angst hatte uns mit seiner republikanischen Gesin- 
nung zu verletzen. Und dabei danke ich der Vorsehung, dass die Königliche 
Familie geflohen ist weil damit ein grosses Hindernis für den völkischen 
Aufbau beseitigt wurde.”

V e r d a c h t e : Het blijkt wel, dat Hare Majesteit de Koningin geheel van de
zelfde meening was, dat het wenschelijk was voor het volk om heen te gaan, 
anders zou Hare Majesteit niet zijn heengegaan.

De P r e s id e n t : Dat staat op een totaal ander plan. U bedoelt heengaan voor 
goed. De Koningin is heengegaan voor korten tijd om niet onder den druk van 
den bezetter te komen. Dat is volslagen iets anders. Trouwens, indertijd heeft 
U  naar aanleiding van den verjaardag van den Prins, die door ons gevierd werd 
met witte anjers, in Juli een stuk in „Volk en Vaderland” geschreven. U 
zal zich dat herinneren. Ik zal niet voorlezen hetgeen U daarin geschreven heeft 
aan het adres van den Prins. Dat doet niet ter zake. U moet zelf weten, welke 
woorden U meende daarover te durven schrijven. Ik zal U voorlezen hetgeen 
U  geschreven heeft met betrekking tot de Koningin:

„Zoo gingen wij den oorlog in en op den derden dag van dien oorlog ver
liet de Koningin het Volk en het Vaderland. Daarmede heeft zij den band 
doorgesneden, die Volk en Vorstin bond. Velen in den lande, juist zij, die 
werkelijk van harte Oranjegezind waren, hebben dit diep betreurd. Maar 
hetgeen gebeurd is, is niet meer ongedaan te maken, dat weten zij beter 
dan wie dan ook.

Wij, nationaal-socialisten, zijn ervan overtuigd, dat op 13 Mei 1940 het 
Oranjehuis als Vorstenhuis heeft opgehouden te bestaan. Dit is voor ons 
een vaststaand feit en de toekomst zal dit bevestigen. Koningin Wilhelmina 
was de laatste der regeerende Oranjes; vele jaren heeft Zij de Kroon van 
Nederland gedragen; het is aan de geschiedenis om later te beoordeelen 
het goede en het kwade.”

Dat is toch definitief, zou ik zeggen.

V e r d a c h t e : Zeker.
De P r e s id e n t : U heeft in dat voorstel ook gevraagd, dat U in het bezit zou ge
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steld worden van de Kroondomeinen, nietwaar? Was U van gevoelen,dat zij 
bij het vertrek van de Koningin vervallen waren aan het volk?

V e r d a c h t e : Het is zoo: het is in beslag genomen door den Duitschen bezetter. 
Ik heb mij van den aanvang af er om bekommerd, dat het in Nederlandsche 
handen zou komen. Men heeft mij verzekerd, dat het niet zou worden versnip
perd, niet zou worden kapotgemaakt, niet zou worden weggehaald, maar zou 
blijven voor het Nederlandsche volk. Toen ik berichten kreeg, dat dit niet het 
geval was, heb ik mij wederom alle moeite gegeven om dat vermogen zoo veilig 
mogelijk te stellen. Het is mij niet gelukt, omdat men zelfs op den laatsten dag 
weigerde, rekening en verantwoording af te leggen en wanneer men geen rekening 
en verantwoording aflegde, dan mocht ik dat m.i. niet overnemen.

De P r e s id e n t : Laten wij overgaan tot het derde punt van de dagvaarding.
Het was U bekend, dat Nederland van 10 Mei 1940 tot den dag van de capitu

latie van Duitschland in oorlog was met Duitschland?
V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : Ik schors thans de zitting tot morgen te 10 uur.



REQUISITOIR VAN DEN PROCUREUR-FISCAAL, M R.J.ZAAIJER 

Mijnheer de President, EdelGrootAchtbare Heeren,
Na de bevrijding van ons Vaderland is er vaak gejuicht, en vaak gevlagd, maar 

zijn groote bevrijdingsfeest heeft ons volk gevierd op 31 Augustus, den verjaar
dag van onze Koningin, als zoodanig steeds onze nationale feestdag, dit jaar de 
dag waarop de dankbaarheid en de vreugde over Nederlands bevrijding, en over 
Haar terugkeer, symbool van Nederlands bevrijding, zich ontlaadden.

Zie ik goed, dan beleven wij hier op het oogenblik het tegenstuk van dien 
feestdag. Evenzeer als in de afgeloopen jaren de voorstelling van onze bevrijding 
onverbrekelijk verbonden was aan die van de terugkeer onzer Koningin, zoo 
was de voorstelling van het einde der vijandelijke bezetting verbonden aan die 
van de bestraffing van den man, in wien voor ons het landverraad was gesymboli
seerd, Mussert, den Leider der N.S.B.

Men kon zich die bestraffing erg simplistisch voorstellen, en dat deed zeker 
de spreker van Radio-Oranje, die ons zoo vaak vergastte op het rijmpje: 

Tusschen den Dollard en Cadzand 
Staan hooge boomen in het land,
En wat of Mussert nu ook kakelt,
Eens wordt hij zwijgend opgetakeld. 0

Deze spreker dacht daarbij stellig aan een bijltjesdag, want de heeren in Lon
den hebben niet gezorgd, dat de rechter de doodstraf door ophanging kan uit
spreken. Intusschen zou het wel mogelijk geweest zijn, dat men voor een zeer 
snelle en summiere berechting na de bevrijding gezorgd had, maar dat is ook 
niet gebeurd.

Gegeven nu, dat het niet zóó eenvoudig en zóó snel is gegaan, heb ik gemeend, 
van dit proces meer werk te moeten maken, dan strikt genomen noodzakelijk 
zou zijn geweest. Ik had ook wel kunnen zorgen, dat Mussert een maand of 
twee geleden hier was berecht, al kon ik natuurlijk niet de vertraging voorzien, 
veroorzaakt door het zoozeer betreurde overlijden van zijn eersten raadsman, 
Mr.Rolandus Hagedoorn. Maar nu men toch eenmaal zoo lang had moeten 
wachten scheen het mij juist, dit proces aldus op te zetten, dat het tevens wordt 
het proces van de N.S.B., opdat aan het einde van dit proces niet alleen een 
ieder wete, welke straf Mussert verdient — dat weet men zonder proces óók al 
wel — maar tevens binnen de grenzen van onze, thans natuurlijk in détails nog

0 In werkelijkheid is dit rijmpje, van de hand van den heer A. den Doolaard, gebruikt 
voor de uitzendingen van „De Brandaris", de radio-omroep voor Nederlandsche zee
varenden. (Noot van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie).



R E Q U I S I T O I R  V A N  D E N  P R O C U R E U R - F I S C A A L 5 3

niet geheel volledige, feitenkennis voor de geschiedenis de rol van de Nationaal- 
Socialistische Beweging der Nederlanden en van haar Leider in deze bezettings
jaren zal zijn vastgesteld.

De voorbereiding van het proces op deze basis kostte veel tijd en moeite. 
De verzameling en schifting van het materiaal was geen kleinigheid, maar zooals 
het dossier er thans ligt, geloof ik dat het een verzameling van bescheiden ge
worden is, die niet alleen voor den strafrechter, maar ook voor den historicus 
waardevol is. Ik wil hier ook allen danken, die tot het bijeenbrengen van dit 
materiaal hebben medegewerkt, hetzij door het opsporen en aanbrengen van 
documenten, hetzij door het afnemen en vastleggen van verhooren. Zij zijn te 
talrijk om alle namen te noemen en ik noem dan ook geen namen, opdat 
niemand zich te kort gedaan gevoele.

Het meeste documentatiemateriaal waren couranten, brochures en boeken uit 
den bezettingstijd. Dat is een zondvloed geweest. De moeilijkheid hiervan was, 
om achteraf de dingen te verzamelen, die geen fatsoenlijk Nederlander tijdens de 
bezetting in zijn huis wilde hebben, en voorts om, als het toch eenmaal verzameld 
was, dien rijst-en-brijberg door te worstelen.

Belangrijker en interessanter waren de particuliere stukken. Men moet ze 
alleen maar weten te vinden. Ik neem aan dat er nog wel meer bestaat dan er, 
bij stukjes en beetjes, bij mij binnengekomen is en hoop, dat te eeniger tijd een 
ordelijk overzicht zal kunnen worden verkregen. Intusschen is dit proces op 
touw gezet aan de hand van wat er al gevonden was. In de eerste plaats is dat een 
aantal documenten, die Mussert zelf bij zijn arrestatie ter beschikking heeft ge
steld van den Minister van Buitenlandsche Zaken, betrekking hebbende op zijn 
beleid tegenover de Duitschers. In de tweede plaats is er een belangrijke stapel 
bescheiden, die langs anderen weg uit zijn archief afkomstig zijn. Waarschijnlijk 
is het overgroote deel van dat archief tenslotte vernietigd, maar er zijn dan toch 
Zeer interessante stukken overgebleven, voldoende, meer dan voldoende, om er 
een telastelegging op te bouwen.

De telastelegging behelst drie feiten: 
le. de aanslag om Nederland onder vreemde heerschappij te brengen;
2e. het in gereedheid brengen en onder zich hebben van een plan voor een aan

slag om den grondwettigen regeeringsvorm te vernietigen;
3e. hulpverleening aan den vijand.

Wat de beide eerste feiten betreft, geniet de verdachte als ik mij niet sterk 
vergis het twijfelachtige voorrecht, dat hij de eerste is, die ooit sedert de vestiging 
van ons Koninkrijk daarvoor in Nederland gedagvaard werd.

Anton Adriaan Mussert, geboren in 1894 en thans dus 51 jaar oud, is van 
huis uit geen politicus, maar ingenieur, naar ik meen een bekwaam en energiek 
ingenieur. Reeds op 33-jarigen leeftijd was hij Hoofdingenieur van den Provin
cialen Waterstaat te Utrecht. Zijn eerste politieke activiteit.was toen al begonnen:

Proces Mussert 5



5 4 R E Q U I S I T O I R  V A N  D E N  P R O C U R E U R - F I S C A A L

het algemeen secretariaat van het Nationaal Comité van Actie tegen het Belgisch 
Verdrag, waarvoor hij met grooten ijver zeer nuttig werk deed. Juist ik wil dat 
uitdrukkelijk releveeren, omdat ik zelf ook heb deelgenomen aan die actie en 
het mij toen een voorrecht was, met hem in aanraking te komen. In die actie 
werd ook een belangrijke rol gespeeld door de Groot-Nederlandsche groep te 
Utrecht, met name Van Vessem. Wellicht hebben wij hierin den oorsprong van 
de Groot-Nederlandsche aspiraties van de latere N.S.B.

De N.S.B. werd door Mussert en Van Geelkerken opgericht op 14 December 
1931. Zij was een product van ontevredenheid over de inderdaad toen wel erg 
in het oog loopende fouten der democratie en in zoo verre niet minder acceptabel 
en nuttig dan andere reacties tegen deze fouten. Maar zij orienteerde zich van 
den beginne af in een voor Nederland op den duur gevaarlijke richting. „De 
Unie” , het weekblad van de Nederlandsche Unie, heeft in het nummer van 8 Mei
1941 overtuigend aangetoond, dat het Programma der N.S.B. een vrij slaafsche 
copie was van twee Duitsche bronnen, n.1. van het Programm der N.S.D.A.P. en 
van het Staats- und Wirtschaftsprogramm der N.S.D.A.P. Het is van algemeene 
bekendheid, hoe de N.S.B. voor den oorlog in denken en doen volkomen ge- 
orienteerd was op het nationaal-socialistische Duitschland. Hier uitvoerig op 
in te gaan valt buiten het kader van mijn requisitoir. Van belang is op het oogen
blik slechts te constateeren, dat het samengaan met Duitschland, dat wij na den 
vijandelijken inval bij de N.S.B. hebben gezien, de logische consequentie is 
van een geestelijke instelling, die reeds lang vóór den oorlog was ontstaan. Mus
sert zelf heeft er, tegenover de Duitschers, zich meermalen op beroemd, dat 
zijn samengaan met hen tijdens de bezetting geen uiting was van opportunisme, 
maar uitvloeisel van een opvatting, die al sedert jaren bestond. Als officieel be
gin van dit geestelijke bondgenootschap met Duitschland (en Italië) pleegt men 
dan op te geven de redevoering van Mussert op 12 October 1935 te 's-Gravenhage, 
waarbij hij zich keerde tegen de Volkenbondssancties tegen Italië, waarover toen
gepraat werd, waarin hij zeide: „Wat ons bezielt is de vaste wil om Nederland__
te maken . . . .  bereid om mede te helpen bouwen aan een bond van Europeesche 
staten”. Zij waren Duitschlands bondgenooten, al lang voor den oorlog. Hoort 
nog slechts twee citaten van Mussert. Op 27 Juni 1941: „Wij bezweren thans 
ons volk te kiezen. . . .  Wij, oude nationaal-socialisten, hebben die keus reeds 
jaren geleden gedaan, doelbewust en zonder dralen, uit liefde jegens volk en 
vaderland. Voor ons sprak het steeds van zelf, dat Duitschland en zijn Führer 
Europeesche roeping hebben” ; op 13 December 1943: „Het standpunt der 
Beweging was: onder alle omstandigheden solidair; van 1935 af” .

Tegen dezen geestelijken achtergrond moet men alles zien, wat er verder ge
beurd is. Er is tijdens de bezetting wel méér samenwerking met den vijand ge
weest. De motieven waren dan angst, winstbejag, noodzaak, of wat dies meer zij. 
Bij de N.S.B. kwam de samenwerking voort uit innerlijke overtuiging, uit inner- 
lijken drang. Duitschland, de officieele vijand, was voor hen een welkome bond
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genoot, dien men met open armen ontving (of men nog verder ging en den binnen- 
vallenden vijand daadwerkelijk hielp is een punt, waar ik straks op terug kom). 
Wat ieder normaal Nederlander, ja ieder normaal mensch, genoemd heeft en 
tot in lengte van jaren zal blijven noemen een laffe en verraderlijke overval van 
een groote militaire mogendheid op een kleinen bevrienden buurstaat, was voor 
Mussert „de bevrijding” : „na de bevrijding verwachtte ik dat de Führer mij 
zou laten roepen”, schrijft hij in een nota, Kerstmis 1940.

Het spreekt van zelf, dat de Nederlandsche regeering in oorlogstijd geen risico 
kon nemen met aldus gestemde lieden, en dat zij toen zoo goed en zoo kwaad 
als het ging zijn opgepakt en opgesloten. Na de capitulatie kwamen zij weer vrij 
en zijn toen verder als getrouwe bondgenooten van den vijand een doorloopende 
ergernis en kwelling voor het Nederlandsche volk geweest.

Herinnert Gij U nog onze verontwaardiging bij de eerste officieele manifes
tatie van dit geestelijke landverraad, de Hagespraak der Bevrijding op den Gouds- 
berg te Lunteren, het imitatie-Neurenberg van onze N.S.B., op 22 Juni 1940? 
Weet Gij nog wat Mussert toen zeide ? „Voor ons, nationaal-socialisten, is er één 
onzalige broederkrijg geweest, n.1. van 10-15 Mei, dit is de eerste werke
lijke broederoorlog met Duitschland, maar ook de laatste. . . .  Achten wij ons 
nog in oorlog met Duitschland? Ja of neen? (Eendonderend „neen” daverde 
over het veld). Gevoelen wij ons bondgenooten van Engeland? Ja of neen? 
(„Neen” klonk het opnieuw uit duizenden kelen).” En dan, sprekende over de 
groote klok der N.S.B.: „Wilt gij onze klok aanbieden aan den schepper... van de 
Duitsche luchtmacht, als een offer, dat wij met liefde brengen voor hen, die nu 
metterdaad ons Volk en ons Vaderland beschermen? (Een machtig „ja” weerklonk 
over de heide)” . Aldus het verslag in hun eigen weekblad „Volk en Vaderland”, 
Die klok droeg het randschrift „Ik roep hen, die zijn ’t vaderlant ghetrouwe tot 
in den doet” . Het verslag vermeldt niet, of dit soms de reden was, dat deze lieden 
die klok maar weggaven, ook niet, of dit geschenk uit dankbaarheid jegens de 
Duitsche luchtmacht soms via de haven van Rotterdam verscheept is.

„Daarom, mijn kameraden en volksgenooten, verheugt u in de komst van 
het nieuwe Europa. En gordt u aan”, riep Mussert bij deze gelegenheid nog uit. 
Deze dag was het officieele keerpunt, men stond „op den drempel van den nieu
wen tijd” . Vandaag vragen wij aan Mussert rekenschap, van wat hij in dien tijd 
heeft gedaan.

Onmiddellijk na wat hij de bevrijding noemde, en na zijn terugkeer van de 
boerderij te Laren waar hij zich tijdens den Duitschen inval op weinig glorieuze 
wijze verstopt had, is Mussert met Duitsche autoriteiten in contact getreden. 
Reeds Donderdagavond 16 Mei ontving hij op zijn hoofdkwartier te Utrecht het 
eerste Duitsche bezoek en 17 Mei is er een eerste bespreking met den man, die in 
die eerste dagen van Duitsche zijde de politieke zaken behandelde, luitenant 
Töpfer, over ,,de toekomst van Nederland, den opbouw van Groot-Nederland



5 6 R E Q U I S I T O I R  V A N  D E N  P R O C U R E U R - F I S C A A L

en den weg daar heen, die gevolgd moet worden. Samenstelling voorloopig bewind 
met deelneming van de N.S.B. daarna geleidelijke ontwikkeling en uitbouw” (van 
de positie der N.S.B. blijkbaar). „Resultaat: volkomen overeenstemming tusschen 
de opvattingen van Töpfer en mij” . Dit en volgende citaten zijn ontleend aan de 
persoonlijke aanteekeningen van Mussert,

Deze eerste aanteekening van Mussert toont reeds welken kant hij uit wilde. 
Hij was natuurlijk een voorstander van samengaan van Nederland met Duitsch
land, maar had over den vorm van dat samengaan toch zeer bepaalde ideeën. 
Een sterk, nationaal-socialistisch Groot-Nederland was zijn ideaal, verbonden 
met Duitschland, maar met een belangrijke mate van zelfstandigheid. Het ver
heugde hem bij TÖpfer klanken te beluisteren, die geheel in zijn kraam pasten, 
want het had ook anders gekund. Deze eerste afgezant had even goed kunnen 
blijken, inlijving van Nederland bij Duitschland op het oog te hebben. Gelukkig 
bleek hij het nu met Mussert eens over den opbouw van Groot-Nederland en 
deelneming van de N.S.B. aan het voorloopig bewind.

Het begin leek dus nogal hoopvol, maar het is verder tegengevallen. „Geen 
spoor van eenige welwillendheid bij de Duitsche overheid geen verklaringen, 
geen radiorede, niets” , constateert Mussert 21 Mei. Generaal Winkelman, met 
wien voor hem een onderhoud was afgesproken op 22 Mei, liet hem met zijn 
trawanten in de wachtkamer zitten, totdat zij wegliepen. Er gebeurt niets bepaalds 
tot de komst van Seyss Inquart, met wien Mussert op 5 Juni een eerste ont
moeting heeft.

„Een nobel, eerlijk mensch met zacht karakter, die van den Führer opdracht 
heeft het zoo goed mogelijk met ons land en volk te maken.” Seyss bewonderde 
hier de schilderijen, het volk, het land, het vele goede dat er — te stelen — was. 
Het bleek Mussert „dat hij het behoud van Indië voor Nederland op de grootste 
waarde schatte, waardoor dus bleek dat inlijvingsplannen niet bestonden, het
geen ik tevoren ook instinctmatig wist”. Wat de Beweging betreft zei Seyss: „Ga 
je gang, doe zooveel mogelijk, van ons zult gij geen last hebben” . Maar er is geen 
sprake van, dat de Duitschers eenzijdig met de N.S.B. zaken probeeren te doen. 
Integendeel, het gecoquetteer met andere Nederlandsche groepen leidt tot de op
richting van de Nederlandsche Unie, op 24 Juli.

Intusschen was de eerste ernstige waarschuwing gekomen, dat de bedoelingen 
van Duitschland toch wel eens minder vriendschappelijk zouden kunnen blij
ken, dan Mussert dacht. Op 9 Juni kwam Brigadeführer Berger van de S.S. bij 
hem, met een bevel van Hitler tot oprichting van de SS-Standarte „Westland”. 
Alleen deze naam al zegt genoeg. Mussert was volkomen onthutst: „Voelde dit 
als een klap in het gezicht. Beteekent dit inlijving? Gesproken met hem over de 
verhouding Nederland Duitschland als twee broeder volken van het Germaan- 
sche ras. Bleek mij dat de hoogste SS leiding het Nederlandsche volk als een 
Duitsch volk ziet. Het is ontzettend. Wat moet er van terecht komen? Weigeren, 
dan speel ik in de kaart van hen, die ons volk willen inlijven . . . .  Maar als de
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NSB zich daarachter stelt kunnen wij wel uitscheiden met de propaganda voor 
het Nederlandsch Nat. Soc. want dan zou men zeker zeggen dat wij landsver
raderlijke bedoelingen hebben . . . .  Die SS Standarte Westland kan de dood
steek zijn voor het nationaal-socialisme in Nederland. Als ik de Führer maar in 
Nederland kon hebben..., dan zou hij inzien dat broederschap met Duitschland het 
grootste en het eenig juiste is. Opgaan van het Nederlandsch volk in het Duitsche, 
elke poging daartoe is in wezen een barrière tegen de goede verstandhouding, die 
ik beoog. Toch kan noch wil ik dit eerste bevel van den Führer dat mij bereikt 
op welke wijze dan ook dwarsboomen. Hij is een profeet, hij staat in zijn zwaar- 
sten strijd voor den opbouw van het nieuwe Europa. Ik wil volkomen loyaal zijn 
door te doen W 2 t  mogelijk is om te helpen aan dien Westland Standarte, maar daar
bij zal ik hebben zorg te dragen dat de NSB daardoor niet in den grond ge
boord wordt. Het groot maken van de NSB is de eerste noodzakelijkheid. Hoe 
daar uit te komen? Hoe het in goede banen te leiden, voor ons Volk voor het 
Duitsche Volk? Ik weet het nog niet . . . .  De eenige mogelijkheid om op te 
bouwen is, dat ik het onbeperkte vertrouwen van den Führer krijg. Dan kan er 
iets grootsch gebouwd worden het Nederlandsche imperium: Nederland van 
den Dollart tot Kales, met Indië, met de Congo, vriend van Zuid-Afrika, nauw 
samenwerkend met de groote Duitsche broer. Elke poging om het Neder
landsche volk in het Duitsche te doen opgaan is het vernietigen van de broeder
schap die mogelijk is. Duitschland zal daarbij bijten op gummi. Bij iedere knauw 
geeft het mede om de oorspronkelijke vorm na opheffing van den druk weer 
aan te nemen.

Geve God, dat ik den Führer kan bereiken en dat ik hem zal kunnen over
tuigen, dat de weg die ik voor oogen heb de eenig juiste is.”

Dit is een lang citaat, maar ik heb het gegeven omdat U hierin het conflict 
weergegeven vindt, waar verder de geheele politiek van Mussert om is blijven 
draaien. Aan de oprechtheid van deze persoonlijke aanteekeningen kan niet de 
minste twijfel bestaan. Musserts wensch was: een Groot-Nederlandsch rijk, met 
Indië, georiënteerd op en verbonden met een domineerend Duitschland. Van 
annexatie van Nederland door Duitschland was hij een tegenstander en hij heeft 
geopponeerd tegen maatregelen, die dien kant uitgingen. In zoo verre moet men 
Zeggen dat de politiek die hij voerde inderdaad Nederlandsche politiek was, 
maar men zou verstomd staan over de naïeve manier, waarop hij zich in de armen 
van Duitschland wierp, zonder te weten of hetgeen hij wenschte ook strookte 
met wat Duitschland begeerde, ware het niet dat dit de natuurlijke consequentie 
is van zijn geestelijke oriënteering, van de overgave bij voorbaat aan wat er van 
Duitsche zijde zal worden gedecreteerd, mits hij er maar een rol bij spelen kan. 
Zijn „Nederlandsche politiek” was er alleen een op den grondslag van de a priori 
vast staande onderworpenheid aan Duitschland.

Wel waren er in het Duitsche kamp twee stroomingen. Wij zagen reeds, dat 
Seyss Inquart in zijn woorden een standpunt deed blijken, dat tamelijk wel met
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Musserts denkbeelden overeen stemde. Zoo is het ook later gebleven: het memo
randum over „Das Reich”, dat Szyss in het najaar van 1943 opstelde, heeft in 
groote lijnen Musserts instemming. Ook zullen wij nog zien, dat hetgeen Hitler 
zelf zeide geschikt was om bij menschen, die aan Hitlers woorden eenige waarde 
hechtten, den indruk te wekken alsof hij Nederland niet wilde inlijven en het met 
Mussert wel zoowat eens was. Daartegenover staat de annexatiepartij, in Duitsch
land de S.S. onder Himmler, in Nederland ook vertegenwoordigd door de 
N.S.N.A.P. van Van Rappard, in de N.S.B. zelve door Rost van Tonningen en 
Feldmeyer. Men behoeft zich deze tegenstelling trouwens niet te scherp te den
ken: de annexionisten wilden nu reeds Nederland inlijven, de gematigden wil
den het nu niet, maar er was geen enkele waarborg, dat het, ook als zij hun zin 
kregen, niet op den duur toch op annexatie zou uitloopen. Ondanks deze volslagen 
onzekerheid omtrent Duitschlands bedoelingen is de houding van Mussert en 
van de N.S.B. van den beginne af gekenmerkt door slaafschheid jegens Duitsch
land, trouw tot in den dood aan den Führer, waarbij men dan maar moest af
wachten, wat de Duitsche regeering uiteindelijk over Nederland zou beslissen.

Nederland had de keuze om zich aan het Duitsche zwaard te onderwerpen, 
of door te strijden om de Duitschers te overwinnen. Daar was niets tusschen, en 
ons volk heeft die keuze gedaan. Mussert en de zijnen hadden lang te voren al hun 
keuze gedaan: solidariteit door dik en dun met Duitschland en zijn Führer. Als 
bondgenooten en handlangers van Duitschland hebben zij toen Nederland hel
pen bestrijden. „Slaaf of bondgenoot” heette de keuze, en was de leuze van de 
propaganda, die U zich natuurlijk nog herinnert, dit is door de jaren heen altijd 
het thema gebleven. Een vijandig gezind Nederland zou door Duitschland tot 
slaaf gemaakt worden, maar dank zij Mussert en het nationaal-socialisme had 
Nederland nog een toekomst: als het maar nationaal-socialistisch en Duitschge- 
zind wilde zijn, zou Duitschland het als bondgenoot aanvaarden. Dit was aan
vankelijk oprecht bedoeld, maar het was illusie. De persoonlijke wenschen van 
Mussert en de zijnen deden niets ter zake. Alleen de wil van een vrij Nederland 
kon practische waarde hebben. De rest was niets dan een overgave op goed geluk 
aan een Duitschland, waarvan men alleen maar zeker wist dat het was: Duitsch.

Mussert stortte zich in dit avontuur, officieel op de bijeenkomst te Lunteren 
op 22 Juni, die ik reeds vermeldde. Hij brak de brug naar het verleden symbolisch 
af door zijn verloochening van het Koninklijk Huis op 5 Juli 1940.

In de toelichting op het Programma der N.S.B. kwam de volgende zinsnede 
voor: „Alvorens over te gaan tot de bespreking van de programmapunten, ves
tigen wij de aandacht er op, dat men daarin omtrent het Koningshuis, de Rijks
vlag en het Rijkswapen, geen enkele mededeeling zal vinden, omdat deze onaan
tastbare symbolen van de eenheid der natie boven discussie verheven zijn” . Op 
29 Juni 1940, den verjaardag van Prins Bernhard, had de demonstratie van trouw 
aan dit Koningshuis als onaantastbaar symbool van de eenheid der natie plaats,
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de witte-anjerdemonstratie. Mussert schreef daarover in „Volk en Vaderland” 
van 5 Juli een artikel, dat ik als „schunnig” qualificeer, en waarin deze passage 
voorkomt: „ . . .  op den derden dag van dien oorlog verliet de Koningin het Volk 
en het Vaderland. Daarmede heeft zij den band doorgesneden, die Volk en Vor
stin bond. Velen in den lande, juist zij, die werkelijk van harte Oranjegezind wa
ren, hebben dit diep betreurd. Maar hetgeen gebeurd is, is niet meer ongedaan 
te maken, dat weten zij beter dan wie dan ook. Wij, nationaal-socialisten, zijn 
ervan overtuigd, dat op 13 Mei 1940 het Oranjehuis als Vorstenhuis heeft op
gehouden te bestaan. Dit is voor ons een vaststaand feit en de toekomst zal dit 
bevestigen. Koningin Wilhelmina was de laatste der regeerende Oranjes; vele ja
ren heeft Zij de kroon van Nederland gedragen; het is aan de geschiedenis om 
later te beoordeelen het goede en het kwade. Wij, nationaal-socialisten, oordeelen 
daarover niet; wij zwijgen, want voorbij is voorbij . . . . ” . En toen het Program
ma der N.S.B. herdrukt werd, bleek de passage omtrent de boven discussie ver
heven onaantastbare symbolen van de eenheid der natie daaruit te zijn verdwenen.

Zoo ben ik genaderd tot de beschrijving van Musserts groote stap: zijn voor
stel voor de regeling van de toekomstige verhouding tusschen Nederland en 
Duitschland.

Op 7 Augustus 1940 vertrokken Seyss Inquart en de Commissaris-Generaal 
Schmidt, de man die zulk een groote en jegens de N.S.B. vriendschappelijke 
rol in Nederland heeft gespeeld,'totdat hij in Juni 1943 door de S.S. vermoord 
werd, naar Berlijn. Wat zij daar deden weten wij nog niet, maar waarschijnlijk 
is er geconfereerd over de positie en het bestuur van Nederland, want vlak na 
hun terugkomst zien wij in Musserts aanteekeningen dat men zich daarmede 
bezig houdt. Op Woensdag 21 Augustus heeft hij een bespreking op kasteel 
Oud-Wassenaar met Seyss Inquart en Schmidt en schrijft:

„De R.K. meer openhartig dan voordien gesproken over de groote lijn, hoe de 
toekomstige verhouding tusschen Nederland en Duitschland. Ik heb begrepen 
dat van mij verwacht werd een en ander nauwkeuriger te omlijnen. Mijn denk
beeld was vanaf 15 Mei, de Führer verzoekt mij te komen om mijn gedachten 
mondeling te uiten. Blijkbaar wenscht men een schriftelijk vaststaande basis 
alvorens tot mondeling overleg te geraken. Ik heb hem gezegd de zaak te over
wegen en in een rapport neer te leggen.

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag overwogen na een vertrouwelijke bijeen
komst in mijn kamer Nat. Teh. Lunteren met d’Ansembourg, van Geelkerken, 
Genechten, Harloff en Huygen.

Zondag de nota geschreven, uitvoerig de geheele positie van Nederland in de 
wereld en Nederland-Duitschland in het bizonder. Resultaat: de beste waarborg 
voor de toekomst is de Bond der Germaansche volkeren.

Woensdag 28 Aug. 5 uur overhandigd aan R.K. in zijn werkkamer op het 
Plein (gebouw Buitenlandsche Zaken). Hij wilde het onmiddelijk doorzien en 
heeft toegezegd den Führer aan wie de nota gericht is, deze te doen toekomen”.
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De algemeene strekking van Musserts voorstel is in de dagvaarding weerge
geven. Het komt dus in het kort hierop neer, dat Hitler een Bond van Germaan
sche Volkeren moet stichten en het Nederlandsche volk daarin opnemen. Duitsch
land zal de leiding fiebben en Hitler, als Germaansch Führer, het oppergezag. 
Er zal een gemeenschappelijk leger zijn, met „vanzelfsprekend” Hitler als opper
bevelhebber, en een gemeenschappelijke economie, welke niet nader wordt ge
preciseerd en waarvan zoodoende voorloopig alleen duidelijk is, dat er geen vrije 
zeggenschap in economische aangelegenheden meer zal zijn. Ik vermeld, evenals 
de dagvaarding, in onmiddellijke aansluiting hierop de nadere uitwerking van 
het plan, zooals die in het laatst van 1940 of begin 1941 op schrift is gesteld door 
Carp, in opdracht en overeenkomstig de denkbeelden van Mussert, in het Ont- 
werp-Statuut van den Bond van Germaansche Volkeren, omdat dit kennelijk 
een preciseering is van de oude denkbeelden en niet een wijziging, en dus gebruikt 
mag worden voor beter begrip van Musserts bedoelingen, zooals ze in groote 
lijnen van den beginne af geweest zijn. Het eenige opvallende — maar politiek 
onbelangrijke — verschil is, dat het kennelijk uit Dietschen koker komende plan 
van een bond van Germaansche volkeren inmiddels blijkt te zijn veranderd in een 
bond van Germaansche Staten. Deze verandering in Musserts denkbeelden moet 
dus al spoedig gekomen zijn, ook in zijn nota van 4 Juli 1941 spreekt hij van een 
Germaanschen Statenbond. Ik wijs erop, dat als Bondsleden (behalve het Groot- 
Duitsche Rijk) worden genoemd het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Dene
marken, maar het Rijk der Nederlanden en het Noorsche Rijk. Zwitserland is, 
sedert September 1940, blijkbaar uitgevallen. Artikel 4 van het Bondsstatuut legt 
de leiding in handen van den Führer van het Groot-Duitsche Rijk „met inacht
neming van de bepalingen van dit statuut” , en de toelichting zegt „Het komt niet 
gewenscht voor omtrent den aard dezer leiding in bijzonderheden te treden. Zij 
vindt in elk geval haar beperking in het bepaalde in artikel 5 en zal zich overigens 
in de practijk nader moeten ontwikkelen”. Artikel 5 bepaalt dan dat de leden hun 
interne zaken moeten regelen mits zij zich onthouden van alles wat de gemeen
schappelijke grondslagen van den Bond kan schaden en zich houden aan het 
Bondsstatuut, en volgens de toelichting zal ook hierbij uiteindelijk de leiding van 
den Bond een beslissing kunnen geven. Het komt er dus op neer, dat de leiding, 
ofte wel de Führer aller Germanen, het precies zal mogen voorschrijven zooals hij 
het hebben wil, hetgeen, zooal niet van veel politiek vernuft, dan toch van een 
juist begrip van de feitelijke verhoudingen in een door Duitschland beheerscht 
Europa getuigt.

Het is dus ter verwezenlijking van dit plan, dat Mussert zich tot Hitler wendde. 
Wij vervolgen de lezing van zijn dagboek, 3 September: „Schmidt mij medege
deeld, dat den volgenden ochtend de Rijkscommissaris naar den Führer zou gaan 
en mijn nota zou medenemen. Of er wat van den Bond zou komen, wist hij niet. 
Er was om te bereiken wat mogelijk was in belang van Volk en Vaderland maar 
één ding te doen nl. mij onvoorwaardelijk scharen achter Hitler, die absoluut het
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allerbeste met Nederland voor heeft en ook voor Indië zal doen wat mogelijk is. 
Daarom een nieuwe brief bij de nota opstellen. Kon ik daartoe besluiten dan 
wist hij met zekerheid dat ik het allerbeste deed wat voor ons Volk te doen valt. 
Samen aan het opstellen van een brief. Wij werden het ten slotte gauw eens. 
Sch. naar den Rijkscommissaris, die zich er ook mede vereenigde.

De volgenden dag 4 Aug. *) zou de officiëele overhandiging plaats vinden, 
’s Avonds bij Harloff overlegd met v. Geelkerken en Harloff en Huygen. Allen 
er over eens, het zou zoo moeten gebeuren.

4 Aug. om negen uur ’s ochtends in kamer Rijkscommissaris officiëele 
plechtigheid: van de zijde van de NSB, behalve ik ook van Geelkerken en 
Rost van Tonningen . . . .  De Rijkscommissaris anderzijds, vergezeld van de 
Commissaris-Generaal Schmidt, Rauter en Wimmer. Allen groot uniform, plech
tig, foto. Rede Rijkscommissaris over de Schicksalverbundenheit der Germaan
sche volkeren, dat Hitler niet gezien moest worden alleen als Duitsch leider, maar 
dat hij de Germaansche Führer ook zich verantwoordelijk gevoelt voor de ande
re Germaansche volkeren. Daarom van de grootste beteekenis, dat wij dat in
zagen en de samenwerking van Nederlanders met Duitschers in goede banen 
wilden leiden. De rede stond in het teeken van de kameraadschappelijke ver
bondenheid.

Een kort woord van mij als antwoord: ik doe dit in de vaste overtuiging mijn 
Volk en mijn Vaderland het beste te dienen, anders had ik dit nooit gedaan”.

Men ziet hier de figuur: die nota van Mussert kon men wel meenemen, maar 
of er wat van den Bond kwam was verder niet bekend. In ieder geval moest men 
zich maar onvoorwaardelijk achter Hitler scharen, die het dan wel goed met 
Nederland maken zou. Dit is ook de geest dien het telegram van Mussert aan 
Hitler van 4 September ademt, en dat vermoedelijk het stuk is, dat hij in zijn 
aanteekeningen vermeldt als den door hem met Schmidt samen opgestelden brief. 
Hij verklaart in elk geval, dat er over den tekst van dat telegram te voren nogal 
wat gepraat is. Dit telegram zegt: „Am Vorabend vor der groszen Auseinander- 
setzung zwischen Deutschland und England lege ich Ihnen, Führer, das Wohl 
des Niederlandischen Volkes in die Hand. In dem Bewusstsein, dasz alle Ihre 
Entschlüsse und Befehle letzten Endes auch zum Wohle des Niederlandischen 
Volkes sind, erwarten wir Ihre Befehle” . Geheel dezelfde gedachtengang als door 
Schmidt op 3 September geuit.

Er is echter nog meer gebeurd. Het verslag van Van Geelkerken, die deze 
plechtigheid bijwoonde, zegt: „Ontvangst door den Rijkscommissaris, die staan
de achter zijn tafel den Leider en de beide N.S.B.’ers als volgt toespreekt: 
Kameraden, Gij zijt hier gekomen om in mijn handen te stellen een verklaring, 
die gij zoo aanstonds zult teekenen, waarin Gij den Führer „anerkannt” als

‘) Mussert bedoelt September. Bijna overal in zijn dagboek, dat van Mei tot September 
1940 loopt, schrijft hij i.p.v. September: Augustus. Mr. Zaaijer corrigeerde dit sprekende. 
(Noot van het R .v.O .).
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Führer. Ik wensch U geluk met deze verklaring, die gij aflegt aan den vooravond 
van zeer belangrijke „Entscheidungen” ten opzichte van Engeland en ik kan U 
reeds thans verzekeren, dat de Führer op prijs zal weten te stellen, dat Gij thans 
deze verklaring aflegt. Ik begrijp, dat deze verklaring voor U een zeer „schwere” 
beslissing is geweest door de door den oorlog ontstane verhoudingen én doordat 
Gij hiermede beslissingen moest nemen ten aanzien van Uw volk. Wil men zich 
echter beschouwen als leiders in een volk, dan schuwt men beslissingen niet, 
terwijl het manlijker is de moeilijkheden niet te ontwijken, doch daarvoor een 
oplossing aan te geven. Deze oplossing zal blijken de eenig juiste te zijn, daar 
hierdoor het Nederlandsche volk de gelegenheid zal krijgen zich ten volle te ont
wikkelen. Uw „Dietsche” ideaal behoeft ook niet te vervallen, doch zal naar ik hoop 
voor de jeugd van Uw land het ideaal blijven in de groote Germaansche gemeen
schap, waarnaar zij zal blijven streven. „Ich grüsse den Führer.” De Leider der 
N.S.B. zeide deze verklaring te hebben afgelegd in het belang van het Neder
landsche Volk en het Vaderland.”

Deze laatste woorden kloppen dus weer met de door Mussert zelf gegeven le
zing. Ook Mussert zelf heeft later verteld, dat hij Hitler „erkend” had, getuige 
het door hem opgestelde stuk, dat bestemd was om een verklaring te worden, 
door de N.S.B. af te leggen op 20 April 1941, waarin hij zegt: „De beteekenis 
van Adolf Hitler is daardoor gegroeid verre boven die van den Leider van het 
Duitsche Volk; voor het Nederlandsche volk is hieraan uitdrukking gegeven 
door de erkenning van Adolf Hitler als „Führer aller Germanen” door den Lei
der der N.S.B.” Hier moet natuurlijk bedoeld zijn een gebeurtenis, liggende 
vóór 20 April 1941 en dit kan niet anders zijn geweest dan de hierboven beschre
ven plechtigheid.

Wat moeten wij nu van deze gebeurtenissen zeggen? Dat hier op het geeste
lijke landverraad het daadwerkelijke landverraad is gevolgd, dus het strafbare 
feit is gepleegd. Feitelijk is het zoo geweest dat Mussert, zich eenigszins voor
doende als de vertegenwoordiger van Nederland, zonder meer zich aan Hitler 
onderwierp, daarbij bescheidenlijk in overweging gevende, of hij de verhouding 
tot Nederland maar niet in den vorm van den Germaanschen Bond zou willen 
regelen. Maar het plan dat Mussert voor oogen had was, dat er een bond 
van Germaansche volken zou komen, ingericht zooals ik zoostraks beschre
ven heb, en het was ter verwezenlijking van dat plan, dat hij thans de eerste 
stappen deed.

Indien dit door een willekeurig particulier zoo was gedaan, zou men het een on
schuldige en onschadelijke klucht kunnen noemen, een poging met een volstrekt 
ondeugdelijk middel. Ik heb daarom in de dagvaarding er uitdrukkelijk bij ver
meld, dat het een stap was van den Leider der Nationaal-Socialistische Beweging 
in Nederland, tegenover het nationaal-socialistische Duitschland. Onder die 
omstandigheden was het heelemaal niet onschuldig, maar integendeel een be
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langrijke en gevaarlijke stap. De Duitsche autoriteiten, die er een officieele 
plechtigheid voor arrangeerden, hebben het kennelijk ook zoo opgevat.

Wij zien hier van Mussert een aanslag, gepleegd met het oogmerk om Neder
land onder vreemde heerschappij te brengen. Wat is „onder vreemde heerschap
pij brengen” in den zin der wet?

„Heerschappij” wil niet alleen zeggen volstrekte afhankelijkheid, inlijving bij 
een vreemde mogenheid. Het brengen in gedeeltelijke afhankelijkheid valt er 
evenzeer onder. Dit was hier stellig het geval: inzake de landsverdediging en de 
groote lijnen van het economisch beleid zou de Leider van den Germaanschen 
Bond de hoogste zeggenschap hebben. Hij zou trouwens ook de grenzen van zijn 
eigen competentie moeten bepalen bij geschil, of iets tot de binnenlandsche aan
gelegenheden van een lid, dan wel tot de bondsaangelegenheden behoorde. Er 
is hier dus sprake van onder vreemde heerschappij brengen, en wel van het ge
heele Koninkrijk, immers van afscheiding van de overzeesche gebiedsdeelen is 
geen sprake.

Nederland moest onder vreemde heerschappij worden gebracht. Het was dat 
nog niet. Het was een zelfstandig Koninkrijk, dat zich in oorlog bevond met 
Duitschland en waarvan het grondgebied in Europa door de Duitschers was be
zet. Die bezetting is slechts een tijdelijke feitelijke toestand, voor den duur van 
den oorlog. De „vreemde heerschappij” is een duurzame rechtstoestand. De na
druk valt hierbij op „duurzaam”. Is een toestand werkelijk duurzaam, dan past 
het recht zich daarbij aan.

De aanslag met het oogmerk om Nederland onder vreemde heerschappij te 
brengen is de onwettige poging om zulks te doen, het onwettige begin van uit
voering. Dit wil niet zeggen, dat degene die zich aan het begin van uitvoering be
zondigt, ook persoonlijk het geheele „onder vreemde heerschappij brengen” zou 
moeten voltooien. Dat zou onmogelijk zijn, al ware het alleen al om deze reden, 
dat niemand dit volledig bewerkstelligen kan: er behoort altijd nog bij dat de 
vreemde, onder wiens heerschappij het aangetaste land komt, die heerschappij 
aanvaardt. Voldoende zal zijn, dat de aanslag, de uitvoeringshandeling, een on
derdeel is van het geheele proces van aantasting van Nederlands onafhankelijk
heid en als zoodanig is bedoeld.

Zoo was het hier inderdaad. Mussert had den drempel van den nieuwen tijd 
overschreden en wenschte te komen tot een Nederland, onderdeel van den Ger
maanschen Bond. In een vrij Nederland zou dat een onbegonnen werk geweest 
zijn. In het bezette Nederland was er alleen voor noodig dat men het vijandelijke 
staatshoofd wist te bewegen, het denkbeeld te aanvaarden. Het aanbevelen van 
het plan aan Hitler is hier dus stellig een uitvoeringshandeling van het misdrijf: 
behalve de aanvaarding van het plan door den vreemde, onder wiens heerschappij 
Nederland zou moeten komen, ontbrak er aan de verwezenlijking niets. Althans 
op papier: in feite zou men ook nog den tegenstand van het onverzoenlijk voort
vechtende Nederlandsche volk moeten overwinnen.
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De verzending van deze nota was dus de beslissende stap op den weg van het 
landverraad, waarvoor de geestelijke basis reeds in Mei 1940 aanwezig was, ja 
zelfs, volgens de eigen verklaringen van Mussert, die ik vroeger reeds citeerde, 
al veel eerder, al in 1935, aanwezig was. Men moet dit goed in het oog houden. 
Deze stap, gedaan vlak voor den beslissenden aanval op Engeland zou, indien hij 
een staakje van opportuniteitspolitiek geweest was, zeker niet bewonderens
waardig geweest zijn en evenzeer strafbaar, maar niet principieel onderscheiden 
zijn van de andere staaltjes van opportunisme, die in die dagen wel vertoond zijn. 
Maar wat hier gedaan werd was uitvloeisel, en tevens basis, van een consequente 
politiek, erop gericht, het voor zijn vrijheid vechtende Nederlandsche volk in 
plaats daarvan in duurzame afhankelijkheid te brengen van zijn doodsvijanden en 
van hun opperhoofd.

Wij vervolgen thans eerst even het geschiedverhaal.
Op 6 September kwam Seyss Inquart van zijn bezoek bij Hitler terug. Hij 

„bracht ons de groeten over van den Führer, zou ons ontvangen zoo spoedig dit 
hem mogelijk was” — vertelt Mussert—. „Intusschen rekende hij op kameraad
schappelijke samenwerking en opbouw”. Van Geelkerken is wat positiever: 
de Rijkscommissaris deelde mede, „dat hij de verklaring en de bijgevoegde stuk
ken den Führer had ter hand gesteld. Voorts, dat de verklaring door den Führer 
was aanvaard, dat de gedachten van den Leider der N.S.B. in het memorandum 
neergelegd, zijn instemming hadden, dat het nationaal-socialisme in Nederland 
Zou worden verwezenlijkt door de N.S.B. onder leiding van Mussert, dat de 
Führer binnen enkele dagen een datum zou vaststellen voor de ontvangst.”

Het bezoek bij Hitler, op 23 September, was zeer bevredigend. De Führer 
vertelde, „dat hij begrip had voor de zware beslissing die Mussert hiermede had 
genomen, omdat het lot beide volken tegenover elkander had geplaatst, terwijl 
door het Nederlandsche volk sinds eeuwen een eigen weg was gegaan. De Führer 
ontwikkelde hierop zeer uitvoerig de uiteenloopende levensweg der Germaan
sche stammen sinds Herman den Cherusker” — de rest van het verhaal kun
nen wij ons dan wel voorstellen. Over het Nederlandsche koloniale rijk zeide hij 
zeer nadrukkelijk: „ ’als ik te eeniger tijd offers moet brengen omdat ik niet anders 
kan, daar ik slechts met één belang mag rekenen, namelijk het belang van mijn 
volk, dan wil ik toch verzekeren, dat niets verloren zal gaan van wat door Ger
maansche volken is veroverd en wat van hen is en dan komt dat terug.’ Hij zeide 
meer prijs te stellen op een machtig Nederlandsch rijk dan op een arm, daar hij 
’ook wel eens een rijke bondgenoot wilde hebben’, omdat arme genoeg te krij
gen waren.” Verderop heet het nog: „Hij gaf uiting aan zijn waardeering voor de 
gedachten van den Leider der N.S.B. omtrent een bond van Germaansche vol
keren, zeide dien bond te zien als een noodzakelijkheid voor Europa wilde dit 
een wereldmacht uitbeelden en zich handhaven. De plaats die Nederland vol
gens hem daarin zal innemen zal die zijn van het tweede Germaansche volk, daar 
hij Nederland een parel achtte onder de Germaansche volkeren. Volgens zijn
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rassengeleerden worden in Nederland en in Noorwegen de allerbeste vertegen
woordigers gevonden van het Germaansche ras” . (Wat die „rassengeleerden” 
zijn, Mijnheer de President, weet ik eigenlijk niet precies. Ik geloof zooiets, als 
wat men bij andere stammen medicijnmannen, of regenmakers, of toovenaars 
noemt. Maar iaat ons hooren wat Hitler nog meer te vertellen heeft).

„De Führer gaf den Leider der N.S.B. de verzekering, dat de Rijkscommissa
ris in Nederland tot opgaaf had den weg te effenen voor de aan de machtkoming 
van Mussert, opdat die het volk zou kunnen leiden in bovengenoemden zin. De 
Nederlander zou, volgens den Führer, niet ineens tot het inzicht komen, dat de 
bond van alle Germaansche volken de eenige levensmogelijkheid in zich heeft, 
omdat een zeer groot deel van het volk nog verkeerde inzichten had . . . .  Om het 
Nederlandsche volk hiervoor te winnen kwam volgens hem slechts het nationaal- 
socialisme in aanmerking” .

Ik ben over den tijd waarin de nota van 27 Augustus 1940 opgesteld en inge
diend werd wel zeer uitvoerig geweest, maar het schijnt mij ook van veel belang 
om een goeden indruk te geven van de geheele sfeer, waarin dit is gebeurd. Deze 
sfeer is kort en goed, dat Mussert zich bij den neus heeft laten nemen en heeft 
laten drijven, waar de Duitschers hem hebben wilden. Den Leider, die toch zoo 
happig was om bij de gratie van Hitler een rol te mogen spelen, met voorbijgang 
van zijn politieke concurrenten, hebben zij bewogen om zich onvoorwaardelijk te 
onderwerpen, waarmede men overigens niets geen medelijden behoeft te hebben, 
omdat de bereidheid hiertoe bij het slachtoffer bij voorbaat bestond, en nadat hij 
zich onderworpen had, hebben zij hem in optimistische stemming gehouden met 
wat vriendelijke woorden van den aangebeden Führer, als een niet-Arischen 
wilde met wat kralen en spiegeltjes. Men heeft hier uitstekend gebruik weten te 
maken van de ijdelheid en de zucht om een rol te spelen eenerzijds, de zwakheid 
anderzijds, die voor Musserts geheele optreden karakteristiek zijn. Van de nota 
over den Bond der Germaansche Volkeren heeft niemand zich verder iets aange
trokken, maar Mussert heeft werkelijk de illusie gehad dat hij het beste gedaan 
had wat hij doen kon, dat hij nu ook een staatsman was en de nota een gewich
tig staatsstuk. In die nota zelve noemt hij haar zijn „politieke geloofsbelijdenis”, 
een uitdrukking die hij enkele maanden later herhaalt, en nog in zijn nota van 10 
November 1943 verklaart hij, nog steeds de nota van 1940 in al haar beginselen te 
onderschrijven. Dit stuk is voor zijn verdere beleid van fundamenteele beteekenis 
geweest, men moet hetgeen er later gebeurd is zien tegen den achtergrond van die 
nota, als een poging om de verwezenlijking van het daarin neergelegde plan 
naderbij te brengen, en zoodoende als een voortzetting van de landverraderlijke 
activiteit, die met de indiening van de nota was ingezet.

In zijn nota van 4 Juli 1941 schrijft Mussert, dat hij ernaar gestreefd heeft, 
met de grootst mogelijke kracht het werk der N.S.B. voort te zetten op den grond
slag van de nota van 1940. 31 Mei 1943 noemt hij die nota den grondslag van 
den verderen uitbouw der N.S.B. en haar deelneming aan den oorlogsinzet. 10
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November 1943: aan de beginselen en het fundament van de nota heeft hij zich 
gehouden, voor zoover de omstandigheden dit toelieten.

Zoo ziet men om te beginnen, dat de propaganda voor den Germaanschen 
Statenbond en den Führer aller Germanen, waarvan de geheele actie van Mus
sert in die jaren vol is, en waarvan de dagvaarding een kleine bloemlezing bevat, 
onderdeel was van een weloverlegd politiek plan. Voor dit denkbeeld moest in 
de eerste plaats de N.S.B., maar verder ook het Nederlandsche volk, worden ge
wonnen. In de eerste plaats de N.S.B.: in de nota van 4 Juli 1941 schrijft M us
sert, dat de eerste taak was om aan de Beweging duidelijk te maken, dat de sa
menwerking met Duitschland zou moeten worden georganiseerd in den vorm 
van den Germaanschen Statenbond onder leiding van den Führer. Er was veel 
wantrouwen in Duitschland te overwinnen. Het vertrouwen op den Führer was 
de grondslag van de actie, die hij hiertoe met zijn naaste medewerkers voerde.

Zoo ziet men ook, dat de erkenning van Hitler als Germaansch Führer in 
September 1940, en de eed van trouw van Mussert aan Hitler als Germaansch 
Führer op 12 December 1941, waarvan het proces-verbaal in het dossier ligt, 
voor hem een eerste stap waren ter verwezenlijking van den Bond, zooals hij in 
zijn nota van 10 November 1943 met zooveel woorden zegt. Verder dat de be- 
eediging van het kader der N.S.B. op Mussert een doortrekken van dien eed van 
trouw aan Hitler was. „Aufgrund meiner Vereidigung auf den germanischen 
Führer habe ich die Bewegung auf mich vereidigt” stelt Mussert vast in zijn pun
ten voor de bespreking met Hitler op 10 December 1942. In gelijken zin ook de 
nota van 31 Mei 1943. Dat deze beëediging van het kader der N.S.B. ook nog wel 
een andere bedoeling zal hebben gehad, doet hieraan niet af.

Behalve het leiderschap van den Germaanschen Führer had de Bond, in de 
voorstelling van Mussert, nog vier trekken, die hij de grondslagen noemt: 

le. de bloedsverbondenheid 
2e. de gemeenschappelijke economie 
3e. de gemeenschappelijke wereldbeschouwing 
4e. de gemeenschappelijke weermacht.
Wat de bloedsverbondenheid betreft, het gemeenschappelijke Germaansche 

karakter, deze zou volgens de nota van 1940 moeten worden bevorderd door — 
U raadt het nooit — de verwijdering van de Joden. Mussert deed daarbij trou
wens nog een goed woordje voor ze. Zij zouden — volgens zijn oude plan — 
naar Britsch, Nederlandsch en Fransch Guyana gaan. Dit gebied „is in staat ge
leidelijk millioenen Joden op te nemen, die nu in de Nederlanden en andere 
deelen van de Germaansche levensruimte wonen” , schrijft hij. Hij bepleit hier 
dus een minder onmenschelijke oplossing dan de Duitschers kozen. Overigens 
stap ik van dit punt af. Ik wijs er alleen op, dat de voortdurende anti-semietische 
actie van de N.S.B. geheel in het kader van Musserts nota paste.

Ook over de gemeenschappelijke economie kan ik kort zijn. Eenigszins om
lijnde denkbeelden daarover had Mussert niet. In de practijk is Nederland leeg
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geplunderd en in zijn nota van 10 Nov. 1943 verklaart hij: „dit is niet hetgeen wat ik 
in de nota van 1940 onder gemeenschappelijke economie verstaan heb”.

Van belang voor de beoordeeling van Musserts gedragingen zijn alleen de beide 
andere grondslagen: de gemeenschappelijke wereldbeschouwing en de gemeen
schappelijke weermacht.

De gemeenschappelijke wereldbeschouwing, grondslag van den bond, zou na
tuurlijk moeten zijn het nationaal-socialisme. Wij hebben reeds eerder gezien, 
dat volgens de latere uitwerking van het plan de leden zich in hun constituties tot 
nationaal-socialistische staten zouden moeten verklaren. Het zou dus noodig zijn, 
Nederland nationaal-socialistisch te maken. Ziehier Musserts plan hiertoe, zooals 
de nota van 1940 het weergeeft:

„Het Nederlandsche volk, en nu spreek ik nog alleen maar over het Neder
landsche volk binnen het Rijk der Nederlanden, is dus bij lange na nog niet na
tionaal-socialistisch. . . .  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. 
Maar onze tegenstanders hebben nog veel meer geleerd.. . .  Na Januari 1933 is: 
het in geen enkel land meer mogelijk om de democratie te verslaan, zonder in
grijpen van buiten af. Ook Oostenrijk heeft dit bewezen.

Wel is er in Nederland 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 Ne
derlandsche volk in korten tijd tot het nationaal-socialisme te brengen, mits aan 
bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De eerste en belangrijkste voorwaarde is, dat het odium van landverraad, dat 
volkomen ten onrechte op ons is gelegd, radicaal van ons wordt afgenomen. De 
democratie heeft dit op ons kunnen leggen, door jaren achtereen 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 maken de kool- 
planterij en de melkboerderij in de Westmark en dat wij N.S.B.'ers daarvan de 
handlangers zijn, omdat wij ons solidair verklaard hebben met het nationaal- 
socialistisch Duitschland en het fascistisch Italië. Iedere overwinning van 
Duitschland en Italië werd omgesmeed in een nieuw wapen tegen ons.... en ware 
het Duitsche leger niet zoo snel tot overwinning gekomen, Poolsche moordpar
tijen zouden het gevolg zijn geweest. Nog immer gelooft ons Volk, dat wij het 
zijn, die het groote gevaar vormen voor de onafhankelijkheid van ons land.

Wanneer dit voorstel tot opnemen van het Nederlandsche volk in den Bond 
der Germaansche volken door den Führer wordt aanvaard in zoodanigen vorm 
en onder zoodanige bewoordingen, dat daarin duidelijk tot uiting komt, dat het 
alleen mogelijk is om aan overheersching of inlijving te ontkomen, dank zij het: 
feit, dat er een N.S.B. is en dank zij het feit, dat de Führer het vertrouwen heeft, 
dat de N.S.B. onder mijn leiding het Nederlandsche volk tot het nationaal-socia- 
lisme zal brengen, dan wordt de N.S.B. van verraadster van land en volk, to t
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degene die land en volk verlost en de Führer wordt van Duitschen Führer tot 
Germaanschen Führer, die ook voor het Nederlandsche volk zijn hooge be- 
teekenis krijgt.

Wordt daarenboven de macht in de handen der N.S.B. gelegd, zoodat het 
feit voltrokken is, dan zullen vele machten zich onmiddellijk aanpassen, de Ker
ken zullen volgen en de weg komt vrij.

Het is dan slechts zaak om het bestuur en de propaganda op verstandige 
voor het Nederlandsche volk, geschikte wijze te voeren om in korten tijd de 
groote meerderheid van het Nederlandsche volk en vooral de boeren, de kleine 
burgers en de arbeiders, tot het nationaal-socialisme te brengen.

In den aanvang zal, volgens dezen gang van zaken, dus alleen de leiding van 
het Nederlandsche volk-omgeven door een kern van tienduizenden getrouwen- 
nationaal-socialist zijn; de massa van het volk zal spoedig volgen, waartoe 
scherpe maatregelen tegen de werkloosheid, invoering van arbeidsdienst, op
voeding in de Nationale Jeugdstorm, opleiding in de Weerbaarheidsafdeeling, 
ieder het hunne zullen bijdragen.

Tenslotte is ook de tegenstander vermoeid na negen jaren harden strijd en 
heeft zijn geloof dan in een toekomstige overwinning verloren.

Dit is voldoende om te kunnen zeggen, dat het Nederlandsche volk weliswaar 
nog niet nationaal-socialistisch is, maar dat ik er voor kan instaan, dat het dit in 
korten tijd kan worden, waarmede voldaan zal zijn aan den tweeden grondslag 
voor het lidmaatschap van den Bond.”

U vindt in deze passage alles terug: de versterking van de N.S.B. en van het 
nationaal-socialisme, het geven van een leidende positie aan de N.S.B. en de 
methode om ons volk voor het nationaal-socialisme in het algemeen en de N.S.B. 
in het bijzonder te winnen. Hoe belangrijk dit in het kader van zijn plannen bij 
voortduring gebleven is blijkt uit den begeleidenden brief bij zijn nota van 10 
November 1943 aan Hitler, waarin wij lezen:

„Ik ben ten zeerste doordrongen van de gedachte, dat mijn eerste en noodza
kelijkste taak daarin bestaat, het Nederlandsche volk, waartoe ik behoor en dat ik 
van ganscher harte liefheb, geestelijk, in den zin van de nationaal-socialistische 
idee, te vormen. De N.S.B. is de levende kern van deze nieuwe politieke schep
ping. Wij zullen als Beweging groeien en zoo in ons zelve steeds sterker samen
groeien met het nieuwe Nederlandsche volkswezen en in deze ontwikkeling 
de kracht en den wil vinden tot den weg in het groote Germaansche gemeene- 
best.”

Dat Mussert bij voortduring geageerd heeft voor versterking van de N.S.B. 
en van haar positie is vanzelfsprekend, dat is zijn „naturgegebene Aufgabe” als 
Leider, zooals hij het zelf heeft uitgedrukt (4 Juli 1941). Omdat dit zulk een al
gemeene en zulk een van zelf sprekende trek van zijn optreden is geweest, meende 
ik ook, te kunnen volstaan met dit in één algemeenen zin in de dagvaarding te 
vermelden, zonder er bepaalde symptomen als voorbeeld bij te geven. Het gaat
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hier om telastelegging van een algemeene manier van optreden, niet om bepaal
de gebeurtenissen op bepaalde dagen, en deze telastelegging is aldus voor ieder
een, en zeker voor den verdachte, volkomen duidelijk. Wij zien uit de nota van 
1940, dat deze activiteit voor Mussert welbewust ook een onderdeel was van de 
actie, om tot den Bond van Germaansche Volkeren te geraken, en zoodoende 
onderdeel van zijn aanslag om Nederland onder vreemde heerschappij te brengen.

Verder ziet U hier den grondslag van de geheele propaganda-actie blootgelegd, 
Zooals wij ons die zoo goed herinneren. U weet nog wel van de verkiezingen van 
1937: Mussert, de man zonder wien Nederland geen toekomst meer heeft. De 
lijn is doorgetrokken: zonder N.S.B. heeft Nederland geen toekomst, zal het 
worden ingelijfd. Maar dank zij de N.S.B. kan het als gelijkgerechtigd lid van 
den Bond van Germaansche Volkeren worden opgenomen. Slechts één citaat uit 
tallooze, Musserts rede bij de viering van het 9-jarig bestaan der N.S.B. op 14 
December 1940: „Dat die (schoone toekomst voor het Nederlandsche volk) er is, 
dat ons volk zich zal kunnen herstellen dat is mogelijk, omdat in de voorafgaande 
jaren met moeite en zorg een kern is ontstaan van tienduizenden mannen en 
vrouwen, die een open oog hebben voor de wereldrevolutie van heden, die zich 
voltrekt, die niet met doffen blik staren naar het verleden, maar zich blijde en 
geloovig, offerend en dienend, willen richten naar de toekomst. In 1937 heb ik 
gezegd: zonder N.S.B. heeft dit volk geen toekomst meer. Wij allen zijn daar
om gehoond. Nu beleven wij de vervulling. Inderdaad, zonder de N.S.B. zou 
dat volk geen toekomst meer hebben. Maar er is een N.S.B., er zijn tienduizen
den nationaal-socialisten in Nederland en daarom zal ons vaderland niet uit de 
rij der staten en zal ons volk niet uit de rij der volkeren verdwijnen, maar een 
plaats krijgen in het nieuwe Europa. . . .  Dat ons volk dit niet inziet, is het ver
schrikkelijke gevolg van jarenlange, systematische ophitsing en misleiding."

Deze geheele propaganda-actie is één voortdurende poging geweest, om Mus
serts ideaal van den Germaanschen Statenbond naderbij te brengen, om Neder
land te brengen onder vreemde heerschappij.

Hetzelfde blijkt het geval te zijn met zijn bevordering van Nederlands deel
neming aan de Duitsche oorlogvoering, hoe zeer dit op het eerste gezicht ook is 
hulpverleening aan den vijand zonder meer.

Een gemeenschappelijke weermacht, onder bevel van Hitler, moest volgens 
de nota van 1940 een der grondslagen van den Germaanschen Bond zijn. Hetgeen 
daarbij aan Mussert zorg baarde was, dat er geen ideëele basis was, waarop Ne
derlanders samen met Duitschers zouden kunnen strijden. „Voorwaarden voor 
een werkelijk krachtige weermacht zijn, dat den mannen het doel klaar voor 
oogen staat, dat dit doel hen bezielt en dat zij gelooven, dat dit doel bereikbaar 
is” , schrijft hij.

Een dergelijk doel heeft hij nu eerst probeeren te scheppen met de volgende, 
voor ons nogal malle, constructie: Musserts denkbeelden hadden een duidelijken 
Groot-Nederlandschen inslag. Hij wenschte als levensruimte voor het Neder -

Proces Mussert 6
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landsche volk een flink gebied naar het Zuiden erbij, dat wordt beschreven als 
zich uitstrekkende tot Galais, op één plaats zelfs als gaande tot aan de Somme. 
Als Hitler nu maar aan die annexionistische verlangens wilde voldoen, zou Neder
land een bloed- en eereschuld jegens Duitschland krijgen, en dat land nooit 
meer alleen ten strijde laten trekken. In Duitschland heeft de Groot-Neder- 
landerij een slecht onthaal gevonden en zij geraakt bij Mussert dan ook steeds 
meer op den achtergrond.

In „Volk en Vaderland” van 4 October 1940 heeft hij intusschen iets anders 
bedacht. Als de Duitschers en Nederlanders een gemeenschappelijke expeditie 
ter bevrijding van Zuid-Afrika ondernamen, zou de basis voor de gezamenlijke 
bondsweermacht gelegd zijn.

Tenslotte is hij uit de moeilijkheid geholpen door den Duitschen aanval op 
Rusland. De strijd tegen het bolsjewisme is verder de ideëele basis voor de mili
taire samenwerking met Duitschland gebleven, gelijk men hem trouwens ook 
als argument voor politieke verbondenheid met Duitschland heeft willen han- 
teeren. Ik wil hiervan enkele citaten geven. U kent nog wel voldoende de alge
meene politieke lijn van Musserts propaganda, maar dit speciale militaire onder
deel is een stukje van dien stroom, dat men alleen als men er speciaal naar gaat 
zoeken er weer uit kan visschen.

„De Nederlandsche soldaat zal deel uitmaken van de groote Germaansche 
weermacht en hij zal zijn vaderland verdedigen, daar waar het verdedigd moet 
worden, n.1. aan de grenzen van Europa” . (18 Februari 1942, rede voor het kader 
van den Arbeidsdienst). „Nog tienduizenden (zullen) volgen, want het gaat 
hier om Europa te beschermen tegen de bedreiging van het bolsjewisme. Het 
Nederlandsche volk moet een behoorlijk deel van het nieuwe Europa kunnen wor
den en het heeft te kiezen of het slaaf dan wel soldaat zal willen zijn. . .  Onze vroe
gere regeerders hebben alles kapot gemaakt en ik zou. . . .  geen kans zien er weer 
iets van terecht te brengen, indien er geen Nederlandsche strijders waren, die 
zich hadden ingezet om onder leiding van den geniaalsten Führer, dien we ooit 
gekend hebben, het nieuwe Europa te helpen vormen, waarvan wij een gedeelte 
dienen te zijn” . (29 September 1942, bij het vertrek van vrijwilligers naar het 
Oosten). „D it beginsel van de gezamenlijke verdediging van de Germaan
sche levensruimte eischt, dat er één macht, één groote weermacht van alle Ger
maansche volkeren is” . (30 Mei 1943, bij beëediging van den Landwacht te 
’s-Hertogenbosch). „Wij hebben vóór 1940 altijd gesproken over Europeesche 
solidariteit: dientengevolge hadden wij dit na 1940 in de practijk te brengen op 
de eenig mogelijke en tevens eenig logische wijze als Germaansche solidariteit, 
door in den strijd op leven en dood te staan schouder aan schouder met de Duit
sche soldaten. . . .  Wij, Nederlanders, hebben dus te kiezen tusschen geen weer
macht öf ons in te schakelen in een groot complex. Geen soldaat zijn beteekent 
op den duur de slavernij . . .  Zoo hebben wij de Germaansche solidariteit in daden 
omgezet, nu in dezen tijd waar het op daden aankomt. De grondslag om Neder
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land op te nemen in een Germaansche weerbaarheid is gelegd.” (14 December 
1943, bij de viering van het 12-jarig bestaan).

De gedachte is dus: de strijd tegen het bolsjewisme als ideëele grondslag 
voor de gemeenschappelijke weermacht, de gemeenschappelijke weermacht als 
grondslag voor het verbond met Duitschland. Het bevorderen van Nederlands 
deelneming aan de Duitsche oorlogvoering, waarvan de dagvaarding enkele 
staaltjes noemt, was onderdeel van Musserts politiek plan.

Ik ben hiermede aan het einde gekomen van mijn bespreking van de feiten, 
genoemd in het eerste gedeelte der telastelegging, en meen te hebben aangetoond, 
dat inderdaad deze feiten alle, en tevens gezamenlijk, uitvoeringshandelingen 
waren van verdachtes oogmerk, om Nederland onder vreemde heerschappij te 
brengen. De omstandigheid dat de Duitschers zelf ook van plan waren om 
Nederland onder hun heerschappij te brengen, en wel in een voor Nederland nog 
onaannemelijker vorm dan Mussert voorstond, doet aan het karakter van Musserts 
daden niet af.

Over het tweede te laste gelegde feit, het plan om Mussert tot regent te laten 
uitroepen, kan ik aanmerkelijk korter zijn, dan over het eerste. Te voren moest 
ik Musserts geheele beleid bespreken, thans gaat het slechts om een onderdeel, 
eigenlijk een incident, dat geen verdere gevolgen heeft gehad. In hoofdzaak zijn 
slechts twee documenten hiervoor van belang: het door Mussert opgestelde 
plan voor de regeeringsomzetting, waarvan het belangrijke in de dagvaarding 
is overgenomen, en zijn telegram aan Hitler, waarin hij het onderhoud erover 
aanvraagt.

Van den beginne af heeft Mussert gehoopt, de macht in Nederland te zullen 
krijgen. Wij hebben reeds gezien, dat hij verwachtte na „de bevrijding” bij den 
Führer te zullen worden geroepen. Toen hij hem in de nota van 27 Augustus
1940 zijn denkbeelden uiteenzette werd daarin niet vergeten, dat de N.S.B. de 
macht in Nederland zou moeten krijgen, en volgens het verslag van Van Geel
kerken gaf Hitler bij zijn gesprek met Mussert op 23 September 1940 de ver
zekering „dat de Rijkscommissaris in Nederland tot opgaaf had den weg te 
effenen voor de aan de machtkoming van Mussert” . Het is, door de jaren heen, 
één streven, één doel: belangrijk zijn, een rol spelen, de macht hebben. De macht, 
bij de gratie van de Duitsche autoriteiten, die tot vervelens toe hierover aan het 
hoofd gezeurd werden, maar die, in tegenstelling met Mussert, dan toch wel 
Zooveel politiek benul hadden dat zij inzagen, dat een leider, die door het volk 
verafschuwd en veracht werd, als leider onbruikbaar was.

Het ging dan ook allerminst vlot. Dit na te gaan zal meer de taak zijn van een 
geschiedschrijver dan van mij, onze kennis is hiervoor ook nog niet voldoende 
gedétailleerd. Het schijnt dat de Duitschers aanvankelijk nog zijn blijven hopen, 
den steun van andere groepen dan de N.S.B. te krijgen. Toen in den zomer van
1941 de oproep tot den gemeenschappelijken strijd tegen het bolsjewisme alleen
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bij de volijverige N.S.B. weerklank vond, heeft men verder het alleen bij de 
N.S.B. gezocht. 5 Juli 1941 werden de oude politieke partijen ontbonden, 16 
September 1941 de goederen verbeurd verklaard van het Koninklijk Huis, dat 
door de N.S.B. was verloochend, en waaraan Nederland trouw was.

In 1942 heeft Mussert het groote oogenblik zien naderen. Op papier was de 
omwenteling toen allang voorbereid. Het internationale statuut van het nieuwe 
Nederland was vastgelegd in het Ontwerp-Statuut van den Bond van Germaansche 
Volkeren, dat Carp eind 1940 of begin 1941 had gereed gemaakt, zooals ik al 
eerder vermeldde. Het binnenlandsche statuut was omstreeks denzelfden tijd 
geregeld in een nieuwe nationaal-socialistische grondwet, samengesteld door 
Carp en Schrieke. Het denkbeeld van de bestuursomzetting via den Raad van 
State was in 1940 Mussert aan de hand gedaan, wederom door Carp, en toen al 
dadelijk eens door hem geprobeerd, immers in een aanteekening van hem over 
een gesprek met Seyss Inquart op 16 Augustus 1940 lezen wij:,,Raad van State; 
Ik bracht ter sprake de leden van den Raad van State te ontslaan en een kleine 
nieuwe Raad van State te vormen ter omzetting van het bestuur. De R.K. vond 
dat te ingrijpend”.

Alles was dus klaar. In Juli 1942 is toen het plan voor de omwenteling defi
nitief op schrift gesteld en de bespreking ervan bij Hitler aangevraagd. Op 31 
Juli houdt Mussert zijn rede over „De Nederlandsche Staat in het nieuwe Europa”, 
die blijkbaar een uiteenzetting bij voorbaat is, hoe de nieuwe heeren zich de 
internationale positie, en de binnenlandsche organisatie, voorstellen. Eind Augus
tus is aan die rede groote publiciteit gegeven hetgeen, bij den toenmaligen toe
stand, mag worden opgevat als een aanwijzing, dat de omwenteling werkelijk 
in de lucht hing. Op 26 September nog zei Mussert op de tweede jaarvergadering 
van het Opvoedersgilde:

. . . . , ,  dit zal men bemerken, zoodra er een nationaal-socialistische regeering, 
zal zijn gevormd. Ik hoop zelfs, dat wanneer het Opvoedersgilde zijn derde 
verjaardag viert, deze regeering reeds geruimen tijd in het belang van ons volk 
en vaderland aan het werk zal zijn” . Tenslotte wijs ik nog op de beëediging der 
N.S.B.-functionarissen op den Leider, op 20 Juni 1942 te Utrecht en een derge
lijke vertooning op 29 November te Arnhem, waarvan het op zijn minst merk
waardig is, hoe goed zij in het kader van deze plannen passen.

De hoop is bedrogen uitgekomen. Bij zijn ontmoeting met Hitler op 10 De
cember 1942 verkrijgt Mussert als resultaat niet de regeering maar:„De L eider.. .  
wordt door den Führer aanvaard als de Leider en voorspreker van de belangen 
van het Nederlandsche volk. De Beweging blijft, zooals reeds in het vorig onder
houd was vastgesteld, de eenige politieke wilsuiting van het Nederlandsche volk. 
De Leider en zijn Beweging zal worden ingeschakeld in het Nederlandsche open
bare leven. Een daartoe strekkende Erlass die ter bespreking werd vastgesteld 
zal door den Rijkscommissaris worden uitgevaardigd”. Dit werd niet eens een 
half ei, maar een leege dop: over belangrijke bestuursaangelegenheden, speciaal
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over personeelszaken, zou overleg met den Leider worden gepleegd. De Secre
tarie van Staat (waarvan de naam al veel meer aangaf, dan de Duitschers zakelijk 
hadden toegestaan), de Gemachtigden voor de diverse takken van staatsbestuur, 
die met 1 Februari 1943 door den Leider werden ingesteld, waren vormen zonder 
inhoud. Voor die Secretarie van Staat heeft de Nederlandsche belastingbetaler 
intusschen een millioen gulden per jaar mogen neertellen, die in den vorm van 
een half jaar lijksche subsidie door den Rijkscommissaris werden uitgekeerd. 
Voor dat geld hebben wij nu tenminste een bron verkregen voor informatie over 
personen, die bij den bezetter om een baantje of promotie hebben gebedeld, 
want dergelijke personeelszaken liepen over deze staatssecretarie en haar archief 
heeft de gegevens erover bewaard.

De ijdelheid werd tenminste bevredigd, doordat de Leider van het Neder
landsche Volk op zijn briefpapier het door hem bedachte rijkswapen van het 
nieuwe Nederland liet drukken, namelijk het oude wapen maar met als zin
spreuk: „Eendracht maakt macht” — voor de N.S.B. ook niet erg toepasselijk. 
Deze onschuldige uiterlijkheid hebben de Duitschers het mislukte staatshoofd 
gelaten, maar de bezittingen van het Koninklijk Huis heeft hij niet kunnen los
krijgen, hoewel hij er in zijn besprekingen met Seyss Inquart eind 1943 en begin
1944 nog wel op is teruggekomen. Het is evenwel aannemelijk, dat het doel 
toen een ander was geworden, n.1. om historisch waardevolle goederen voor 
Duitschen diefstal te behoeden.

Het eenige wat er van het groote omwentelingsplan in 1942 is uitgevoerd is 
dus, dat het op papier is gezet en dat aan Hitler een telegram is verstuurd om 
een onderhoud erover aan te vragen, welk onderhoud nimmer heeft plaats gehad. 
Deze aanslag op onzen grondwettigen regeeringsvorm is in het stadium der voor
bereiding blijven steken, en zoodoende alleen strafbaar krachtens de bijzondere 
bepaling van artikel 96 tweede lid sub 4 van het Wetboek van Strafrecht. Voor 
het geven van een juist beeld van Musserts gedragingen vond ik het gebeurde 
echter te typisch, dan dat ik het uit de dagvaarding had willen weglaten. Het gaat 
er mij bij dit proces immers niet alleen om, Mussert aan een bepaalde straf te 
helpen, maar ook om een beeld van de activiteit van hem en van zijn N.S.B. te 
geven. Dat hij in dit geval niet verder is gekomen dan voorbereiding, is te wijten 
aan gebrek aan medewerking van Duitsche zijde en doet aan de appreciatie van 
zijn houding niet af.

Thans het derde te laste gelegde feit, de hulpverleening aan den vijand. Ik 
had veel meer kunnen te laste leggen, waarmee Mussert den vijand heeft gehol
pen, maar heb mij opzettelijk bepaald tot datgene, waarmede hij stellig het meeste 
kwaad heeft gedaan: de voortgezette actie tot deelneming aan de Duitsche oor
logvoering. Deze is onderdeel van zijn landverraderlijke plan, en figureert zoo
doende reeds in het eerste deel der telastelegging. Dezelfde feiten vallen echter 
ook onder hulpverleening aan den vijand, en komen daarom hier nog eens voor.
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Voor de bespreking kan ik zoodoende goeddeels volstaan met te verwijzen 
naar wat ik reeds eerder over de bevordering van Duitschen krijgsdienst heb 
opgemerkt. Hier moet ik daaraan nog het navolgende toevoegen.

Voor dit misdrijf is element, dat de verdachte wist, dat Nederland in oorlog was 
met Duitschland. Het wordt gewoonte dat zij, die voor Uw Hof verschijnen, daar 
beweren, dat zij het niet wisten. Deze verdachte heeft gelukkig niet die houding 
aangenomen. Ik wil er nog slechts speciaal op wijzen, dat hij, bij zijn hagespraak 
op 20 Juni 1940 te Lunteren, hierover heeft gezegd: „Volgens het staatsrecht.. .  
Zijn wij in oorlog met Duitschland en zijn wij bondgenooten van Engeland.. .  
Een dergelijk staatsrecht lap ik aan m’n laars. Op veertien Mei was het 
voor ons afgeloopen” . Dat klink heel wat aannemelijker. Als goede volgelingen 
van hun Leider hebben de anderen het toen ook maar aan hun laars gelapt.

Men moet het kwaad, dat Mussert ten behoeve van de Duitsche oorlogvoering 
gedaan heeft, niet te gering schatten. Met zijn bevelen en aanmoedigingen eener- 
zijds, met het propagandistisch effect van zijn eedsafnemingen en redevoeringen 
anderzijds, is hij eenige jaren lang in deze richting werkzaam geweest, en de 
N.S.B. -leiding in het algemeen en de Leider in het bijzonder hebben met hun 
druk op de volgelingen tot dienstneming een groot aantal slachtoffers gemaakt. 
Bij de stukken is een nota van Van Geelkerken van 12 Augustus 1943 waarin 
hij becijfert, dat van de 35.000 mannelijke N.S.B.-ers in Nederland beneden de 
45 jaar er 23.700 op de een of andere manier in de oorlogvoering zijn ingescha
keld, waarvan 17.000 bij zuiver militaire onderdeelen. Nu zal dit wel nogal over
dreven zijn met de bedoeling, het den Duitschers zoo mooi mogelijk voor te 
stellen, maar het aantal moet dan toch in elk geval zeer aanzienlijk zijn geweest. 
Er is niets, waarbij zoo duidelijk de zwakheid van den „Leider” Mussert, en 
zijn ware rol van gedienstig strooman in Duitsche handen, blijkt, als bij de wijze 
waarop hij zich heeft laten gebruiken om de Duitschers aan soldaten te helpen. 
Deze hebben zijn dienstvaardigheid tot het uiterste uitgebuit. Zoo kunnen wij 
begrijpen, dat Mussert op 21 Maart 1943 bij een redevoering op den Grebbeberg 
verklaarde: „Meer dan iemand anders ben ik verantwoordelijk voor de offers, 
die het Nederlandsche volk brengt aan het Oostfront. Duizenden zijn gegaan 
op mijn aansporing.. . .  Vele honderden van hen zijn gevallen” . Ik wil er aan 
toevoegen: Meer dan iemand anders verdient Gij dan ook, daarvoor te worden 
gestraft.

Ik ben hiermede aan het einde gekomen van de bespreking der te laste gelegde 
feiten, welke ik wettig en overtuigend bewezen acht door de bijgebrachte bewijs
middelen. Maar om van Musserts gedrag een volledig beeld te krijgen en daar
over een definitief oordeel te kunnen uitspreken moeten wij nu nog de vragen 
beantwoorden: wat is er van die plannen gekomen? en: hoe moeten wij dit 
waardeeren?

Wat ervan gekomen is? Uiteindelijk dit rechtsgeding. Maar ook eerder al niets
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van datgene, wat de ontwerper van het plan had gewenscht. Zijn politiek is 
een volslagen mislukking geworden.

Mussert mocht ideeën en plannen hebben, zoo veel hij wilde, maar het spreekt 
van zelf, dat het eenige wat in een door Duitschland overheerscht land er werke
lijk toe deed de vraag was, wat de Duitsche machthebbers wilden, waarbij men 
dan ook nog aan verrassingen bloot stond als gevolg van wijziging van inzicht, 
of wijziging van machthebbers. Omtrent Duitschlands bedoelingen nu heeft 
Mussert zelf van den beginne af in een pijnlijke onzekerheid verkeerd. Er was 
een strooming, waar hij voor zijn denkbeelden weerklank vond: Seyss Inquart, 
Schmidt, al wil ik hiermede niet zeggen, dat deze op den duur zijn standpunt 
zouden zijn blijven steunen. In elk geval vond hij voor het oogenblik daar steun, 
vooral bij Schmidt. Ook het eerste bezoek bij Hitler was bemoedigend en men 
krijgt uit de verslagen van de latere bezoeken bij Hitler, in December 1941, 
1942 en 1943, den indruk, dat deze niet tot de extremistische vijanden van Ne
derland behoorde, al is het natuurlijk de vraag, wat zijn woorden waard waren. 
Maar daartegenover stond van den beginne af de strooming, die Mussert zelf 
in zijn nota van 31 Mei 1943 aldus typeert: „Wij Duitschers hebben Nederland 
bezet, wij halen het materieel leeg, wij zullen het geestelijk overweldigen en 
inlijven bij het Duitsche Rijk” . Deze strooming manifesteerde zich al heel spoe
dig, met name in het bevel tot oprichting van de SS-Standarte „Westland”, 
waarover Mussert in Juni 1940 zoo oprecht onthutst was. En wij zien bij die ge
legenheid ook al dadelijk, wat verder de gewone gang van zaken is gebleven: 
hij vindt het vreeselijk, maar de Führer wil het en dus moet het wel zoo gebeuren. 
De wensch dat het anders zou gaan is illusie, de realiteit is onderwerping en mede
werking aan Duitsche wenschen.

In September 1940 hetzelfde. Hij heeft zijn nota opgesteld, maar krijgt te 
hooren dat het heelemaal onzeker is of daar iets van zal komen, hij moet zich 
maar onderwerpen aan den Führer, die het dan wel zoo goed mogelijk met Neder
land zal maken. De realiteit is de „Anerkennung”, de Bond der Germaansche 
Volkeren blijft illusie.

In December 1941 weer: Mussert zal den eed van trouw aan Hitler afleggen. 
Hij begint met hem een verklaring voor te lezen in het Nederlandsch (let op 
dezen trek, Mussert is in kleinigheden consequent. Hij treedt op als vertegen
woordiger van Nederland, niet als Duitsch onderdaan, en in zulke kleinigheden 
en uiterlijkheden willen zijn tegenstanders hem wel zijn zin geven), waaruit voor 
ons thans van belang is dat hij zegt de overtuiging te hebben dat Hitler als Ger
maansch Führer nimmer iets zal eischen, dat in strijd is met de eer, de waardig
heid of de belangen van het Nederlandsche volk. Wij hebben geen recht om 
aan de juistheid van die mededeeling te twijfelen, maar moeten alleen opmerken, 
dat het een door niets gewaarborgde eenzijdige verklaring was. De realiteit was 
hier: de eed van trouw aan Hitler, de rest weer: illusie. En wanneer op 20 Juni
1942 het kader van de N.S.B. den eed van trouw aan Mussert aflegt (zooals
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men onder Germanen nu eenmaal altijd eeden schijnt te moeten zweren), dan 
kan men, zooals in die dagen het geval was, wel plannen maken voor een welis
waar nationaal-socialistisch, maar toch in ieder geval eigen bestuur, doch de 
Misthoorn geeft als commentaar: „Als Leider der Nationaal Socialistische Be
weging is Mussert op leven en dood door zijn eed aan den Führer gebonden. 
De eed of de gelofte van gehoorzaamheid en trouw aan Mussert is en kan niet 
anders zijn dan de bevestiging van diens mannenwoord aan Hitler”. Dat de 
Misthoorn een gemeen oppositieblad was doet niet af aan het feit, dat dit com
mentaar volkomen juist is. De realiteit is blinde onderworpenheid aan Hitler, 
de rest is — illusie.

De gang van zaken in Nederland is bepaald door de richting van de Duitsche 
politiek, en Mussert heeft dat geslikt. Ik zeg niet, dat hij het zonder protest ge
slikt heeft. Hij is wel degelijk voor zijn standpunt opgekomen, soms met een 
felheid, waarvoor men niet anders dan respect kan hebben als men bedenkt, 
tegen wat een gevaarlijke schurken hij aldus te keer ging. Ziehier eenige passages 
uit het stenografisch verslag van zijn groote rede op 22 Juni 1943 in den Dieren
tuin te 's-Gravenhage, bij het hoogtepunt van zijn conflict met de partij der 
S.S.,passages die door Seyss Inquart vóór de publicatie in de pers werdengeschrapt: 
„Maar er is ook een aantal Duitschers die niet begrijpen wat lotsverbonden
heid wil zeggen, maar die van deze gelegenheid willen gebruik maken om te 
halen en te grijpen, te vangen en in te pikken. Ook daar hebben wij tegen te 
strijden” . „Ik  ken de moeilijkheden van ons volk. Dag in, dag uit heb ik ze aan 
te hooren, zie ik ze en deel ik er in. De grootste ellende, die op mij drukt, is deze, 
dat ik zoo veel zie wat ik niet veranderen kan of mag en toch zoo graag veranderen 
wil” , „Pal daartegenover, totaal lijnrecht daartegenover staat het „Groot- 
duitsche”, het Duitsche imperialisme, de economische overheersching, de dena- 
tionaliseering van andere volkeren. Wij hebben er niet om gevraagd en zullen 
er ook niet om vragen Duitscher te worden, evenmin als ik een Duitscher ooit 
zal vragen Nederlander te worden. . . .  Wij hebben onze vlag en ons vaderland 
lief, als zij de hunne”. „Maar daartegenover staat dit, dat als wij het gevoel krij
gen, dat er maatregelen zijn, die niet er op gericht zijn om den oorlogstoestand 
te beheerschen maar meer dienen om het privé kapitaal van Duitschers te ver
meerderen of die onze cultuur aantasten, dan stellen wij nationaal-socialisten 
ons daartegen fel te weer” . En nadat Generalkommissar Schmidt, die waar
schijnlijk op de lange baan ook wel annexatie voorstond, maar voor het heden 
toch de politiek van Mussert steunde, in Frankrijk zoogenaamd uit een trein ge
vallen was, heeft Mussert tegen Himmler zelf gezegd, dat Schmidt was vermoord 
en dat hij, Himmler, als Hoofd van den S.D. toch moest weten wie dat gedaan 
had. Dit is niet iets, waar Mussert zich nu achteraf op beroemt, Müller heeft het 
bij zijn verhoor verteld.

Het ging dus niet zonder tegenspartelen, maar het eind van het lied was toch 
altijd, dat de dingen die Mussert niet wilde toch gebeurden, en hij er tóch zich
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bij neeriegde en meewerkte. Ik sprak reeds eenige malen over zijn bezwaren 
tegen de SS-Standarte „Westland”. Het eindigde 14 Februari 1941 met een 
oproep, om mee te gaan doen. Er zijn groote moeilijkheden geweest over de 
beëediging van de Nederlandsche S.S., welke als zuiver Nederlandsche formatie 
op den Nederlandschen Leider Mussert zou moeten worden beëedigd, maar die 
Himmler wenschte te laten beëedigen op Hitler en de door dezen aan te wijzen 
bevelhebbers, waardoor zij een vorm van Duitsche inmenging in Nederlandsche 
zaken werd. Het heeft bijna een jaar geduurd, maar het eind was, dat op 17 Mei
1942 Mussert zelf, in tegenwoordigheid van Himmler, den door Himmler ge- 
wenschten eed afnam. Mussert verfoeide de bemoeiingen van de S.S. met de 
militaire zaken, maar schrijft toch aan Hitler, op 31 Mei 1943: „Ik heb begrepen, 
dat U den inzst van het Nederlandsche volk in militairen zin, in handen hebt 
gelegd van den Reichsführer der SS. Wanneer dit het geval is, heb ik tot plicht dit 
besluit ten volle te eerbiedigen en met alle kracht aan de loyale uitvoering mede 
te werken” — wat hij ook maar al te zeer gedaan heeft. Het doet op eenigszins 
ander plan wel sterk denken aan zekere Nederlanders, die altijd maar weer toe
gaven, altijd maar weer „loyaal medewerkten”, omdat het toch zoo vreeselijk 
voor het Vaderland zou zijn als ze van hun stoel opstonden, en toch zoo goed voor 
Nederland — en zoo gemakkelijk voor de heeren zelf — als ze er maar op bleven 
zitten.

Dat het noch tot een Bond van Germaansche Volken, noch, als onderdeel 
daarvan, tot een eenigszins autonoom, zij het nationaal-socialistisch geregeerd, 
Nederland is gekomen ligt dus eenvoudig hieraan, dat men van Duitsche zijde 
hier niet voor gevoelde en de ontwikkeling integendeel steeds meer den anderen 
kant uit ging. Aanvankelijk was men van Duitsche zijde wel geneigd om aan 
Nederland (al dan niet voorloopig) een zekere zelfstandigheid te laten, waarbij 
wij mogen aannemen dat een belangrijk motief was de overweging, dat dit de 
beste kansen bood om ook op Indië vat te krijgen. In dien tijd bemerkt men toch 
ook niet van veel toeschietelijkheid jegens de N.S.B., maar wordt meer tegen 
de Nederlanders in het algemeen vriendelijk gedaan, in de hoop daar eenigen 
weerklank te vinden. Het zou dan zeker onhandig geweest zijn, al te sterk op 
de N.S.B. te gaan steunen. Toen na den aanval op Rusland zelfs de leuze van 
den strijd van Europa tegen het bolsjewisme niet in staat bleek, in Nederland 
weerklank te wekken, was de goede tijd voor de N.S.B. aangebroken. Terwijl 
zij zich uitsloofde voor de Duitsche oorlogvoering, achtte men het aan Duitsche 
zijde blijkbaar dienstig dien ijver gaande te houden, door met woorden sympathie 
voor het denkbeeld van den Germaanschen Bond te betuigen. De ontvangst 
van Mussert bij Hitler op 12 December 1941, toen hij den eed van trouw kwam 
afleggen, is de eenige keer geweest, dat hiervan een officiëele plechtigheid is 
gemaakt. Een eerecompagnie werd geïnspecteerd, een foto gemaakt. In 1942 
kwam men zoo ver, dat_ernstig over inrichting van een regeering in Nederland 
werd gedacht. Dit is bij plannenmaken gebleven. Merkwaardig is, dat van N.S.B.-



78 R E Q U I S I T O I R  V A N  D E N  P R O C U R E U R - F I S C A A L

zijde hiervoor als verklaring wordt gegeven, niet tegenstand van de Duitsche 
annexatiepartij, ook niet vrees voor verzet van het Nederlandsche volk, maar 
tegenwerking van Seyss Inquart, die met zijn binnenlandsch bestuur in Neder
land overbodig zou worden, als men daar een eigen regeering oprichtte. Men 
hoede zich er intusschen voor, de mislukking der N.S.B.-regeering te willen 
verklaren vanaf het niveau der obscure intriganten, die het plan uitbroedden. 
In haar groote lijnen was de vraag, hoe het bestuur in Nederland moest worden 
ingericht, een zaak voor de hoogste Duitsche leiding. Uit niets blijkt, dat men 
in die kringen er serieus aan heeft gedacht, en iets anders dan annexatie zou 
hebben gewild. Bovendien is het niet aannemelijk, dat men daar geneigd zou 
zijn geweest, in Nederland een experiment te herhalen, dat in Noorwegen reeds 
volkomen was mislukt, terwijl de poging om een schijnregeering in te richten 
in Noorwegen, dat voor directe inlijving bij Duitschland zoo veel ongunstiger 
gelegen was, dan nog veel meer zin had.

Inmiddels was er al een oorzaak voor kentering gekomen. Na het verlies van 
Indië verviel het groote argument, om een Nederlandsche schijn-onafhankelijk- 
heid te handhaven, hetgeen aan den invloed der extremisten ten goede kwam. 
Bovendien weten wij, hoe in den loop der jaren de macht van Himmler en zijn 
groep in Duitschland steeds is gegroeid, en erger naarmate de oorlog slechter 
ging. Begin November 1942 El Alamein en de landing in Noord-Afrika, 3 Febru
ari 1943 capitulatie van Stalingrad. In de eerste maanden van 1943 vallen de 
maatregelen voor den totalen arbeidsinzet in Duitschland, 24 Augustus komt 
het zoo ver, dat Himmler Minister van Binnenlandsche zaken wordt. De ver
scherping van de terreur in Nederland valt in denzelfden tijd, culmineerende 
in de spontane stakingsbeweging begin Mei, en de daarmede samenhangende 
maatregelen. Ik wil hier ook memoreeren de opvatting van Van Genechten 
(wiens oordeel altijd de aandacht waard is), dat de moorden op Seyffardt en 
Reydon in begin Februari, alsook later die op Posthuma, door den S.D. zouden 
zijn gepleegd, die aldus gelegenheid wilde krijgen om te zeggen, eenerzijds dat 
de N.S.B. de situatie niet aan kon, anderzijds dat er een krachtige hand noodig 
was om orde te gaan scheppen.

Men doet trouwens verkeerd, als men voor de toeneming van den invloed der 
Duitsche extremisten in Nederland alleen maar naar bijzondere oorzaken wil 
zoeken. Het ligt ook in de natuurlijke lijn der ontwikkeling. De Duitsche tactiek 
is algemeen bekend: stap voor stap. Eerst gebruik maken van bruikbare krachten 
uit het land zelf, van ambtenaren die zoogenaamd onmisbaar zijn, die toch zoo 
veel goed doen, wier vertrek zulk een ramp voor het vaderland zou beteekenen, 
en die daarom blijven zitten, zoolang ze voor den vijand nog onmisbaar zijn, 
Zoolang ze ten bate van den vijand kwaad doen, en zoolang hun vertrek den vij
and in verlegenheid zou brengen, maar die prompt worden vervangen, wanneer 
de vijand tot die vervanging in staat is. Op dezelfde manier wordt gebruik ge
maakt van gedienstige geesten uit het overweldigde land, in casu de N.S.B., die
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misschien daarbij hun eigen plannen hebben, maar die in feite slechts handlan
gers van den vijand en wegbereiders voor nog ingrijpender maatregelen zijn.

Voor Mussert kon deze gang van zaken geen verrassing zijn, want in zijn nota 
van 1940 verweet hij aan wat hij noemt de democratie, dat deze jaren achtereen 
had verkondigd, dat het doel van het nationaal-socialistische Derde Rijk was, 
om Nederland in te lijven en dat de N.S.B.-ers daarvoor de handlangers waren.

De radicaliseering in het Duitsche kamp is dus één oorzaak van de uiteinde
lijke oppermacht der extremisten in Nederland. Dit was normaal: in revolu- 
tionnaire tijden plegen de extremisten de gematigden te verdringen. De tweede 
oorzaak van hun oppermacht is de algemeene lijn van de Duitsche politiek, die 
stap voor stap werkte en uiteindelijk dus ook de N.S.B. niet meer noodig had, 
en ter zijde schoof.

Dat Nederland door den vloedgolf van Himmler en zijn super-misdadigers 
definitief overspoeld wordt, beteekent ook voor de N.S.B. een laatste conflict, 
de crisis van Mei/Juni 1943. Mussert wil een onderhoud met Hitler hebben, 
schrijft ter voorbereiding daarvan zijn nota van 31 Mei. Hij schrapt uit een 
voorontwerp enkele zinsneden als deze: „Natuurlijk is het mogelijk om Neder
land in te lijven, nu in oorlogstijd, zoowel als straks als Duitschland den oorlog 
heeft gewonnen. Het is zelfs doodeenvoudig, zooals het altijd eenvoudiger 
is iets doms te doen, dan iets verstandigs. Alle machtsmiddelen zijn aanwezig; 
het volk is weerloos tegen uiterlijk geweld. Maar zoo zeker als 2 X 2 =  4 is, 
komt er dan een tijd, dat deze overweldiging zich zal wreken”. Hij vraagt Hitler 
een principieele uitspraak, wat men wil: voortzetting der Germaansche politiek 
of inleiding van Duitsch-imperialistische politiek; over de positie der S.S. in 
Nederland; en over de mogelijkheid voor den Leider van het Nederlandsche 
volk om ook werkelijk zijn taak als zoodanig te kunnen vervullen.

De nota is niet verzonden, het onderhoud met Hitler heeft niet plaats gehad. 
Het liep op niets uit, namelijk op een gesprek met Himmler, op 8 Juli.

Wat er daarna gebeurd is, is politiek niet belangrijk meer. Men moet Mussert 
de eer geven, dat hij, binnen het kader van zijn vooropstaande onderworpenheid 
aan Duitschland, in kleinigheden voor de Nederlandsche belangen is opgekomen, 
in de voor hem goede dagen zoowel als in de nu volgende laatste periode van de 
bezetting. Maar de rol van de N.S.B. was, vanaf den zomer van 1943, uitge
speeld. Zij mocht nog wat handlangersdiensten verrichten, met name voor sol
daten zorgen. Zij heeft zich zelf overleefd, tot op dezen dag, waarop wij haar 
oordeelen.

Ik kom thans tot het einde van mijn taak: mijn oordeel over het werk van 
Mussert en van de N.S.B. te formuleeren.

In April 1940 heeft Mussert aan een Amerikaansch radioverslaggeefster ver
klaard, dat in geval van een Duitschen inval de N.S.B.-ers met gekruiste armen 
zouden blijven zitten, en hij zette zijn programma aldus uiteen: „Ik vecht ervoor,
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dat er, als Duitschland wint, een sterk, onafhankelijk Nederlandsch volk zal 
zijn, mèt Oost-Indië. Als Engeland wint zullen andere menschen te beslissen 
hebben, want dan heb ik afgedaan”.

Een eerste vraag die men zal stellen is: is zijn houding werkelijk bij den inval 
der Duitschers zoo passief geweest? Heeft de N.S.B. toen niet daadwerkelijk 
den vijand geholpen? Het is niet van belang in verband met de door mij opge
stelde telastelegging, maar wel als men zich een volledig oordeel wil vormen.

Er is natuurlijk vóór den oorlog contact geweest tusschen de N.S.B. en Duitsch
land. Op 16 November 1936 heeft Mussert zijn eenige bezoek bij Hitler vóór den 
Duitschen inval gebracht. Uit niets blijkt intusschen, dat dit contact bijzonder 
intensief zou zijn geweest, waarbij men natuurlijk in het oog moet houden, dat 
er vele mogelijkheden van contact zijn, zonder dat daarvan naar buiten blijkt. 
Wel kan men uit het ongerijmde bewijzen, dat er een aanzienlijke financieele 
steun moet zijn verleend. Ook dat kan langs vele omwegen, die niet te achter
halen zijn. De reclamecampagne van de N.S.B. was van zoodanigen omvang, 
dat het onaannemelijk is, dat dit uit Nederlandsche bronnen had kunnen zijn 
bekostigd. (Interruptie van Mussert: Toch is het zoo!)

De manier waarop, blijkens het dagboek van Mussert, na de Mei-dagen het 
contact met de Duitschers tot stand kwam, maakt natuurlijk wel den indruk van 
een vriendschappelijke ontmoeting van twee geestverwanten, maar niet van 
voortzetting van reeds eerder begonnen besprekingen.

Tijdens die Mei-dagen heeft in Nederland een groote verwarring geheerscht. 
Wat er in die verwarring eigenlijk gebeurd is, is tot nu toe niet opgehelderd. Het 
zal aan latere geschiedschrijvers zijn, dit uit te maken. Wij mogen echter veilig 
aannemen, dat de verwarring voor een groot gedeelte moedwillig gesticht is 
als onderdeel van de Duitsche oorlogvoering, en dat daarbij gebruik gemaakt 
is van hen die zich daartoe wilden leenen, in de eerste plaats Duitschers die 
aldus hun erkentelijkheid luchtten voor de hun in Nederland helaas verleende 
gastvrijheid, maar ook van Nederlandsche handlangers van Duitschland. Het 
is natuurlijk mogelijk, dat onder die handlangers ook N.S.B.-ers waren: de geeste
lijke basis, de sterke pro-Duitsche instelling, was bij hen in elk geval aanwezig.

Waar het thans om gaat is evenwel, of de N.S.B. als zoodanig, en met name 
de Leider der N.S.B., daadwerkelijke hulp aan den vijand heeft geboden.

Het is gebleken, dat daadwerkelijke georganiseerde hulp bij den inval inder
daad is geboden, door in Duitschland wonende N.S.B.-ers. Dit is georganiseerd 
door den gemachtigde voor Duitschland, Herdtman, te Düsseldorf, die het deed 
voorkomen alsof hij in opdracht van Mussert handelde. Eenige van deze menschen, 
die tegen hun eigen landgenooten ten strijde trokken, zijn gesneuveld. Dit alles 
is in het grootste geheim georganiseerd, hetgeen trouwens voor de hand ligt, 
omdat het voorbereidingen betrof vóór den verraderlijken overval op Nederland.

Pas later zijn de machinaties van Herdtman aan de N.S.B.-leiding bekend ge
worden, en de schuldigen zijn toen uit de partij geroyeerd. De partijleiding
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treft in dezen geen blaam, wèl geeft het gebeurde een leerzaam kijkje op de 
geestesgesteldheid der N.S.B.-leden. Er is geen reden om aan te nemen, dat zij, 
die in Duitschland woonden, slechter waren dan de rest. Ook die rest had het
zelfde kunnen doen. Misschien hebben zij hier of daar ook inderdaad hetzelfde 
gedaan. Ik weet het niet. Maar wel kan ik, op Mussert terugkomende, dit zeggen: 
Bij de voorbereiding van dit proces heb ik veel stukken gelezen, meer dan iemand 
anders, want lang niet alles wat ik gelezen heb is tenslotte in het dossier beland. 
Maar ik heb geen enkele aanwijzing gevonden, dat Mussert het meevechten 
van zijn volgelingen tegen Nederland zou hebben bevorderd, of gewild. Ik 
weet natuurlijk niet, wat er later nog zal worden gevonden, maar wel kan ik 
zeggen, dat naar mijn verwachting bewijzen hiervoor nooit zullen worden ge
vonden, omdat ik overtuigd ben, dat het werkelijk niet is gebeurd. Ik vervolg 
Mussert voor wat hij misdreven heeft, en dat is waarlijk al erg genoeg, maar 
deze man heeft niet gewild, dat Nederlanders tegen Nederlanders ten strijde 
zouden gaan, evengoed als hij in 1943, tegen Rauter en een aantal van zijn eigen 
partijgenooten in, verhinderd heeft dat om gepleegde aanslagen op N.S.B.-ers 
Nederlandsche gijzelaars zouden worden vermoord. Hij heeft de Duitschers 
met vreugde zien komen, maar hij heeft inderdaad de armen gekruist gehouden 
en den vijand niet daadwerkelijk geholpen. Niet dat ik het als een bijzonder blijk 
van vaderlandsliefde beschouw, als men de armen gekruist houdt wanneer het 
vaderland wordt aangevallen, maar men moet zijn daden niet slechter zien, dan 
Ze toch al zijn.

Ik voeg hier dan weer onmiddellijk aan toe, dat men uit hetgeen ik zeide ook 
geen ver reikende conclusies ten gunste van Mussert en van de N.S.B. moet 
trekken. Ik zeg alleen, dat ik niet geloof dat hij bij den vijandelijken inval metter
daad heeft geholpen. Ik acht het echter zeer wel mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, 
dat hij ervan heeft geweten, en die wetenschap opzettelijk heeft verzwegen. 
Ook in dien zin heeft hij dan de armen gekruist gehouden. Dat er voorts op 
militair gebied verraad is geweest in den vorm van opzettelijk niet-doen, en zelfs 
van opzettelijk verkeerd-doen, is best mogelijk, maar heel moeilijk aan te toonen. 
In elk geval laat ik deze mogelijkheid volkomen open.

Ik heb lang over dit punt uitgeweid, omdat ik weet dat het een vraag is, die 
van Mei 1940 af de gemoederen bezig houdt.

Dus de Duitschers met gekruiste armen afwachten en als zij er eenmaal waren 
zorgen, dat als ze eens wonnen, er een sterk en onafhankelijk Nederlandsch volk 
zou zijn. Als Engeland eens won zouden anderen te beslissen hebben. Aldus 
Musserts plan in zijn radio-interview. Aanschouwt de genialiteit der volksche 
staatsmanswijsheid: Engeland en Duitschland zijn in oorlog. Als wij door de 
Duitschers worden aangevallen zal Nederland zorgen, naar beide zijden gedekt 
te zijn. Wint Duitschland, dan zal Mussert zien te bewerken, dat wij er goed afko
men, wint Engeland, dan hebben wij daar ook onze menschen voor.

Zoo is het niet geweest, en zoo onschuldig was het niet bedoeld. Het Neder-
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landsche volk stond niet tusschen de partijen in, maar was zelf partij. Voor 
Mussert was de Duitsche overwinning niet een mogelijkheid, maar wenschelijk- 
heid, die hij met alle macht heeft bevorderd. Zijn strijd voor de belangen van 
het Nederlandsche volk bestond hier in, dat hij bij voorbaat probeerde dat volk 
in de macht van den vijand te brengen en het nog uitnoodigde met den vijand 
mee te vechten bovendien: slaaf of bondgenoot, alleen door Duitschland als 
vriend tegemoet te treden kan Nederland een behoorlijke plaats in het nieuwe 
Europa toebedeeld krijgen. Tegenstand gaf toch niets.

Nederland wist een waardiger en zekerder weg om aan de slavernij te ont
komen: voor zijn vrijheid te vechten. Wel moest men door politiek partijschap 
ontaard en verblind zijn, om dat niet te zien. Toen de, altijd en terecht een tikje 
geminachte, Mof, die nog extra weerzinwekkend was geworden sedert zijn ty- 
pisch-Duitsche eigenschappen in het nationaal-socialisme met al te groote open
hartigheid waren geformuleerd en geëtaleerd — toen die Mof ons vaderland 
verraderlijk overviel, is er niet geaarzeld en niet gepraat. Voor een volk dat dien 
naam waardig is, spreekt het vanzelf dat het zich niet laat dwingen, en dat het 
strijdt tegen dengene die het geweld aan doet.

De strijd met militaire middelen is hierbij uitvloeisel van den wil tot verzet, 
van den geest van verzet. Een volk ontleent zijn bestaansrecht als zelfstandige 
eenheid aan het bezit van een zelfstandigen geest, van een eigen karakter. Waar 
die geest niet aanwezig is, of waar hij zich laat bedwingen, verdwijnt het volk, het 
verdient dan niet beter en het wil niet anders. Het heeft dan als zelfstandige een
heid geen bestaansrecht.

Er wordt in Nederland altijd veel gekankerd. Er is ook veel ongerechtigs ge
beurd, dat weten wij bij dit Bijzonder Gerechtshof misschien beter dan iemand 
anders. Maar laat ons bij het proces der N.S.B. de groote lijn zien. Geen volk 
van West-Europa heeft zoo bitter geleden, en geen volk in geheel Europa is aan 
Zulk een zwaren geestelijken druk blootgesteld geweest, als het Nederlandsche, 
maar het heeft geen oogenblik geaarzeld. De vijand is hier te pletter geloopen 
tegen een muur van geestelijk verzet. De Mof, in den zomer van 1940 geniepig 
glimlachende, die zoo gaarne met het Nederlandsche broedervolk vriendschap 
wilde sluiten, heeft hier evenmin succes gehad, als toen hij zich later onthulde in 
zijn ware gedaante van den minderwaardigen bruut, die Nederland haat met den 
haat van den afgunstigen proleet, die hier moordt, rooft en vernielt nog niet 
eens zoo zeer omdat hij zelf daar voordeel van heeft, als wel omdat het schouw
spel van een gelukkig en welvarend Nederland voor hem onverdraaglijk is. Deze 
gevoelsfactor is het cardinale punt bij de gruwelijke mishandeling, door het 
Duitsche volk zoo speciaal het Nederlandsche volk aangedaan. Wij mogen dat niet 
vergeten, nu niet, en nooit. De vijand had, indien hij had gewonnen , ons volk 
kunnen vernietigen door het over Europa te verstrooien en uit te roeien. Dat zou 
hij ook inderdaad hebben gedaan, en hij zal het zonder twijfel alsnog doen als hij 
er ooit weer de kans toe mocht krijgen. Het Nederlandsche volk vernietigen, door



R E Q U I S I T O I R  V A N  D E N  P R O C U R E U R - F I S C A A L 8 3

het zijn eigen GEEST te laten verloochenen en zich te laten maken tot Moffen
knechten, dat kon hij niet.

Dit, de poging om ons tot Moffenknechten te maken, is de aanslag, die in de 
afgeloopen jaren door de Duitschers op ons volk is gepleegd, en ook door hun 
handlangers, de N.S.B. De Duitschers zijn als vijanden bestreden, de N.S.B. is 
als landverraders uitgeworpen. De geestelijke ontaarding, die zij ons volk wilden 
aanpraten en inknuppelen, was met hen zelf al gebeurd. Al lang vóór den oorlog 
waren zij geestelijk met Duitschland solidair — Mussert heeft zich later herhaal
delijk op de consequentheid van zijn houding beroemd. Als in Mei 1940 de N.S.B. 
het maar voor het zeggen had gehad, zouden wij geen vijanden, maar bondge
nooten zijn geweest — Mussert heeft het bij herhaling verzekerd. De Duitsche 
overheersching werd door hem begroet als „de bevrijding’'. Alle krachten heeft 
hij, mèt zijn N.S.B., ingespannen om ons volk tot onderwerping te brengen. Dat 
als gevolg van de geestelijke ontaarding de gevolgde methode een stompzinnige 
naaperij van het Duitsche voorbeeld was, en dus voor propaganda tegenover 
Nederlanders volstrekt ondeugdelijk, doet aan het boosaardige van het plan 
niet af.

Men werpe hier nu niet tegen, dat de N.S.B. geen annexatie door Duitschland 
wilde, maar slechts samengaan met Duitschland. Dit was niet meer dan een 
onbelangrijk détail. Politiek bezien kon het nooit méér zijn, omdat de vorm waarin 
het samengaan met Duitschland werd georganiseerd niet van de N.S.B., maar 
van de Duitsche machthebbers afhing. Voor de N.S.B. zelf was het ook niet 
meer dan een onbelangrijk détail. Wat voorop stond was de slaafsche trouw aan 
den van God gegeven Führer aller Germanen. Dat is het, waar het voor de N.S.B. 
op aan kwam. Voor het laatst citeer ik U uit de aanteekeningen van Mussert. 
Wanneer hij in September 1940 Hitler als Germaansch Führer heeft erkend, 
Zonder meer erkend, zij het dan ook dat hij hem tevens bescheidenlijk het plan 
had voorgelegd om een Bond van Germaansche Volkeren op te richten, gaat 
hij zijn volgelingen inlichten, en noteert:

„Vrijdag 6 A ug.*) 's middags 4 uur. Alle hoofden van dienst +  
districtsleiders in het H.K. Hun medegedeeld, dat ik Adolf Hitler 
beschouw als de groote Germaansche Führer en mij onvoorwaardelijk 
schaar achter hem. Hen gevraagd of zij mij volgden. Allen eenstemmig: ja. 
Groot enthousiasme. Kennelijke opluchting nu zij wisten waaraan zij toe 
waren” .

Inderdaad, zij wisten waar ze aan toe waren. Van den Bond van Germaansche 
Volkeren was hun geen woord verteld. Onvoorwaardelijk geschaard achter den 
Führer — groot enthousiasme.

De dagvaarding stelt het eigenlijk nog te mooi voor door als onderdeel van 
den aanslag tegen Nederlands onafhankelijkheid het plan voor den Bond van

0 Lees: September. Vergelijk noot op blz. 61. (Noot van het R.v.O.).
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Germaansche Volkeren te vermelden. De activiteit van Mussert en van de N.S.B. 
is gericht geweest op onderwerping van Nederland aan Duitschland zonder 
meer. Hoe die onderwerping uiteindelijk zou worden ingericht, hing van de 
Duitschers af. Dat wist de N.S.B. en dat wist Mussert ook. Toch heeft hij het 
zoo gewild. Waarom? Om bij de gratie van den vijand te verkrijgen, wat hij 
langs anderen weg nooit krijgen kon. Als Judasloon heeft hij van het begin tot 
het einde gebedeld om „de macht”, om zijn erkenning als „Leider” van een 
volk, dat hem in zijn ijdele hansworsterij van opgeblazen kikker te belachelijk 
vond, om hem nog oprecht te kunnen haten. Bij al het ernstige hebben wij ge
lukkig toch niet vergeten, ook het humoristische in onze landverraders te blijven 
zien.

Landverraders tegenover hun volk, waren zij tegenover de Duitschers mario
netten. Zij werden gebruikt zooals Duitschland ze wilde gebruiken, en deden 
zooals Duitschland wilde dat ze deden. Het klinkt mooi: de Leider der Nationaal- 
Socialistische Beweging in Nederland — straks Leider van het Nederlandsche 
Volk — die aan den Führer van het Groot-Duitsche Rijk het plan voorlegt om 
een Bond van Germaansche Volkeren te stichten. Wat is de werkelijkheid? 
Deze niet-volkomen onderwerping is den Duitschen autoriteiten niet mooi ge
noeg. Er wordt druk uitgeoefend: het is heusch het beste zich maar volledig te 
onderwerpen, de rest zal dan wel zoo goed mogelijk in orde worden gemaakt. 
Men onderwerpt zich prompt. Om het enthousiasme gaande te houden mag 
Mussert dan bij Hitler komen en wat mooie praatjes aanhooren. Daarna nog 
drie ontmoetingen, drie keer voor spek en boonen er bij zitten om te hooren, 
wat de van God gezonden Profeet te vertellen heeft (trouwens niet veel zaaks). 
Wij laten ons niet op een dwaalspoor brengen door een stapel — zij het interessan
te — papieren: dit beleid, gekenmerkt door zwakheid en ijdelheid, door zucht 
om een rol te spelen waartoe de eigenschappen van geest en karakter te kort 
schoten, was geen leiderschap. De werkelijkheid was gedienstige knechtschap; 
marionetschap — dat is het woord van Mussert zelf. Marionetschap, in dienst 
van den vijand.

Landverrader en marionet. Zie, dit is niet wat wij verwachten van een zich 
noemenden Leider van het Nederlandsche Volk, gewikkeld in een strijd op 
leven en dood. Hij die tijdens zulk een strijd een leiderspost bekleedt en dan 
niet voorgaat in den strijd, maar spreekt van begrijpen, verzoening, vrede, vriend
schap, bondgenootschap, ten aanzien van den vijand, begaat (met gradueele 
verschillen natuurlijk maar begaat dan toch) een misdaad jegens zijn volk, 
hij moge dan Mussert heeten, of De Geer. Hij die daarbij spreekt vóór den vijand, 
handelt mèt den vijand, zijn volk wil uitleveren aan den vijand, den geest van 
zijn volk wil breken waardoor het als volk van de aarde zou verdwijnen, begaat 
de hoogste misdaad, die men jegens een volk begaan kan, een misdaad waarvoor, 
zelfs naar het vóór den oorlog reeds geldende recht, in Nederland de doodstraf 
kan worden opgelegd.



Tegen den man die dit heeft bestaan, tegen den Leider der hem in de uit
voering van deze misdaad behulpzame Nationaal-Socialistische Beweging der 
Nederlanden, tegen

ANTON ADRIAAN MUSSERT,

requireer ik thans, dat Uw Hof hem zal schuldig verklaren aan
le den aanslag ondernomen met het oogmerk om het rijk geheel onder 

vreemde heerschappij te brengen;
2e met het oogmerk om voor te bereiden een aanslag met het oogmerk 

om den grondwettigen regeeringsvorm te vernietigen een plan voor 
de uitvoering van het misdrijf, welk plan bestemd is om aan anderen 
te worden medegedeeld, in gereedheid brengen en onder zich hebben;

3e opzettelijk in tijd van oorlog den vijand hulp verleenen;

cn te dier zake, Recht doende in Naam der Koningin, hem zal veroordeelen tot
de doodstraf.

De P r e s id e n t : Het woord is thans aan den raadsman van verdachte.
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PLEIDOOI VAN DEN 
RAADSMAN, M r . C. R. C. WIJCKERHELD BISDOM

EdelGrootAchtbare Heeren President en leden van het Bijzonder 
Gerechtshof, Mijnheer de Procureur-Fiscaal!

Wij beleven nu het oogenblik, waarnaar het Nederlandsche volk in zijn over- 
groote meerderheid gedurende vijf lange jaren heeft verlangd, ja welhaast ge
snakt. Mussert staat voor zijn rechters. Voor weinigen is hij geweest: de man, 
zonder wien Nederland geen toekomst had. Voor velen was hij daarentegen 
een onderwerp van spot en hoon, in illegale bladen, in verholen gesprekken als 
„Anton van Werckendamme”, de „Lijder” betiteld. Doch voor de meesten 
was hij daarenboven iemand, die verguisd en gesmaad, veracht en gehaat werd 
met een intensen haat als geen ander, zoodat niet zonder recht in een brochure, 
die dezer dagen verscheen, vermeld wordt, dat de haat, welke men tegen Mussert 
koestert, in deze geschiedenis ongeëvenaard is.

Men heeft dus algemeen zijn oordeel al gereed en het is aan Uw Hof zich los 
te maken van al die tevoren reeds gevelde oordeelen en zonder eenig vooroordeel 
een uitspraak te doen, die voor 100% verantwoord zal blijken voor de latere 
geschiedenis, zoowel wat de uiteindelijke beslissing betreft als wat aangaat de 
motiveering daarvan, opdat in vervulling moge gaan de wensch, die geuit werd 
door Huizinga in zijn laatste boek „Geschonden Wereld” , waarin hij schreef:

„Het is van het hoogste gewicht, dat er zeer spoedig in dat gedeelte der 
wereld, dat niet in rancune en revanchelust achterblijft, een van al te krasse 
leugens gezuiverd historiebeeld algemeen gangbaar wordt, een historie- 
beeld dat, al zal het nooit aanspraak kunnen maken op de volstrekte objec
tiviteit, die nu eenmaal voor de geschiedenis onbereikbaar blijft, althans 
op een redelijke onpartijdigheid en op de eerlijke bedoeling om waarheid 
te spreken, gegrondvest is.”

Wij kennen verschillende wijzen om politieke opvattingen, die niet zijn die 
van de bovendrijvende partij, tegen te gaan. Men kan dat doen langs administra- 
tieven weg. Men kan eenvoudig een zekere rechtsongelijkheid van den politieken 
tegenstander vaststellen: gij zijt niet van mijn politieke overtuiging, gij zijt niet 
van mijn geloof, dan moogt gij niet stemmen, dan zijt gij niet benoembaar tot 
landsbedieningen en wat dies meer zij. Men kan ook verder gaan en den tegen
stander langs administratieven weg aantasten in zijn persoonlijke vrijheid. Ik
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denk aan de lettres de cachet, aan de verbanning van de politiek onwelgevalligen, 
die b.v. in ons Indië tot voor korten tijd nog wel werd toegepast, en zeker niet 
het minst aan het systeem van Schutzhaft, de daarbij aansluitende concentratie
kampen en alle noodlottige gevolgen van dien, die ons uit de laatste jaren nog 
zoo helder voor oogen staan.

Wij hier in Nederland willen daar niet van weten. Ook tegenover den poli- 
tieken tegenstander bedienen wij ons uitsluitend van rechtspraak. Wij hechten 
aan de waarborgen voor nauwkeurige vaststelling van de feiten en voor preci- 
seering van de normen, die de rechtspraak biedt, en niet het minst hechten wij 
aan het oordeel van den rechter, wat noodzakelijkerwijs is een oordeel, dat zich 
beweegt op hoog niveau en gespeend is van ieder bij-oogmerk. Wij voelen dat 
als conditio sine qua non voor onzen Rechtsstaat, dat wij, als gezegd, ook onzen 
politieken tegenstander niet langs administratieven weg maar door middel van 
rechtspraak bestrijden.

Nu weten wij niettemin, dat de politieke rechtspraak altijd iets onbevredigends 
heeft, en wel naar twee zijden.

Wanneer men zich met de strafrechtspraak bezighoudt, zooals het tot dusver 
gewoonte was, heeft men te doen met begrippen, die passen op den gewonen, 
ik zou willen zeggen op den crimineelen misdadiger, op den dief, op den moor
denaar, die gezondigd heeft tegen de bestaande rechtsorde. Daarop zijn onze 
wettelijke bepalingen en onze straffen ingesteld, daarop is eigenlijk onze geheele 
mentaliteit als strafrechtjuristen gericht. Nu komen wij .in deze politieke recht
spraak in aanraking met een verdachte, die niet zondigt tegen de bestaande 
rechtsorde, zooals de gewone misdadiger, maar die hier de rechtsorde zelf wil 
aantasten, die onze tegenstander is, onze vijand misschien, als zoodanig wellicht 
even gevaarlijk of veel gevaarlijker dan de crimineele misdadiger, maar toch 
met dien laatste principieel niet op één lijn te stellen. Wanneer men dan derge
lijke gevallen wringt in het keurslijf van de begrippen, die wij aan het gewone 
strafrecht ontleenen, dan heeft dat iets gedwongens, iets onbevredigends.

Die politieke rechtspraak is ook onbevredigend naar de andere, naar de poli
tieke zijde. Wat wij in den politieken tegenstander laken, is gewoonlijk zijn ge
heele houding, zijn gedrag gedurende een reeks van jaren, iedere rede, iedere 
handeling, ieder woord, ieder gebaar dikwijls, en de strafrechtspraak is nu niet 
in staat zoo’n activiteit geheel te omvatten. Wij kunnen, wanneer wij ons met 
rechtspraak bezighouden, niet anders doen dan uit die activiteit bepaalde feiten 
lichten en die feiten brengen onder zeer bepaalde normen, en dan staan wij voor 
de moeilijkheid, dat daarbij altijd een groot gebied eigenlijk niet wordt aange
raakt, dat voor de politieke beoordeeling toch zeker van belang is.

Daarom — ik herhaal het — ook van politieke zijde gezien is er een onbevre
digend element in deze rechtspraak.

Hoe het nu ook zij, van het oogenblik af, dat Nederland geopteerd heeft voor 
rechtspraak als bestrijdingsmiddel van den politieken tegenstander, moeten
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wij die rechtspraak natuurlijk ook accepteeren met alle lusten en alle lasten, 
daaraan verbonden. Want wanneer wij zouden opgeven die nauwkeurige vast
stelling van feiten, die preciseering van normen en dat hooge, door geen bij
oogmerken beïnvloede oordeel, dan zouden wij de rechtspraak denatureeren 
en daarmede zouden wij een goed aantasten, dat wij in deze jaren ons hebben 
leeren realiseeren als te zijn het kostelijkste goed, dat wij in ons staatsbestel 
eigenlijk kennen.

Politieke rechtspraak beteekent dus beperking, beperking tot den strafrechte - 
lijken kant, tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van dengene, die voor 
U staat.

Wij kunnen dus aan Mussert misschien tal van politieke fouten verwijten en 
wij kunnen het doen op de basis van het bekende gezegde: c'est pire qu'un 
crime, c’est une faute, wat inderdaad juist op politiek gebied volledig van toe
passing is. Maar wanneer wij het doen en wanneer wij hem politieke fouten 
zwaar aanrekenen, moeten wij ons wel realiseeren, dat daar de rechtzaal niet de 
plaats voor is, dat wij ons hier niet met zijn fautes, maar met zijn crimes hebben 
bezig te houden.

Daarom moeten wij ons dus losmaken van alle politieke oordeelen.
Ik geloof, dat het misschien goed is, in dit proces, dat onwillekeurig de aan

dacht trekt, eens even te onderstrepen, dat wij hier dus niet te maken hebben met 
een proces tegen het nationaal-socialisme. Men kan over het nationaal-socialisme 
als wereldbeschouwing of als maatschappelijk of economisch stelsel denken, 
zooals men wil, men kan het bestrijden, maar men moet het in deze rechtzaal 
buiten beschouwing laten.

Men kan verder Mussert, strafrechtelijk alweer, stellig niet aansprakelijk 
stellen voor hetgeen in ons land gebeurd is door de landverraders. Er is in de 
afgeloopen jaren ontzaglijk veel kwaads gebeurd, maar dit is voor een deel en 
misschien wel voor een groot deel geschied door menschen, die niet waren lid 
van de N.S.B. Het was zoo gemakkelijk, wanneer men in de courant las, dat 
een burgemeester of een andere hooge functionaris was benoemd,te zeggen: 
„dat zal ook wel een N.S.B.-er zijn” , maar wanneer wij in deze zaal in volle nuch
terheid de zaak bekijken, moeten wij ons realiseeren, dat er naast de N.S.B. allerlei 
groepeeringen waren van menschen, die de samenwerking met den vijand op 
een of andere wijze in hun vaandel schreven. In 1933 waren er bij de verkiezingen 
reeds vijf min of meer duidelijk fascistische partijen; wij hebben er bij gekregen 
de partij van Van Rappard, die van Kruyt en het Zwart, later Nationaal, Front. 
Wij hebben bovendien gehad een aantal menschen, die zich misdroegen en uit 
de N.S.B. geroyeerd waren — gevallen, waarop de procureur-fiscaal heeft ge
doeld — en er waren menschen, die politiek in het geheel niet aangesloten waren 
en toch met den vijand op dikwijls heel ergerlijke wijze hebben samengewerkt. 
Laten wij het ons goed realiseeren: voor al die daden is Mussert niet verant
woordelijk.
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Ten slotte: ook wat de individueele N.S.B.-ers hebben gedaan, drukt hem in 
deze zaal, waarin strafrechtspraak zal plaats vinden, niet.

Er zijn natuurlijk in de partij, die tienduizenden leden telde, moordenaars en 
sadisten geweest, verklikkers en verraders. Maar hun daden zouden U pas dan 
bij Uw uitspraak kunnen beïnvloeden, wanneer was aangetoond, dat Mussert 
daarvan had geweten, dat hij ze had bevorderd op een manier, die onder de 
begrippen van het strafrecht te brengen is. Dat is in casu niet het geval en zoo 
zal Uw standpunt dus verschillend zijn van dat van den doorsnee burger, die 
zijn oppervlakkig oordeel reeds lang gereed heeft. De figuur van Mussert brengt 
natuurlijk mede, dat wij ons in het proces niet geheel van den politieken achter
grond kunnen losmaken, maar wij dienen toch wel goed vast te houden aan de 
praemisse, dat het hier niet is het proces tegen het nationaal-socialisme, niet het 
proces tegen de landverraders, ook niet het proces tegen de N.S.B., doch alleen 
en uitsluitend het proces tegen ir. A. A. Mussert.

De dagvaarding omvat nu inderdaad naar mijn gevoelen de belangrijkste 
activiteit van Mussert in de afgeloopen jaren en ik wil den steller van de dag
vaarding daarvoor gaarne hulde brengen. Het is inderdaad niet gemakkelijk om 
uit een overvloed van materiaal die feiten te puren, die van belang zijn, en het 
is nog minder gemakkelijk om die feiten dan op schrift te brengen in logisch ver
band, bezien dus van uit een bepaalden gezichtshoek, die aan de beteekenis van 
de feiten recht doet wedervaren. Ik geloof dat men daarin in de dagvaarding 
is geslaagd, waaraan ik direct toevoeg, dat er voorzoover ik kan beoordeelen 
naast de feiten, die in de dagvaarding staan, ook niet veel is van vergelijkbaar 
belang, dat niet aan Uw Hof zou zijn voorgelegd. Wij dienen dus alles wat niet 
in de dagvaarding staat nu ook uit onze gedachten te bannen.

Het zijn inderdaad zware beschuldigingen, die hier tegen den verdachte wor
den uitgesproken: de artikelen 93, 94, 96 en 102 van het Wetboek van Strafrecht, 
twee vormen van hoogverraad, daarnaast landverraad in den vorm van hulp- 
verleening aan den vijand. Feiten, die eigenlijk allemaal hun typische waarde 
ontleenen aan het feit, dat zij uitgaan van ontrouw aan volk, land en staat. Dat 
is dus eigenlijk de quintessence van wat Mussert verweten wordt: ontrouw aan 
zijn land, ontrouw aan zijn volk, ontrouw aan zijn staat.

Vóór ik nu op de feiten van de dagvaarding in bijzonderheden inga wil ik een 
bepaalde zijde van Musserts beleid voor Uw Hof nog even belichten. Ik doe dat 
welbewust niet met de bedoeling dat beleid volledig weer te geven, nog minder 
met de bedoeling, dat beleid volledig te verdedigen, omdat de verdachte zelf 
dat zoo aanstonds met meer kennis van zaken voor Uw Hof zal doen. Ik doe het 
omdat er een bepaald facet is, dat m.i. waard is belicht te worden en daarbij ga ik 
uit van het standpunt, dat Mussert heeft ingenomen in 1940. Hij heeft in Mei 
1940 feitelijk gestaan voor een tweesprong: een weg, die steil en duister leek, 
wees naar links, wees naar het Westen en hij zou uitkomen op de hoogvlakte 
van Nederlands onafhankelijkheid en zelfstandigheid; een andere, op het oog



/

gemakkelijk begaanbare weg, liep naar het Oosten. Wij weten hoe die weg steeds 
smaller en moeilijker is geworden en ook hoe van den allereersten aanvang af 
daarnaast reeds gaapte de afgrond van Nederlands annexatie.

Mussert heeft, steunend op zijn Duitschen gids, den laatsten weg gekozen. 
Hij is hem gegaan tot het einde toe, maar heeft gedurende dien geheelen langen 
weg er zich krampachtig tegen verweerd, dat hij in den afgrond der annexatie 
terecht zou komen.

Voor ik dat nu aan de hand van de gegevens, die ons ten dienste staan, nader 
illustreer, een enkel citaat, dat aangeeft, waartoe die weg Mussert tenslotte heeft 
geleid.

„Van 1940-1945” — aldus het citaat — „heeft ons volk kennis gemaakt 
met den Goddeloozen, absoluten Staat in één van zijn ergste vormen. Nie
mand was meer zeker van zijn leven, zijn gezondheid, zijn vrijheid, zijn 
eigendom. Met toenemend geweld heeft deze furie zich geworpen op ons 
volk, om na September 1944 tot een formeel wurgingsproces te worden. 
Wij hebben in onze geschiedenis gekend een Spaansche furie en een Fran- 
sche furie. Nu hebben wij leeren kennen een Duitsche furie.”

Dit is niet een citaat uit een geschrift, na de bevrijding door een opgelucht 
Nederlander uitgegeven; het is een citaat uit Musserts eigen uiteenzettingen, 
die hij nu in de gevangenis heeft geschreven.

Mussert is dan begonnen met een vast geloof in de eerste plaats in Duitsch- 
lands overwinning, in de tweede plaats in de goede bedoelingen van Hitler ten 
aanzien van ons land. De eerste aarzeling komt reeds in 1939, als de Duitschers 
Praag binnenrukken. Dat is niet heelemaal in overeenstemming met de begin
selen van den volkschen staat, maar hij zet zich daar overheen met de gedachte, 
dat de Tsjechen strategisch bezien toch eigenlijk zoo zeer binnen Duitschland 
wonen, dat deze daad te verantwoorden is.

Dan de Duitsche inval. Hij heeft het eerste gesprek met Seyss Inquart, waar
over hij noteert, zooals U reeds vernomen hebt: van inlijving geen sprake, 
„hetgeen ik tevoren ook instinctmatig wist.” Kort daarop het bezoek van den 
S.S.-Brigadeführer Berger, het plan van de SS-Standarte „Westland” en zijn re
actie daarop. U hebt het gehoord: „ontzettend” ; daarop komt het neer.

Vervolgens al spoedig de nota over den Bond van Germaansche volkeren, 
bestemd voor Hitler. De portée van dit stuk, afgezien van zijn preciese juridische 
mérites, is: vergaande samenwerking met Duitschland, maar geen inlijving. 
Holland niet de „koolplanterij en melkboerderij in de Westmark”. Integendeel. 
„Het nieuwe Europa zal zijn een „volksch” Europa, 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” . 
En later: Het Nederlandsche volk wil zich voor de samenwerking melden „zoo
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sterk mogelijk, niet berooid en gedecimeerd, maar als éénheid met groote bezit
tingen in de wereld en een goeden naam”.

De Führer antwoordt op die nota eigenlijk niet afdoende. Hij is het er mee 
eens, hij wenscht Mussert niets te ontnemen, maar daarbij blijft het. In werke
lijkheid zien wij, dat er een bepaalde Duitsche groep is, die in Nederland een 
krachtdadigen steun verleent aan de N.S.N.A.P. en dergelijke annexatiepartijtjes. 
Wij zien verder, dat Rost, tegen wien Mussert persoonlijk ernstige bezwaren 
had, door de Duitschers zeer naar voren wordt geschoven, als exponent van de 
annexatiegedachte. Dan wordt opgericht, tegen den zin van Mussert, de Neder- 
landsche S.S.,die hij om tactische redenen binnen het kader van de N.S.B. heeft 
willen houden en waarvan hij reeds van het begin af aan gevoeld heeft, dat zij 
moest dienen om de annexatie naderbij te krijgen.

Dan krijgen wij met Kerstmis de nota, die bestemd is voor Schmidt. Daarin 
zien wij, dat het destijds in het binnenste van Mussert er reeds anders uitzag 
dan zijn redevoering ter eere van het 9-jarig bestaan van de N.S.B. deed ge- 
looven. Hij geeft een overzicht van de positie van de N.S.B. en haar leider tegen
over verschillende Duitsche stroomingen. Men geeft den indruk in Berlijn, 
Zegt Mussert, alsof in ons land vele goede krachten naar inlijving snakken. Ik 
heb in blind vertrouwen hier steeds verdedigd, dat de Führer geen annexatie 
en geen imperialisme wilde, maar men heeft mij daarbij onvoldoende gesteund. 
Ik heb (aldus Mussert weer) steeds onderstreept, dat men niet in de eerste plaats 
Germaan of Duitscher, maar Nederlander was. Nederland wil wel een groote 
vriend van Duitschland zijn, maar nooit een kleine knecht. Maar wanneer men 
ten slotte tracht van Nederlanders Duitschers te maken, zoo gaat hij door, be
gaat men „ein Verbrechen oder eine Dummheit” .

De omstandigheden spelen overigens den annexionisten in de kaart. Reeds 
in het begin van 1941 is een zoodanig aantal Nederlanders tot de Waffen S.S. 
toegetreden, dat aan Mussert te verstaan wordt gegeven, dat de N.S.B. zich te 
dien aanzien niet afzijdig kan houden en zich openlijk moet uitspreken voor 
dienstneming in dit onderdeel van het Duitsche leger.

Dan komt de oorlog tegen Rusland, de strijd tegen het bolsjewisme, die een 
gereede aanleiding biedt om een nauweren band tusschen Duitschland en Neder
land te propageeren. Intusschen volgt hier weer zeer kort na dien oproep tot 
gemeenschappelijken strijd tegen het bolsjewisme, die van den leider van de 
N.S.B. is uitgegaan, een nota aan den Führer, zij het ook, dat zij niet verzonden 
is, om op de bestaande moeilijkheden te wijzen en te verzoeken om een onderhoud 
met en de beslissing van den Führer. In die nota wordt uiteengezet, hoe Mussert 
voor het Nederlandsche volk moet aannemelijk maken, dat de Germaansche 
Statenbond geen aanslag beteekende op het Nederlandsche volkskarakter, de 
Nederlandsche cultuur en de Nederlandsche souvereiniteit; hoe hij voortdurend 
stuit op den tegenstand van de Duitschers, die niet kunnen verkroppen, dat de 
inlijving buitengesloten is. Tegen de S.S. maakt hij een duidelijk voorbehoud.
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Hij heeft overwegend bezwaar tegen beëediging van de politieke S.S., dus van die 
leden van de S.S., die niet in de Waffen S.S. staan, en van de politie op den Führer. 
Een staat, zoo zegt Mussert, die zelf niet meer over zijn eigen politie de zeggen
schap heeft, is geen staat meer, maar is een cultureele vereeniging geworden. 
Hij vervolgt:

„Wenn deutscherseits die Auffassung vertreten wird, dass die Organisation 
der Polizei durch Deutsche geschehen muss, dass Deutsche entscheiden 
werden müssen, wie der Unterricht in den Niederlanden geregelt werden 
muss usw. dann bedeutet dies dass die Niederlande zu einer deutschen 
Kolonie gemacht werden, oder — im günstigsten Fall — dass das nieder- 
landische Volk hinsichtlich seiner ureigensten Angelegenheiten (wörtlich: 
seiner intimsten Sachen) unter Bevormundung gestellt wird. Es bedarf 
keines besonderen Hinweises, dass kein Niederlander, der Selbstachtung 
besitzt, dies innerlich annim m t.. . . ”

Resultaat van deze nota voorloopig nihil. De Führer laat Mussert niet komen. 
Er komt alleen na eenigen tijd een verklaring van het Rijkscommissariaat, dat 
al degenen, die spreken over of streven naar annexatie door Duitschland van 
Nederland, handelen tegen den uitgesproken wil van den Führer.

Ook het bekende bezoek van Mussert voor de eedsaflegging brengt in feite 
geen nieuws.

In den zomer van 1942 komt het plan tot regeeringsaanvaarding van Mussert, 
en een nieuwe nota, gericht aan den Führer, om deze regeeringsaanvaarding 
daar naar voren te brengen. Ook in die nota wordt uitdrukkelijk een beperking 
van de Duitsche inmenging in Nederlandsche zaken geconditionneerd. Afweer 
wordt verlangd van alle tendenzen, die deze orde (d.i. de S.S.) willen maken tot 
een staat in den staat met eigen politiek, afweer van alle tendenzen, die neigen 
naar exterritoriale rechten van Duitschers in de Nederlandsche politie en geen 
tegenwerking meer van Duitsche instanties, die de door den Führer gevolgde 
politiek zouden willen corrigeeren of wel Nederland als uitbuitingsobject zouden 
willen gebruiken en Mussert of een regeering onder diens leiding zouden willen 
torpedeeren.

Alweer: een duidelijk antwoord ontbreekt. Wel: een ontvangst van Mussert 
bij Hitler, een erkenning als leider van het Nederlandsche volk, de verleening 
van een soort van vetorecht ten aanzien van beslissingen van den Rijkscommis
saris, de toezegging, dat Hitler geen beslissing ten aanzien van Nederland zal 
nemen, alvorens met Mussert te hebben overlegd. M a a r . .. .  in feite gaat de 
alldeutsche politiek, waartegen Mussert gekant was, op den ouden voet door.

Mussert moet reeds in Februari 1943 zich wederom tegenover den Reichs- 
kommissar beklagen, dat bij de politie de S.S. nog steeds de overhand krijgt in 
strijd met zijn uitdrukkelijken wensch. Dan dreigt in Mei 1943 de emmer over 
te loopen. Crisis in de N.S.B.; Mussert trekt zich terug en schrijft een nota, aan 
den Führer gericht, waarvan wij verschillende concepten kennen, eerst een
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concept-Mussert, daarna een concept, bijgevijld door Müller en Van Geelkerken 
en daarna het definitieve stuk zooals het met medewerking van Schmidt tenslotte is 
opgesteld. In die nota wordt open taal gesproken: de samenwerking van het Duit
sche en het Nederlandsche volk moet op de juiste basis worden geschoeid, d.w.z.: 
van de inlijvingsgedachte moet afstand worden gedaan, anders wordt het gepraat 
over Germanendom en de Europeesche volkerenfamilie zinloos en belachelijk. De 
prestaties van de N.S.B. ten behoeve van Duitschland worden opgesomd, gerele
veerd worden de toezeggingen, aan Mussert gedaan en toch „is mij gebleken” — 
Zegt hij — „dat er Duitsche krachten aan het werk getogen zijn om het mij 
onmogelijk te maken mijn taak voor het Nederlandsche volk te verrichten.” 
Mussert vraagt een uitspraak over drie principieele punten, n.1.: Germaansche 
of Duitsch-imperialistische politiek, de positie der S.S., en de mogelijkheid om 
zijn taak in Nederland te blijven vervullen.

Wat het eerste punt betreft, de vraag wat de imperialistische Duitsche politiek 
Zou zijn, daarover schrijft hij tenslotte:

„Lijnrecht daartegenover staat de simpele gedachte: wij Duitschers 
hebben Nederland bezet, wij halen het materieel leeg, wij zullen het geeste
lijk overweldigen en inlijven bij het Duitsche Rijk. Dit is alldeutsche poli
tiek in oud of nieuw gewaad. Ik heb in de laatste twee jaren geleerd, dat in 
Duitsch-kapitalistische kringen hiervoor groote animo is.

Wanneer men een volwassen boom in Juni verplant, dan kan men den 
dag daarna den boom photografeeren in volle bladerenpracht en triom- 
phantelijk uitroepen: het is gelukt. Het volgend jaar is de boom dood.”

En verder:
„H et doet mij leed, mijn Führer, dat ik een uitspraak van U moet vragen 

over iets, dat m.i. geen discussie behoeft, dat geen vraagstuk behoort te zijn. 
Ik geef U echter de verzekering, dat ik dagelijks ondervind, dat dit noodig is. 
Een uitspraak, die elke mogelijkheid tot twijfel uitsluit en die strikt geëer
biedigd wordt door ieder, die met de uitvoering iets te maken heeft, kan 
niet langer achterwege blijven.”

Tenslotte vindt U in de geschrapte passages merkwaardige zinsneden. Een er 
van is reeds door den procureur-fiscaal aangehaald, het gezegde, dat inlijving 
van Nederland bij Duitschland eenvoudig zou zijn, zooals het altijd eenvoudiger 
is iets doms te doen dan iets verstandigs. U vindt er nog andere in, waarin hij 
Bismarck als voorbeeld noemt.

U ziet, die nota bracht de dingen onverbloemd tot uiting. De spanning is 
inderdaad tot het hoogste gestegen. Mussert houdt op 5 Juni voor de politieke 
functionarissen der Beweging in Tivoli een rede, waarin hij zijn gemoed lucht 
en die van dien aard is, dat publicatie er van niet kan plaats vinden en de N.S.B. 
de rede langs clandestienen weg onder het volk verspreidt. Op zijn verzoek om
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tot Hitler te worden toegelaten komt het antwoord, dat hij eerst de zaken met 
Himmler moet afdoen. Dat neemt hij echter niet. Hij telegrafeert terug, dat hij 
de S.S.-zaken met Himmler voorloopig zal bespreken, maar dat hij voor de andere 
dingen zich tot de hoogste instantie wenscht te richten. In denzelfden tijd vindt 
de z.g. manifestatie van trouw aan Mussert te Den Haag plaats, waarbij ook 
zonder omwegen het standpunt van Mussert tegenover de inlijvingspolitiek tot 
uitdrukking wordt gebracht.

Kort daarna sterft— wordt vermoord, moeten wij misschien zeggen — Schmidt, 
de steunpilaar van Mussert in zijn strijd tegen annexionisme en S.S.

Intusschen, ook nu weer wordt hij eigenlijk met een kluitje in het riet gezon
den. De Führer antwoordt op zijn dringende bede, dat hij hem dan wel zal ont
vangen, doch het tijdstip kan nog niet worden vastgesteld. Het zal tot December
1943 duren voor het zoover is. De bui drijft feitelijk over zonder dat het tot een 
ontlading komt. In dien tusschentijd, tot September 1943, zien wij als merk
waardig incident een geschrift van de hand van Seyss Inquart getiteld „Das 
Reich”, waarin hij zijn beschouwingen ten beste geeft over den toekomstigen 
vorm van samenwerking in Europa na de Duitsche overwinning. Ofschoon Mus
sert het met deze beschouwingen in hoofdzaak wel eens is, is het wel teekenend, 
dat hij dadelijk in zijn exemplaar aanschrapt en bij den Rijkscommissaris als 
onjuist ter sprake brengt de gedachte, dat in dat toekomstige Europa een aparte 
diplomatieke vertegenwoordiging van de verschillende Staten, die tot de Ger- 
maansche eenheid zullen behooren, niet zal worden getolereerd. Daarop legt 
hij dadelijk den vinger, want dat is niet overeenkomstig zijn plannen. Volgens 
Mussert zal het Nederlandsche volk na een Duitsche overwinning een zelfstan
dige diplomatieke vertegenwoordiging en status behouden.

Tenslotte schrijft Mussert opnieuw aan Hitler. Op zijn nota van September 
1940 (het plan van den Germaanschen volkerenbond) heeft hij nooit rechtstreeks 
antwoord ontvangen. De N.S.B., zoo schrijft hij verder, is solidair met de N.S.D. 
A.P., zij heeft de Duitsche oorlogvoering krachtig gesteund. Doch Nederland 
is materieel leeggehaald; dat is niet, wat hij in zijn nota onder gemeenschappelijke 
economie heeft verstaan. Algemeen wordt gevreesd, zegt hij, dat een overwinnend 
Duitschland de andere volkeren zal onderdrukken. Deze meening wordt ver
sterkt door de fouten, die van onverantwoordelijke (Duitsche) zijde hier altijd 
weer gemaakt worden. Slechts dan kan er voldoende geestdrift voor de Ger- 
maansche samenwerking worden gewekt, wanneer aan iedere uiting van Duitsch 
imperialisme en Nederlandsch separatisme krachtdadig de kop wordt ingedrukt. 
De indruk moet worden geweerd, dat men hier met een gecamoufleerd Duitsch- 
imperialistisch streven te doen heeft. Hij vraagt wederom twee principieele 
uitspraken van den Führer, nl.:
a) voor samenwerking van de Germaansche volkeren, onder nadrukkelijke af

wijzing van ieder imperialisme of separatisme, en
b) voor godsdienst- en gewetensvrijheid.
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Het gesprek, dat daarop volgt, is in werkelijkheid niet belangrijk. De Führer 
doet de toezegging, dat hij geen Nederlanders zal „entniederlandern” . Hij kan 
echter over den toekomstigen vorm van samenwerking zich in het geheel nog 
niet uitlaten. Daarmee eindigt dan eigenlijk op het hoogste niveau dit debat over 
den toekomstigen status van Nederland.

Wij zien daarna nog verschillende voorvallen, die op zichzelf niet oninteressant 
zijn: de actie van Mussert tegen achteruitstelling van Nederlandsche autoriteiten 
en van de Nederlandsche vlag, in het bijzonder bij de plechtigheden op den 
Grebbeberg; het verbod van Mussert aan de functionarissen van zijn Beweging 
om lid of begunstigend lid te zijn van de S.S. Men begrijpt, hoe dat in deze 
constellatie een nogal ver gaande maatregel was en hoe daarbij zeer krachtig 
stelling werd genomen tegen de S.S. Verder nog een poging van Mussert om 
via het z.g. Kern-Europaplan nog eens door te dringen tot den Führer. Maar 
door het overwicht, dat door de oorlogsomstandigheden veroorzaakt werd, van 
militaire en S.S.-belangen boven iedere bloot politieke overweging is het tot 
eenige interessante bespreking niet meer gekomen. Tegen den invloed van die 
overwegende militaire en S.S.-belangen, dien wij in 1944 en in het begin van
1945 hebben gekend, is noch Mussert, noch zijn Duitsche helper, de General- 
kommissar Ritterbusch, tenslotte meer opgewassen.

Dit, Mijne Heeren, is dus één zijde van Musserts beleid, die ik — en met 
opzet — ontleen uitsluitend aan zijn eigen aanteekeningen, aan de waarachtig
heid waarvan wij niet behoeven te twijfelen, en aan de brieven en nota's, die hij 
heeft gericht tot Duitsche autoriteiten. Ik doe het, opdat het verwijt voorkomen 
worde, dat men zegt: dit waren praatjes, dit waren redevoeringen of stukken, 
die hij geschreven heeft om daarmede het Nederlandsche volk in te palmen. 
Neen, dit is de eigen, de intieme gedachtengang van den man, die hier vandaag 
voor U staat.

Een enkele opmerking wil ik hieraan nog vastknoopen. Heeft dit alles materieel 
eenig belang gehad ? Niet — natuurlijk niet — in dien zin, dat Mussert de annex
atie van Nederland zou hebben kunnen tegenhouden, wanneer onverhoopt 
Duitschland de overwinning had behaald. Het is niet aannemelijk, dat zijn ge- 
heele actie dan zelfs een gewichtige argumentatie aan Duitsche zijde had kunnen 
zijn. Maar het is wel van belang in zooverre,dat wanneer de N.S.B. hier meer annex- 
ionistisch georiënteerd was geweest, het alleszins waarschijnlijk is, dat hier 
reeds eerder een quasi Nederlandsche regeering zou zijn gevormd, die met volle 
Zeilen op de annexatie zou hebben aangestuurd, met alle gevolgen, daaraan voor 
ons land verbonden.

Dat is de indruk, dien ik uit de gegevens krijg, die mij ten dienste staan en 
dien ik bevestigd vind ik de brochure, welke de heer Frederiks, Secretaris-Gene- 
raal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, het licht heeft doen zien 
onder den titel „Op de bres", waarin hij uiteenzet, hoe hij in Mei 1943 — den- 
Zelfden tijd van de crisis in de N.S.B. — met zijn ontslag-aanvrage in den zak
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liep en hoe hem toen (naar hij in zijn brochure zegt) van zeer goed ingelichte 
zijde is gezegd: „Doe dat niet, neem niet Uw ontslag, want als U ontslag neemt, 
komt hier een regeering Rost van Tonningen/Feldmeyer/Rambonnet.” Een 
van de menschen, die hem hiervoor waarschuwden, was Generalkommissar 
Schmidt, die politiek goed op de hoogte was. In 1943 werd inderdaad van Duit
sche zijde serieus gedacht en van een bepaalde Duitsche zijde serieus gevreesd, 
dat men hier een Rost van Tonningen/Feldmeyer/Rambonnet-regeering zou 
krijgen, die hier de annexatie-gedachte van de menschen van Nederlandsche 
nationaliteit tot uiting zou brengen.

Dan wil ik even herinneren aan slagzinnen, die U misschien doen denken aan 
het begin van de bezetting: „Landverrader? Ja! Volksverrader? Nooit!” „Tot 
1648 Neder-Duitsch; na 1940 weder Duitsch”. Dat was de propaganda van de 
N.S.N,A.P. Ik wil voor U citeeren een paar artikelen van de hand van Rost van 
Tonningen, geschreven na September 1944, omdat toen de S.S.-partij eigenlijk 
volledig het masker heeft afgeworpen en met volle zeilen op de inlijving van ons 
land heeft aangestuurd.

Rost van Tonningen schreef dan in „De Waag” van 26 Januari 1945:

„Eenmaal zal Munster weer een Rijksbijeenkomst zien. Zal het in 1945 
of nog later zijn? Het plechtige uur der wedervereeniging van Nederland 
en andere Germaansche landen met het Rijk zal dan ingeluid worden. Als 
de Rijksvlag in den mast zal vliegen, zullen de vrijwilligers der Waffen-SS, 
der Kriegsmarine, der N.S.K.K. en der Landwacht samen met de held
haftige strijders uit het Rijk het lied der Germaansche eenwording zin
gen. . . . ”

En verder in „De Waag” van 1 December 1944:

„De jeugd heeft gekozen. Zij koos het hakenkruis als zinnebeeld voor de 
herrijzenis der eeuwenoude Rijksgedachte in Nederland. Zij koos voor 
Adolf Hitler, wiens smetteloos leven een lange offergang is voor zijn be
proefd volk. Zij koos de nationaal-socialistische wereldbeschouwing, omdat 
zij bloed is van het bloed, dat vloeit uit de bron der onsterfelijke sibbege- 
meenschap der Germanen. Zij, de jeugd, heeft de vlag van het Rijk 
hooggeheven. Zij staat lijnrecht tegen kleinstaatsch gepruts, tegen de 
verraders van het Rijk, tegen de veelpraters, de lafaards van den vijfden Sep
tember, tegen confessioneele knoeiers, want haar wet is deel der schep
pingsorde waaruit haar wereldbeschouwing is geput. Eén bloed, één volk, 
één Rijk, één Führer.”

Ziet, Mijne Heeren, dat zijn geluiden, die wij tenminste uit den mond van 
Mussert nooit vernomen hebben.
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En deze man wordt nu beschuldigd van hoogverraad volgens artikel 93 van 
het Wetboek van Strafrecht:

„De aanslag ondernomen met het oogmerk om het rijk geheel of gedeel
telijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te 
scheiden, wordt gestraft. . . .  ” enz.

De artikelen 93 en 94 van het Wetboek van Strafrecht zijn bij ons weten nog 
nimmer toegepast en worden dan ook in de litteratuur nauwelijks besproken. 
Vandaar, dat verschillende vragen rijzen, die het Hof naar aanleiding van deze 
artikelen zal hebben te beantwoorden.

Artikel 93 vergt in de eerste plaats een bepaald oogmerk en verder, dat er 
zij een aanslag, gepleegd met dat oogmerk. Aanslag is elke handeling, die op
levert een poging tot of voltooiing van het door de wet gewraakte gevolg. Zoo 
vertaal ik nu maar even artikel 79 van het Wetboek van Strafrecht ,waarin een 
definitie van aanslag wordt gegeven. Het door de wet gewraakte gevolg is in 
casu de vreemde heerschappij.

Eerst over die twee elementen: oogmerk en aanslag, een opmerking. Wat is 
het oogmerk geweest? De dagvaarding stelt als oogmerk: om het Koninkrijk der 
Nederlanden, althans het Rijk in Europa, onder Duitsche, in ieder geval onder 
vreemde, heerschappij te brengen en wel meer bepaaldelijk onder de heerschappij 
van het Duitsche Staatshoofd Adolf Hitler, ook wel genaamd Germaansch 
Führer of Führer aller Germanen.

Dat onder Duitsche heerschappij brengen vindt U in feite gepreciseerd in 
Musserts nota van Augustus 1940. Daarin staat, dat hij op het oog had een bond 
van Germaansche volkeren, onder leiding van het krachtigste Germaansche 
volk, het Duitsche, en verder staande onder het oppergezag van Hitler als Ger
maansch Führer (althans, dat zegt de dagvaarding, maar in de nota staat het niet 
met zooveel woorden, men kan het er hoogstens uit distilleeren); verder met 
een gemeenschappelijke bondsweermacht, waarvan de Führer vanzelfsprekend 
opperbevelhebber zou zijn, en met een gemeenschappelijke economie.

Dit was Musserts politieke geloofsbelijdenis, waarop hij altijd weer terugkomt. 
En dit is dus zijn strafbaar oogmerk geweest. Iets meer heeft bij hem ook niet 
bestaan. Ik bedoel: met deze omschrijving is dat oogmerk uitgeput. Andere 
gedachten, andere wenschen zijn hem in de eerste plaats niet te laste gelegd, 
maar zijn zeer zeker ook niet aangetoond.

Ik moet hier even naar voren brengen, dat naar mijn gevoelen het statuut, 
zooals het door den getuige Carp is opgesteld, hier niet ten laste van verdachte 
in aanmerking mag worden genomen. Vast staat wel, dat Carp dit geconcipieerd 
heeft naar aanleiding van aanwijzigingen, die hij van Mussert had gekregen, 
maar vast staat ook, dat dat statuut verder geen rol van beteekenis heeft gespeeld, 
dat Mussert het waarschijnlijk wel heeft ontvangen, maar of er geen aandacht 
aan heeft besteed of wel het terzijde heeft gelegd. In elk geval is niet aangetoond,
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dat hij zich met dat statuut zou hebben vereenzelvigd. Ik acht het ook niet waar
schijnlijk, omdat, wanneer U den gedachtengang en de terminologie van Mussert 
kent, zooals Uw Hof die uit de stukken heeft geleerd, U daar altijd vindt het 
onderscheid tusschen den Führer aller Germanen, die in de dagvaarding ook 
zoo genoemd wordt, en den Führer als opperhoofd van het Duitsche Rijk, den 
Groot-Duitschen Führer, den Führer und Reichskanzler. Ik vind het volmaakt 
onwaarschijnlijk, dat Mussert, die in zijn eerste nota spreekt over Hitler als den 
Germaanschen Führer, zich daarna zou hebben neergelegd bij een statuut, waar
bij Hitler in zijn qualiteit van Leider van het Groot-Duitsche Rijk allerlei be
voegdheden zou krijgen. Ik geloof dus, dat wij ons van het statuut moeten los
maken en dat wij uitsluitend te maken hebben met het oogmerk, zooals het in 
de nota tot uitdrukking is gekomen.

Al hetgeen in de dagvaardiging onder I, lé-5e, wordt opgesomd zijn de hande
lingen, die den aanslag moeten opleveren. Die handelingen zijn hier dus ook 
al weer alleen van belang, voor zoover zij met het strafbare oogmerk zijn gepleegd, 
voor zoover zij dus een strafbaren aanslag vormen met het oogmerk ons land 
onder vreemde heerschappij te brengen. Ik onderstreep dit weer even. Die han
delingen zijn op zichzelf misschien heel laakbaar, zij kunnen misschien onder 
allerlei strafrechtelijke normen worden gebracht — ten deele worden zij dat ook, 
nl. zij worden onder I I I  als hulpverleening aan den vijand beschouwd —, hier 
hebben wij alleen te maken met de vraag: zijn die handelingen alle met dat 
bepaalde oogmerk geschied en zijn zij inderdaad van dien aard, dat wij ze kunnen 
beschouwen als een aanslag, in de richting gaande van de vreemde heerschappij ?

Wanneer wij nu komen voor de vraag, of hetgeen aldus te laste gelegd is, 
inderdaad strafbaar is naar art. 93 van het Wetboek van Strafrecht, dan is er 
één ding, dat ik geloof, dat goed is daarbij niet uit het oog te verliezen, nl. dat 
de vraag, of de vreemde heerschappij tevens is een vijandelijke heerschappij, 
voor art. 93 niet de minste rol speelt. Art. 93 stelt eenvoudig strafbaar iedere 
poging om in ons land een vreemde heerschappij te krijgen. Of die vreemde 
heerschappij nu is de heerschappij van een land, waarmee de algemeene ver
houding van vriendschappelijken aard was, dan wel de heerschappij van een land, 
waarmee wij ons in oorlog bevonden, doet voor dit artikel niet ter zake. Dit kan 
voor de strafmaat natuurlijk een rol spelen — accoord —, maar voor de vraag, 
of deze handelingen zijn een aanslag, ondernomen met het oogmerk ons land on
der een vreemde heerschappij te brengen, is van geen belang, of die vreemde 
heerschappij is de heerschappij van Duitschland en van Hitler, maar moet even 
goed dezelfde logische consequentie kunnen worden getrokken, wanneer U 
daarvoor in de plaats neemt de heerschappij van Engeland en van Koning George.

Nu doen zich bij dit artikel drie vraagpunten voor, die ik aan Uw Hof wil 
voorleggen:

le. is vreemde heerschappij hier inderdaad ook rechtens vreemde heerschappij, 
vreemde heerschappij jure, of ziet het alleen op feitelijke heerschappij ?
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2e. zijn de handelingen, die in de dagvaarding worden opgesomd, aan te 
merken als een begin van uitvoering in strafrechtelijken zin?

3e. is de statenbond, zooals die door Mussert ontworpen was, inderdaad als 
een vorm van vreemde heerschappij, rechtens nu, te beschouwen?

Over punt 1 kan ik betrekkelijk kort zijn. Ons Rijk bevond zich — het is niet 
twijfelachtig en het wordt in de dagvaarding nog eens uitdrukkelijk gereleveerd — 
ten tijde van al deze handelingen onder de feitelijke macht van Duitschland. 
Van brengen onder die feitelijke macht kan dus geen sprake zijn. Ons land was 
feitelijk onder Duitsche macht. Verweten kan dus alleen worden — en dat is 
ook alleen mogelijk —, dat getracht is aan die feitelijke macht een juridischen 
ondergrond te verschaffen voor nu of in de toekomst. Ik geloof, dat in art. 93 
destijds alleen aan de feitelijke vreemde heerschappij is gedacht.

„Deze titel” — zegt de Memorie van Toelichting op Titel I van het Tweede 
Boek — „behelst de misdrijven, die den Nederlandschen staat regtstreeks in 
gevaar brengen, hetzij door het land te berooven van zijn vorst, zijn instellingen 
(artikel 94) of een zijner deelen (artikel 93)” .

Dat klinkt, dunkt mij, als een tegenstelling tusschen de berooving van zijn 
instellingen eenerzijds en de berooving van een zijner deelen anderzijds, die op 
een feitelijke vreemde heerschappij ziet.

Noyon maakt er een opmerking over. Ik volsta hier met te zeggen: er is moge
lijkheid van twijfel.

Nu verder: zijn deze behandelingen een begin van uitvoering? Want voor 
aanslag moet er zijn een begin van uitvoering; dat staat uitdrukkelijk in de wet 
en daarbij wordt verwezen naar de leer van de poging.

Wij hebben dus een begin van uitvoering, wanneer wij zoodanige handelingen 
hebben, dat die ook een poging zouden opleveren naar ons huidige strafrecht. 
Dat beteekent dus, dat er moet zijn een begin van uitvoering, niet van het mis
dadige voornemen, maar van het misdrijf.

Wat is het voltooide misdrijf, waaraan een begin van uitvoering moet zijn ge
geven? Dat is naar mijn overtuiging het verwezenlijken van het gevolg, waarop 
het gewraakte oogmerk is gericht, in casu de vreemde heerschappij. Het is een 
misdrijf met materieele omschrijving. De vreemde heerschappij is het uiteinde
lijk voltooide misdrijf. Men heeft niet het brengen onder vreemde heerschappij 
als handeling strafbaar willen stellen, men heeft het gevolg als voltooid misdrijf 
gezien en strafbaar gesteld, het bewerkstelligen van het gevolg als de poging 
er toe.

Goed: het misdrijf is de voltooide vreemde heerschappij.
Wanneer is er nu een begin van uitvoering? Daartoe is niet voldoende, dat 

het misdrijf alleen is voorbereid. Daar ligt de grens: de voorbereidingshandeling 
aan den eenen kant, de uitvoeringshandeling aan den anderen kant. U zult zien, 
dat in de Memorie van Toelichting dit naar voren wordt gebracht ook voor deze 
delicten, dat voorbereidingshandelingen niet strafbaar zijn.
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Begin van uitvoering is ook niet een handeling, waarin alleen het misdadige 
voornemen tot uiting komt of die daaraan uitvoering geeft. (Subjectieve tegenover 
objectieve pogingsleer; dat kennen wij niet.)

Het is ook niet een ander trachten te bewegen om het misdrijf te plegen, te 
doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn, of voorwerpen 
voorhanden te hebben, waarvan men weet, dat zij bestemd zijn tot het plegen 
van het misdrijf, of plannen te hebben voor de uitvoering van het misdrijf, 
welke bestemd zijn om aan anderen te worden medegedeeld.

Waarom niet?
Omdat deze handelingen in artikel 96 uitdrukkelijk strafbaar zijn gesteld en 

dit niet noodig was geweest, wanneer men zich dat had voorgesteld als vallende 
reeds onder het begin van uitvoering van het delict van artikel 93.

Wat is wel het begin van uitvoering? Daarover is men het niet geheel eens. 
Simons zegt, dat begin van uitvoering is „zoodra de handeling is aangevangen, 
waaruit naar haar aard het door de wet niet gewilde gevolg onmiddellijk kan ont
staan, die, zonder dat eenige nadere handeling noodig is, dat gevolg kan te weeg 
brengen.”

Laten wij daaraan nu eens toetsen de handelingen, die hier ten laste van Mus
sert zijn opgesomd.

Het staat, dunkt mij, wel vast, dat vóór men zou komen tot een bond, dien 
men als een vorm van vreemde heerschappij kan zien, allerlei moest gebeuren, 
dat de Duitschers van allerlei moesten doen, dat de andere Germaansche staten 
van allerlei zouden moeten doen en dat in Nederland velerlei zou moeten ge
schieden.

Maar het staat ook vast, dat men zich bij de geheele geschiedenis door al 
Musserts redevoeringen, door zijn eed van trouw en wat dies meer zij, bitter 
weinig zou laten beïnvloeden. En men kan moeilijk zeggen, dat uit deze hande
lingen, uit deze redevoeringen, dezen eed van trouw en alle daden, die daar 
geformuleerd zijn, uit hun aard de vreemde heerschappij zou kunnen ontstaan, 
d.i. zonder dat eenige nadere handeling noodig is.

Er is ook hier gereede aanleiding twijfel uit te spreken ten aanzien van de 
toepasselijkheid van het artikel, waarover wij het hier hebben.

En nu misschien het interessantste punt: Is de statenbond, dien Mussert 
zich voorstelde, inderdaad als „vreemde heerschappij" te beschouwen? Wij zijn 
het er over eens — de procureur-fiscaal en ik — dat de onafhankelijkheid en 
Zelfstandigheid van Nederland in deze conceptie niet geheel teloor gingen, maar 
er moet ergens een grens worden gesteld en die acht de steller van de dagvaar
ding overschreden.

Er moet een grens worden getrokken, dat is juist. De volledige, onbeperkte 
souvereiniteit om te kunnen handelen volmaakt naar eigen goeddunken, bezit 
tegenwoordig geen enkele staat. De „compétence de la compétence” is in dezen 
zineen verouderd begrip. Beperking van willekeur wordt den staten opgelegd
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door volkenrechtelijke regels. Soms buiten hun wil; ik denk aan een regel als 
pacta sunt servanda, of de wetten en gebruiken ten aanzien van den oorlog. 
Maar daarnaast en belangrijker: de talrijke contractueele bindingen van de 
staten, de verdragen, de tractaten; die kunnen verder en minder ver gaan met 
het inperken van de souvereiniteit en van de macht om te handelen naar wille
keur. Het ius belli is beperkt door het lidmaatschap van den Volkenbond in de 
jaren vóór dezen oorlog; men kent samenwerking wat betreft de internationale 
rechtspraak; men kent internationale commissies op het gebied van de groote 
rivieren, commissies, die zelfs legislatieve bevoegdheid hebben; men kent tolu- 
nies, waarvan die tusschen ons land en België het voor de hand liggende voor
beeld is.

Zeker is het idee van een statenbond niet onvereenigbaar met de zelfstandig
heid en de onafhankelijkheid van de deelnemende staten. Naar statenbonden 
in verschillende vormen wordt en werd langs allerlei wegen en volkomen recht
en wetmatig gestreefd. Een paar voorbeelden.

De United Nations, waarvan het Handvest door onze Regeering is goedge
keurd. Ik noem een paar bepalingen die men in het Charter vindt. Feitelijk, 
maar ook juridisch overwicht van de „Big Five”, die elk een permanenten zetel 
in den Veiligheidsraad hebben, die daar elk voor de meeste beslissingen het 
vetorecht hebben, wier opperbevelhebbers het Military Staff Committee vormen. 
De deelnemende staten vinden goed, dat de Veiligheidsraad bij het vervullen 
van zijn taak met betrekking tot de internationale vrede en veiligheid te hunnen 
behoeve handelt, verbinden zich de beslissingen van dien Raad uit te voeren 
en stellen hun weermacht te zijner beschikking.

Lofwaardige bepalingen, Mijnheer de President, maar die gepaard gaan met 
het afstand doen van een zekere vrijheid van handelen, die de staten daarvóór 
hadden.

Er zijn veel meer van dergelijke plannen. Ik noem het Pan-Europaplan, het 
plan van Coudenhove-Kalergi. Verder het interessante plan, de Federation for 
Western Europe, van den heer Jennings, gebaseerd op de gedachte van „Federal 
Union". De federatie zal defensie en buitenlandsche betrekkingen regelen, 
federatief, controle hebben over economische relaties en koloniën. Tenslotte 
komt men in deze conceptie te staan voor de vraag, wie het opperhoofd van de 
federatie zal zijn, wie de president zal zijn, tevens opperbevelhebber van de 
gewapende machten: voor de eerste maal zou dit zijn een door H.M. de Koningin 
aan te wijzen figuur.

Wat onderscheidt nu den bond, dien Mussert zich voor oogen stelde, van 
deze en dergelijke constructies? Dat Duitschland in dezen bond de feitelijke 
leiding zou hebben? Neen. Het feitelijke overwicht van groote en machtige 
staten is er altijd en het zou struisvogelpolitiek zijn, wanneer men daarvoor de 
oogen zou willen sluiten.

Dat Duitschland rechtens een bevoorrechte positie zou hebben, daargelaten
Proces Mussert 8
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in hoeverre dat volgens Musserts plan het geval was ? Ik wijs op de positie van 
de vijf groote mogendheden in het Handvest van de Vereenigde Naties, waarin 
met zooveel woorden hun een bevoorrechte positie is toegekend. Dat er een 
gemeenschappelijke economie zou zijn? Ook dat is iets, dat allerwege wordt 
nagestreefd en waartegen, dunkt mij, in het algemeen geen bezwaren worden 
geopperd. Dat er een gemeenschappelijke weermacht zou zijn met Hitler als 
opperbevelhebber? Men heeft geen enkel federatief plan, waarbij men niet 
Zegt: als er één ding is, dat niet meer bij de deelnemende staten mag worden 
gelaten, maar dat federatief moet zijn, dan is het de weermacht. Dat leger, die 
vloot en die luchtmacht zullen een opperbevelhebber moeten hebben en die zal 
tot een van de deelnemende staten moeten behooren. Daarbij moet men niet 
vergeten, dat men niet kan zeggen, dat het Duitsche staatshoofd eo ipso altijd 
zou zijn de opperbevelhebber van het leger van de Germaansche volkeren. Dat 
was Adolf Hitler persoonlijk en over de vraag, wie zijn opvolger zou zijn, heeft 
men zich eenvoudig niet bekommerd. Men heeft de mogelijkheid opengelaten, 
dat de Germaansche Führer, die op dat oogenblik was Adolf Hitler, misschien 
zou worden vervangen door een Germaan van een andere nationaliteit. Ik vraag 
er hierbij de aandacht voor, dat Mussert uitdrukkelijk heeft gezegd, dat hij 
Zelf op grond van de gezegden van verschillende van zijn Duitsche raadgevers 
meende, dat Hitler na den oorlog zijn positie als leider van het Groot-Duitsche 
Rijk zou neerleggen en zich uitsluitend in zijn altijd wat mystiek aandoende 
hoedanigheid van Germaansch Führer met de belangen van de gezamenlijke 
Germaansche volkeren zou bemoeien.

Het is dus zeer de vraag, of dat bondsplan inderdaad verder gaat dan talrijke 
andere volkomen geoorloofde plannen, die men ook niet wraakt als te zijn in 
strijd met art. 93 van het Wetboek van Strafrecht.

Volledigheidshalve nog enkele voorbeelden var. dergelijke plannen. Ik denk 
er aan, dat men geen courant kan opslaan, of men bepleit daarin een veel verder 
gaande inperking van de souvereiniteit in verband met de atoomenergie en de 
daaraan verbonden gevolgen. Ik denk er aan, dat in België in Luik een congres 
wordt gehouden door de Walen, waar ministers en hoogwaardigheidsbekleeders 
komen en waar men in alle openheid een stemming houdt, waarbij gelegenheid 
gegeven wordt te stemmen voor aansluiting bij Frankrijk, voor een afscheiding 
van België met een eigen staatsbestaan, voor een vergaande verandering van de 
staatsrechtelijke verhoudingen in België en dergelijke meer. Ik denk aan de figuur 
van de Kleine Entente van den tijd vóór dezen oorlog, een samenwerking, die 
zoover ging, dat naar het oordeel van Fran^ois men van een echten statenbond 
kon spreken.

Het zal niet zoo gemakkelijk zijn de grens te trekken, waar men nog moet 
spreken van een statenbond en waar van vreemde heerschappij, die niet meer 
tolerabel is. Ik geloof, dat men moeilijk anders zal kunnen uitkomen dan door 
te zeggen: vreemde heerschappij is er, wanneer de Staat in zijn bestaan als
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zoodanig wordt aangetast. Daaronder moet dan naar mijn overtuiging worden 
verstaan, dat de betreffende eenheid, de Staat als eenheid dus, niet meer recht
streeks onder de volkenrechtelijke ordening ressorteert. De vraag, wanneer men 
een Staat nog als zoodanig kan beschouwen, heeft in ander verband de gemoe
deren wel eens beziggehouden. Men stelt zich allerlei publiekrechtelijke lichamen 
voor, de provincie in ons land, het kanton in Zwitserland en den staat in de Ver- 
eenigde Staten van Amerika. Dat zijn publiekrechtelijke lichamen, die men niet 
als staten kan beschouwen, omdat die niet aan de volkenrechtelijke ordening 
onderworpen zijn en omdat daartusschen geschakeld zijn in het eene geval de 
Nederlandsche Regeering, in het andere geval de Regeering van geheel Zwitser
land en in het derde geval de Regeering van de Vereenigde Staten. Wanneer 
men denkt aan het Nederland, zooals Mussert het zich voorstelt — denkt U aan 
die aparte diplomatieke vertegenwoordiging, die hij daarbij voorstond —, dan 
geloof ik, dat het moeilijk zal zijn te zeggen, dat een land, dat zich in dien status 
bevindt geheel — over brengen ten deele spreekt de dagvaarding niet — onder 
vreemde heerschappij is gebracht.

Ik kom er weer op terug.
Wanneer U zegt: „dat is alles heel aardig geredeneerd, maar het gaat er toch 

om, dat die man met Duitschland heeft gewerkt en dat degene, onder wiens 
gezag hij ons wilde brengen, Hitler was en niet een onschuldige statenbond, 
zooals wij dien op het oogenblik nastreven'’, is mijn antwoord: „Accoord, daar 
kan men iets voor gevoelen, maar voor artikel 93 is die vijandelijke kwaliteit 
van geen beteekenis; daarvoor speelt die geen rol” .

Misschien ben ik er in geslaagd, hiermede eenigen twijfel in Uw gemoed te 
Zaaien ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 93.

Nu wil ik daarbij niet blijven staan, maar ook met een enkel woord aanduiden, 
hoe die oplossing misschien wel gezien moet worden.

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat de beteekenis van de wettelijke 
bepalingen eigenlijk een andere is. Nu kom ik op het eerste punt, dat ik aanroerde 
terug: heeft artikel 93 wel te maken met iets anders dan feitelijke vreemde heer
schappij, moeten wij artikel 93 niet zoo opvatten, dat men daar zegt: ieder, die 
ons land feitelijk onder vreemde heerschappij brengt, of het zijn vriend of vijand 
is, of het gebeurt op wettige of onwettige manier, die misdoet en moet gestraft 
worden?

Dan heeft men daarnaast artikel 94 (de gevallen dus van verandering van onzen 
grondwettigen regeeringsvorm) om tegen te gaan, dat men ook rechtens ons 
land onder vreemde heerschappij brengt. Men zal zich moeilijk kunnen voor
stellen, dat men juridisch ons land brengt onder vreemde heerschappij, zonder 
dat daarbij onze grondwettige regeeringsvorm wordt aangetast. Dan komen wij 
ook uit den knoop, hoe wij aanmoeten met al die geoorloofde statenbonden en 
wat dies meer zij. Artikel 94 stelt uitdrukkelijk als eisch, dat de verandering van 
den grondwettigen regeeringsvorm op onwettige wijze moet zijn geschied. Daar
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om zal geen mensch er aan denken onze Regeering of plannenmakers op het ge
bied van statenbonden wegens overtreding van artikel 94 voor den rechter te 
halen, omdat men zal zeggen: wat die doen is misschien verandering van onzen 
grondwettigen regeeringsvorm, maar het geschiedt langs wettigen weg. Waarom 
Zal men niet tenslotte terechtkomen in een statengemeenschap, waarin men 
wie weet hoeveel van de souvereiniteit zal prijsgeven ten bate van het geheel, 
mits het alles langs wettigen weg gebeurt? Dan geloof ik, dat wij inderdaad 
komen tot een logisch verband tusschen artikel 93 en artikel 94.

In casu is overtreding van het laatste artikel ten minste ten aanzien van het 
statenplan niet te laste gelegd. Er is over de wijze, waarop de statenbond zou 
worden verwezenlijkt, of het langs legalen of illegalen weg zou zijn, niet gerept. 
Wij zijn op het terrein, waar de rechter nog niet zijn oordeel kan uitspreken.

Dit brengt mij tot de slotsom: de handelingen, die hier te laste worden ge
legd, mogen uiterst laakbaar zijn, mogen misschien onder artikel 102 vallen 
(hulpverleening aan den vijand), artikel 93 is niet het artikel om hierop toe te 
passen.

Nog een enkele losse opmerking, die ik zelf niet als van groot belang beschouw, 
over de telastelegging sub I.

Onder I. 5e. A, a en b, wordt gesteld, dat de verdachte, met het in artikel 93 
van het Wetboek van Strafrecht omschreven oogmerk, propaganda voor den 
Germaanschen Statenbond heeft gemaakt ,als blijkende uit eenige met name 
aangeduide artikelen, een rede en brochure.

Het is verdachte en mij volkomen duidelijk, waarop het slaat. Ik vraag mij 
alleen af: is propaganda maken een voldoende duidelijke feitelijke omschrijving? 
Als het het niet is, kan het naar mijn gevoel niet verholpen worden door ver
wijzing naar stukken, die wel is waar uit het dossier zijn te kennen, maar in de 
dagvaarding niet zijn opgenomen. De Raad van Cassatie moet eventueel uit de 
dagvaarding zelf kunnen zien, of deze feiten strafbaar zijn, ja of neen.

Hetzelfde geldt voor het gestelde onder I. 5e. B.
Verder kan men betwijfelen, of de uitlating, die onder I. 5e. A. 9 is geciteerd, 

wel als voorbereidingshandeling, laat staan als uitvoeringshandeling voor het 
delict van artikel 93 kan dienen.

Ik maak die opmerking even, mede omdat dat anders later misschien nog eens 
ter sprake zou kunnen komen.

Dan ben ik genaderd tot de telastelegging onder II: het Raad van Stateplan, 
het plan betreffende den aanslag met als oogmerk het vernietigen, althans op 
onwettige wijze veranderen van den grondwettigen regeeringsvorm. Wat dat 
inhoudt, daarover hebben zich eenige schrijvers uitgelaten. Volgens Simons: 
„Grondwettige regeeringsvorm =  alle organen, in welker samenwerking naar 
de regeling der Grondwet de regeering van onzen staat haren vorm vindt. Dat 
is dus: de constitutioneele of parlementaire monarchie als zoodanig, niet b.v. 
de regeling van het kiesrecht."
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Men zou dus het plan hebben gehad dien grondwettigen regeeringsvorm aan 
te tasten. Ik geloof niet, dat het onwettige kan zitten in de omzetting van den 
Raad van State. Ik meen, dat omnium consensu de bezetter zelf bevoegd is 
ambtenaren te ontslaan en te benoemen. Het was dus niet onwettig geweest 
wanneer de Duitsche bezettende autoriteit andere leden in den Raad van State 
had benoemd. De onwettigheid moet dus daarin zitten, dat men aan den Raad 
van State de uitoefening van het Koninklijk gezag toekende en daarna een regent 
laat benoemen. Volgens den ontwerper van dit plan, Carp, zou men hier een 
beroep kunnen doen op artikel 46 sub 3 van de Grondwet, waarin deze kwestie 
behandeld wordt.

Ik beperk mij hier tot de opmerking, dat dit artikel misschien een zekere ana
logische toepassing niet uitsluit. Men vindt bij Buys een plaats, waar hij over 
deze dingen spreekt en o.a. zegt, dat dit artikel niet alleen geldt voor het geval, 
dat de Koningin-weduwe zwanger is, maar ook voor het geval dat de kroon over
gaat op een ander. Maar eerder zou ik, als ik in de schoenen van Carp had ge
staan, gedacht hebben aan artikel 46 sub 2, het geval dat de Koning niet in staat 
is de regeering waar te nemen. Dat is een bepaling, die men in beginsel wel 
Zoo kan uitleggen, dat zij toepasselijk is indien de Koning b.v. op een langdurige 
buitenlandsche reis is en zich met de regeeringszaken niet kan bezig houden.

Nu is altijd het bezwaar, dat hierin de ministers en de Staten-Generaal een 
rol moeten spelen en dat die in casu niet functionneeren. Maar nu zou ik mij 
willen afvragen: hoe zou men dit probleem hebben opgelost als hier soortgelijke 
omstandigheden geheerscht hadden als in België. Daar was de Koning inderdaad 
niet in staat de regeering waar te nemen na de „bevrijding." Hij was in Duitsche 
gevangenschap. Staten-Generaal waren er, naar ik veronderstel, niet meer. Wat 
had men dan moeten doen? Had het niet voor de hand gelegen, dat men gekomen 
was tot de benoeming van een regent om in den noodtoestand te voorzien op 
een wijze, die zoo nauw mogelijk aan de Grondwet aansloot?

Zou tenslotte, waar de bezetter de bevoegdheid heeft de wetgevende macht 
te leggen in handen van de secretarissen-generaal, de bezetter ook niet op een 
gegeven oogenblik de functies, die vroeger waren van ministers en Staten- 
Generaal, kunnen leggen in handen van den Raad van State en zou dat dan, 
als dat geschied was, inderdaad opleveren een veranderen van den regeerings
vorm? De Grondwet kent inderdaad de figuur van den regent en een regeering 
onder een regent staat dichter bij den grondwettigen toestand dan een regeering, 
die rechtstreeks van uit Berlijn wordt gevoerd. In het ontwerp komt trouwens 
het voorloopige karakter, dat men aan deze regeering wilde toekennen, wel tot 
uitdrukking.

Nu moet men nog eens het volgende overwegen, een punt, waarover ik 
het met mijzelf niet eens heb kunnen worden.

Hoe was de rechtspositie van ons land? Die was aldus, dat de souvereiniteit 
bleef berusten bij de wettige Overheid, de Koningin en de Ministers, gezeteld
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in Londen, en dat het feitelijke gezag, de feitelijke uitoefening van de souvereini- 
teit, was bij den bezetter. Eenerzijds kon feitelijk onze Regeering niets meer 
doen en anderzijds mocht feitelijk de bezetter hier zijn invloed doen gelden 
binnen het kader van het Landoorlogsreglement. Dat kon aan onze rechtspositie 
geen afbreuk doen. Rechtens lag de souvereiniteit in Engeland, feitelijk lag zij 
in Duitschland. Nu was het aan den bezetter om uit te maken, hoe hij ons land 
Zou kunnen regeeren. Hij had het zelf kunnen doen door middel van een eigen 
apparaat. Hij kon het doen door vergaande bevoegdheden te leggen in handen 
van Nederlandsche autoriteiten, van Nederlandsche secretarissen-generaal b.v., 
zooals gebeurd is. Hij had het ook kunnen doen door hier nieuwe instituten te 
scheppen. Maar wat de bezetter nu ook deed, één ding kon hij niet doen: in onze 
grondwettige instellingen verandering brengen. Of hij hier secretarissen-gene
raal, ministers, den Raad van State, een rijksbestuurder of een keizer van Neder
land met de grootste bevoegdheden bekleedde, gaf allemaal niet, omdat na het 
verdwijnen der bezetting, als gevolg van het jus postliminii, deze heele zaak van de 
baan was en de grondwettige regeeringsvorm vanzelf daarvoor in de plaats trad. 
Was het dus inderdaad een aantasting van dezen grondwettigen regeeringvorm, 
wanneer het den Rijkscommissaris had behaagd Mussert tot „regent” te doen 
verkiezen en hem de „regeering” te doen vormen? Zijn macht kon toch nooit 
iets anders zijn dan een macht, die hij van iets anders — nl. van de tijdelijke be
zettingsoverheid — afleidde. Hoe kan er dan nog gesproken worden van een 
verandering in den grondwettigen regeeringsvorm, en nog wel van een onwettige 
verandering daarvan? Dit is een vraag, waarop het antwoord naar mijn gevoelen 
nog volledig openstaat.

En dan tenslotte de vraag: wat heeft mijn cliënt zich nu van dit alles gereali
seerd? Vereischte voor strafbaarheid is immers, dat het oogmerk gericht is op 
het onwettige van de handeling. Het oogmerk moet op het wederrechtelijke 
gericht zijn. Mijnheer de President, U hebt uit den mond van den getuige Carp 
gehoord, dat de belangstelling van Mussert voor juridische finesses niet heel 
groot was, en ook dat Carp zelf vond, dat dit plan wel zoowat op den rand was 
en er misschien mee door kon. Moeten wij dus aannemen, dat Mussert onwaar
heid spreekt, wanneer hij in zijn brief aan Hitler zegt: Dit plan is eenvoudig en 
legaal, of heeft hij zich inderdaad door zijn raadgevers laten aanpraten, dat hij 
hiermede op legale wijze een zekere machtspositie kon bereiken? Uw Hof mag 
niet voorbijgaan de quaestie van het subjectieve inzicht van Mussert, of hij 
zelf het oogmerk heeft gehad, of zijn streven er op gericht was op onwettige 
wijze een regeering te vormen, of dat hij zich misschien, zij het ten onrechte, 
heeft gevleid met de gedachte, dat het zoo nog wel door den juridischen beugel 
kon. Ik merk hierbij op, dat het plan, zooals het in 1942 voorbereid is, wel onder
scheiden moet worden van vergaande plannen, die men in 1940 had opgemaakt, 
met grondwetsherziening, enz., waarvan in 1942 kennelijk geen sprake meer is 
geweest.
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EdelGrootAchtbare Heeren! Ik keer thans terug tot de persoon van Mussert.
Ik wil als zijn verdediger niet onvermeld laten, dat hij herhaaldelijk gepleit 

heeft voor de belangen van het Nederlandsche volk, dus niet voor de belangen 
alleen van zijn eigen Beweging. Hij heeft zich moeite gegeven voor de Portu- 
geesche en de z.g. Mussert-Joden. Hij heeft zich verzet tegen bevoorrechting 
van N.S.B.-ers op het gebied van de voedselvoorziening. Hij heeft geprotesteerd 
tegen het schrikbewind van de S.S. en den S.D. en tegen de toestanden in Vught 
en in Ommen.

Hij heeft geageerd tegen de Reichsschulen, waar men de Nederlanders tot 
Duitschers probeerde op te voeden, voor het behoud van architectonische en 
cultureele waarden in ons land en tegen Duitsche opvattingen op het gebied 
van kerk en school .

Hij heeft — het is hem op een presenteerblaadje aangeboden — de gelegenheid 
gehad om vijftig, ja honderd Nederlandsche staatsburgers te doen fusilleeren 
als représaille naar aanleiding van de aanslagen, die op vooraanstaande N.S.B.-ers 
waren gepleegd. Hij heeft zich daartegen altijd, eerst in Februari 1943, daarna 
in September 1943, krachtig en zonder te wijken verzet. Ook dat mag in dit 
proces niet onvermeld blijven.

Een verwijt met name, dat men herhaaldelijk hoort, mist grond, n.1. het ver
wijt, dat men zegt: „waarom heeft Mussert niet geprotesteerd, waarom heeft 
hij niet meer gedaan, waarom heeft hij de Duitschers er niet van afgehouden, 
onze menschen dood te schieten, hen naar concentratiekampen te zenden, onze 
arbeiders naar Duitschland te laten gaan en wat dies meer zij; hij kon het tegen
gaan, hij was de eenige persoon daarvoor als leider van de N.S.B.?! het had in 
zijn macht gelegen!" Ik geloof, dat wij, na wat wij hieromtrent in dit proces 
hebben gezien en gehoord, rustig kunnen zeggen: als er één man was, die niets 
kon bereiken, was het Mussert!

Een burgemeester van de oude bedeeling — als ik het zoo mag zeggen — kon 
nog dreigen en zeggen: „Als gij niet doet, wat ik wensch, ga ik heen met mijn 
ambtenaren en moet ge zelf maar zien, hoe ge voor mijn gemeente den janboel 
reddert” . Het was voor de Duitschers altijd een argument,dat een zeker gewicht 
had.

Maar Mussert kon niet heengaan. Hij was vastgeklonken aan den gids, die 
hem zoo dicht langs den afgrond van inlijving voerde. Aan zijn goeden wil heeft 
het niet gelegen, dat deze zaken door de Duitschers gedaan zijn en daartegen niet 
intijds en doeltreffend is opgetreden.

Mussert heeft zich begeven op het terrein van de politiek, van de kunst van 
het mogelijke, van de kunst — zooals het ook wordt uitgedrukt — om morgen 
mogelijk te maken, wat vandaag nog onmogelijk is.

Zijn positie was daarin — laten wij het eens nuchter en objectief vaststellen — 
buitengemeen moeilijk. Hij bezat op dit terrein, in een tijdsgewricht waarin 
lieden met meer ervaring en misschien meer staatsmanswijsheid hebben gefaald,
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geen ervaring. Hij was, naar ik meen, slecht ingelicht. Hij had het contact uit 
den aard der zaak verloren met de groote massa van het Nederlandsche volk en 
had een omgeving, die ten deele onbetrouwbaar, ten deele onbekwaam was. 
Hij ging gebukt, hoewel hij niet de lusten van het werkelijke leiderschap had, 
onder de lasten daarvan. Hij werd door zijn omgeving min of meer afgescheiden 
van de bronnen, waaraan hij zijn kennis en inlichtingen moest ontleenen. Ook 
over de kaarten in het Duitsche spel was hij slecht geïnformeerd. Zijn eenige 
bron van informatie was steeds weer Schmidt, later Ritterbusch. Maar wat in 
Berlijn precies omging, hoe daar de verhoudingen lagen, wat het juiste oogenblik 
Zou zijn om op een bepaalden knop te drukken om zijn denkbeelden ingang te 
doen vinden, hij is er niet in geslaagd, dat te weten te komen.

Hij heeft verkeerd geoordeeld. Hij heeft verkeerd geoordeeld over den afloop 
van den oorlog. Daarin was hij niet de eenige. Hij heeft verkeerd geoordeeld over 
de bedoelingen van Duitschland in dat geval, althans — misschien moet ik het 
zoo uitdrukken — over de mogelijkheden voor Hitler om zijn bedoelingen ten 
aanzien van ons land door te zetten. Hij heeft naar mijn overtuiging verkeerd 
gepeild de stemmingen en de mogelijkheden, die er bestonden in het Nederland
sche volk. Hij heeft geredeneerd als een mathematicus, uitgaande van een be
paalde praemisse, n.1. de goede bedoelingen van Hitler en diens macht om die 
te verwezenlijken. Van die praemisse uitgaande heeft hij logisch, consequent 
den weg gevolgd, zonder voldoende rekening te houden met het emotioneele 
element, dat in de politiek en zeker in de dagen en jaren als wij beleefd hebben, 
zoo'n groote rol speelt. Hij is echter dien weg — dat mogen wij van hem toch 
zeker niet vergeten — gevolgd zonder naar links of naar rechts te kijken: samen
werking met Duitschland met behoud van Nederlands zelfstandigheid, mocht 
al betrekkelijk spoedig een vrij onvruchtbare leuze hebben geleken, hij heeft 
zich daardoor niet laten beïnvloeden, maar is vijf jaar consequent in die richting 
voortgegaan, een richting als b.v. Schimmelpenninck, door tijdgenoot en ge
schiedschrijver geprezen, misschien met meer staatsmanswijsheid en politieke 
feeling, met succes heeft gevolgd. Wanneer wij thans terugzien op den geheelen 
weg, die is afgelegd en wanneer wij, denkend aan het citaat over de Duitsche 
furie, dat Mussert neergeschreven heeft, ons afvragen, hoe het mogelijk is ge
weest, dan mogen wij ons het woord van Wilde in herinnering brengen:

„What are the unreal things, but the passions that once burned one like 
fire ? What are the incredible things, but the things that one has faithfully 
believed? What are the improbable things? The things that one has done 
oneself.”

Dat geldt ook hier.
Ik wil tenslotte — en daarmee nader ik het einde van mijn uiteenzetting — 

een conclusie trachten te trekken ten aanzien van Musserts drijfveeren. Ik kan 
daarbij gemakkelijk een achtergrond vinden in de dagbladberichten over het
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proces in Neurenberg. Wat U daar onthuld wordt — als de berichten juist zijn — 
is een orgie van machtswellust, van begeerte om niet alleen voor het eigen land, 
maar ook voor eigen persoon de meest mogelijke voordeelen in de wacht te slee- 
pen. Ik wil daartegenover stellen, dat wij in alle stukken, die wij nu gelezen 
hebben, geen aanwijzingen hebben kunnen vinden, dat bij Mussert een laag- 
bij-de-grondsch motief, n.1. de zucht naar persoonlijk gewin, een rol heeft ge
speeld. Het is gemakkelijk bij ieder, die op een voetstuk staat, te zeggen: hij 
Zal het wel gedaan hebben om er beter van te worden, en om dat op Mussert 
toe te passen, maar daarvoor is hier geen enkel bewijs. Ook van gedragingen in 
den zin van verklikken, uitlokken tot moord, e.d. is niets gebleken. Men mag dus 
Mussert zien als tegenstander, desnoods als vijand wellicht, maar niet als ge
woon misdadiger.

Wat is dan wel zijn drijfveer geweest? Mogelijk is zucht naar ijdelheid, zucht 
naar macht, ook dat hij gemeend heeft zijn land op deze wijze het best te dienen. 
Om daar naar waarheid te onderscheiden is niet gemakkelijk. De opvattingen 
van den man zelf zijn natuurlijk niet beslissend. Hij is misschien degene, die 
het slechtst in staat is daarover te oordeelen en wij leven politiek in een zoodanige 
andere wereld, dat wij moeilijk kunnen navoelen wat er in het hart van den ander 
is omgegaan. Maar enkele dingen staan toch wel vast. Wanneer Mussert coüte 
que coüte, tot iederen prijs, aan de macht had willen komen, had hij dat kunnen 
bereiken door de Duitschers verder tegemoet te komen en het moet hem zelf 
ook duidelijk zijn geweest, gezien zijn eigen aanteekeningen en nota's, dat de 
mogelijkheid voor hem om aan de macht te komen ernstig werd belemmerd door 
zijn vasthouden aan de niet-annexatiepolitiek.

Wij moeten niet vergeten, dat zijn vooropgezette politieke meening, niet ge
temperd door ervaring of door raad van anderen, hem misschien den blik toch 
wel heeft benomen op allerlei zaken, die nu vanzelfsprekend schijnen, en op de 
beteekenis, die wij nu, zooals vanzelf spreekt, hechten aan zijn gedrag voor ons 
land en volk. Ik heb het volle vertrouwen in Mussert, wanneer hij zegt: Denk 
niet, dat die laatste vijf jaar licht voor mij zijn geweest, dat het een plezierige 
bezigheid is geweest om daar als leider van het Nederlandsche volk veel lasten 
en weinig lusten te torsen. Ik geloof, dat wij bij dezen man, die ten aanzien van 
zijn politieke gedragslijn niet naar links of naar rechts is afgeweken en die zich 
naar mijn gevoelen toch ook welbewust oneindige moeite en oneindige zorg 
op den hals heeft gehaald, niet moeten terugschrikken voor de conclusie, dat 
hij gemeend heeft zijn land op de beste wijze te dienen, en dat dit vermoedelijk 
ook zijn laatste drijfveer is geweest.

Als dit zoo is, openen zich ook perspectieven voor Musserts „getrouwen", 
zooals hij hen zoo gaarne aanduidde. Wanneer Uw Hof tot de conclusie zal 
komen, dat bij Mussert althans geen laag-bij-de-grondsche motieven hebben 
voorgezeten, dan zullen wij ook bij zijn volgelingen, tot bewijs van het tegendeel, 
mogen veronderstellen, dat zij niet uit crimineele instincten of dergelijke hebben
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gehandeld, en dat het dus de moeite waard kan zijn hen terug te brengen uit 
de wereld, waarin zij verkeerd hebben, naar de onze. Daarmee kan dus een stap 
verder gedaan zijn op den weg, die leidt van den collectieven haat en van de 
collectieve veroordeeling, die wij nu nog zoo vaak zien, naar het individueel 
wegen en toetsen, langs welken weg naar mijn overtuiging alleen een oplossing 
te bereiken is van de groote politieke problemen, die op het oogenblik ons land 
bezwaren. Als dat zoo is, zal dit proces niet, zooals zoo dikwijls met processen 
het geval is, alleen negatieve beteekenis hebben, alleen de beteekenis, dat wij 
teruggezien hebben op het verleden en dat veroordeeld hebben, maar zal er ook 
een zekere positieve kracht van uit kunnen gaan.

Mussert heeft in zijn laatste jaren veel vertoefd in het gebouw, waarin ge
vestigd is het Kabinet van de Koningin. Hij heeft daar gestaan, zooals hij zelf 
vertelt, voor de vensters aan den Korte Vijverberg, die uitkijken over den Hof
vijver. Hij heeft dan wel aan zijn bezoekers dat fraaie uitzicht gewezen en heeft 
gezegd: „U  moet eens zien, hier links is het Binnenhof, recht voor mij uit de 
Gevangenpoort en daarnaast het Groene Zoodje, waarop de gebroeders De Witt 
door het woedende gepeupel van Den Haag gelyncht zijn; één van die drie zal 
misschien ook mijn einde worden.”

Wij weten nu, dat noch het Binnenhof, noch het Groene Zoodje Mussert 
beschoren is geweest, doch wel de Gevangenpoort. Dit proces geeft de afslui
ting aan deze wijze van behandeling. Politieke processen — ik duidde er al even 
op — hebben dikwijls een onaangenamen nasmaak. Zou Noorwegen tevreden 
zijn met zijn proces tegen Quisling? Zou Frankrijk met genoegdoening op de 
processen tegen Laval en Pétain zien? Zouden reeds nu de Geallieerden meenen, 
dat met de processen in Bergen-Belsen, Dachau en Neurenberg allerwege vol
doening en bevrediging wordt geschonken? Ik geloof daarachter een vraag- 
teeken te moeten zetten en ik meen, dat dit vraagteeken in den loop van de toe
komst nog wel met een tweede vermeerderd zal kunnen worden. De wensch 
van allen, die aan dit proces Mussert hebben deelgenomen — en die wensch 
is stellig ook de wensch van dezen verdachte — is, dat wij hier zullen komen 
tot een manifestatie, waarover Nederland zich in de geschiedenis niet zal be
hoeven te schamen. Ik geloof, dat dit proces zich in een waardige sfeer heeft 
voltrokken en dat de verdachte daartoe ook het zijne heeft bijgedragen.

Ik hoop dus, Mijne Heeren, dat er recht gedaan zal worden op een wijze, 
waarmede Nederland eer zal inleggen, ernstig en wel overwogen, met inacht
neming van alles wat tegen, maar ook van alles wat voor den verdachte pleit, 
Zoodat er later gezegd zal worden, dat ook in deze moeilijke maanden in Neder
land de zon der gerechtigheid uit haar baan niet is geweken.

De terechtzitting wordt tot 14 uur 30 geschorst en op het vastgestelde uur 
hervat.



VERDEDIGING VAN MUSSERT
De P r e s i d e n t :  Verdachte, hebt U nog eenige persoonlijke woorden toe te 

voegen aan hetgeen Uw raadsman heeft gezegd? Zoo ja, dan geeft het Hof U 
daartoe thans de gelegenheid.

V e r d a c h t e :  Gaarne, Mijnheer de President.
EdelGrootAchtbare Heeren, Wanneer een chirurg iemand heeft aangetroffen 

in een zeer slechten gezondheidstoestand (een toestand, dien men déplorabel 
zou kunnen noemen), hij heeft zijn best gedaan om den patiënt in het leven te 
houden door het verrichten van een operatie — in het zweet zijns aanschijns heeft 
hij dat gedaan — en heeft er alle mogelijke moeite en zorg aan besteed, dat de 
man niet dood zou gaan, als hij dan dien man heeft afgeleverd aan een ziekenhuis
— waar hij onder andere, misschien betere, leiding staat — en hij wordt, buiten 
komende, in een hok geduwd, terwijl er tegen hem gezegd wordt: Gij ijdeltuit, 
gij dwaas, waarom hebt gij dat gedaan; gij hebt zeer slechte dingen gedaan; 
gij hebt een mensch bedwelmd, gij hebt hem opengesneden en hem pijn gedaan— 
wanneer hem zou worden gevraagd: Is dat de waarheid, hebt gij hem openge
sneden, hebt gij hem pijn gedaan?, dan zal hij niet anders kunnen zeggen dan: 
Ik heb hem bedwelmd, ik heb hem opengesneden, ik heb hem pijn gedaan. 
Dat is de waarheid, maar omdat het zulk een eenzijdige waarheid is, is dat stukje 
waarheid nog erger dan onwaarheid.

Zoo ongeveer gevoel ik mij nu, Mijnheer de President, nadat ik de dagvaar
ding gelezen heb, waarin al deze uittreksels staan van hetgeen ik gezegd heb. 
In vijf jaren is er zooveel gebeurd, is er zoo ontzaglijk veel gedaan, zooveel ge
handeld; goed of kwaad, laat ik daar. Uit dat ontzaglijke dossier, dat hier van 
den grond tot het plafond zou reiken, heeft men zorgvuldig een aantal dingen 
uitgehaald, als met een pincet, en in de dagvaarding opgenomen. Is dat de waar
heid?

Heden heb ilc over mij heen moeten laten gaan de beschuldiging: Gij landver
rader, gij ijdeltuit, gij dwaas. Het woord is niet gesproken, maar het lag er toch 
dicht bij. Ik heb getracht in het kort een uiteenzetting te geven van hetgeen er 
werkelijk is gebeurd en dus ook van datgene, wat U daar in Uw portefeuilles hebt. 
Vijf jaren van strijd, zooals ik dien naar mijn beste weten voor ons volk gevoerd 
heb, is zooveel, dat het een boekdeel zou vergen om het eenigermate uiteen te 
zetten. Ik heb in mijn eenzaamheid in de cel, zonder eenige documentatie — alle 
documentatie is mij onthouden — getracht, mijn geheugen te hulp roepend, een 
groot aantal zaken zoo goed mogelijk te reconstrueeren. Ik heb h~t opgeschreven.
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Wanneer ik het hier zou voordragen, schrik niet, zou zelfs deze korte uiteen
zetting ten minste vijf uur duren. Ik hoop geen vijf uur van Uw tijd in beslag 
te nemen. Ik ben alleen van plan uit deze korte uiteenzetting het belangrijkste 
te puren als een gecomprimeerde heele waarheid.

De P r e s i d e n t :  De uiteenzetting, die U bedoelt, is dat die, welke is overge
legd aan het Hof?

V e r d a c h t e :  Neen, Mijnheer de President.
De R a a d s m a n  : Die zal ik overleggen.
De P r e s i d e n t :  Heeft U wat op het oogenblik gesproken zal worden, indertijd 

aan het Hof overgelegd ?
V e r d a c h t e :  Neen, Mijnheer de President, dat was niet gebaseerd o p  de be

schuldigingen, maar dit is gebaseerd o p  de beschuldigingen.
De P r e s i d e n t :  En U legt daarvan een exemplaar over?
De R a a d s m a n :  Ja, Mijnheer de President.
V e r d a c h te :  Hedenochtend is eenige malen het woord „landverraad” gevallen. 

Het is niet prettig het aan te hooren. Het zij zoo. Het ware mij liever geweest, 
wanneer men gesproken had over „hoogverraad” . Wanneer men het woord 
„landverraad” uitsprak, heb ik gedacht: grooter en beter mannen dan ik hebben 
dat woord moeten aanhooren. De graaf De Montigny, de eerste gezant der 
Nederlanden bij Philips II, van wien men zingt: „Den koning van Hispanje” , 
is in een kerker gesloten en later gewurgd. Egmond en Hoorne zijn onthoofd. 
De advocaat — geen enkele advocaat zal zich tekort gedaan voelen, wanneer ik 
zeg: de advocaat —, ik bedoel daarmee Johan van Oldenbarnevelt, is onthoofd. 
De gebroeders De Witt zijn na zeven jaar ophitsing in 1672 vermoord, in het
zelfde jaar, waarin het huis van Michiel Adriaanszoon werd geplunderd, omdat 
hij een landverrader zou zijn. Ik zeg U dus: grooter mannen dan ik hebben het 
over hun hoofd moeten laten gaan. Ik zal het dus ook moeten trachten te aan
vaarden.

De drie beschuldigingen zijn van werkelijk hooge staatsrechtelijke beteekenis 
en uit dien hoofde ben ik den procureur-fiscaal dankbaar, dat hij zich werkelijk 
tot deze hooge beschuldigingen heeft beperkt, die het geheel omvatten, waarom 
het politieke beleid van mij in de Nederlanden in deze jaren heeft gedraaid.

Ik zou dan — zeer kort geformuleerd volgens ingenieursbegrippen — ons 
vaderland onder vreemde heerschappij hebben willen brengen, n.1, onder die 
van het Duitsche staatshoofd; ik zou het plan hebben gevormd, den grondwet- 
telijken regeeringsvorm in ons land te vernietigen, althans op ongrondwettelijke 
wijze te veranderen; ik zou als leider van de N.S.B. actieve deelneming van Neder
landsche zijde aan de Duitsche oorlogvoering hebben bevorderd en bewerk
stelligd.

Moge ik dan eerst deze drie beschuldigingen kort geformuleerd beantwoorden.
Na de capitulatie was Nederland, ons vaderland dus, in de feitelijke macht 

van Duitschland. Ik begrijp, dat degene, die het heeft moeten doen, de opper
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bevelhebber, het waarlijk niet voor zijn plezier deed en, als hij de capitulatie
voorwaarden teekende, de overtuiging, de hoop had, dat de bondgenooten het 
ongedaan zouden maken. De hoop kan hij gehad hebben, de zekerheid niet, 
stellig niet in 1940 en 1941. Het is dikwijls in 1945 zoo goedkoop te zeggen: 
„ik heb het altijd wel geweten; Hitler zou toch altijd verloren hebben”. Deze 
stemmen waren misschien in 1940 en 1941 hier en daar hoorbaar, maar toch niet 
algemeen en bij ons ook niet. Er moest rekening mede gehouden worden, dat de 
bondgenooten het niet zouden winnen en dus niet in staat zouden zijn, Nederland 
een positie te geven. En wie zou er dan voor ons land gezorgd hebben? Wij moes
ten rekening houden met het feit, dat Hitler zou kunnen overwinnen en dan was 
het onze taak, naar mijn meening, te probeeren zorg te dragen, dat, wanneer 
Hitler gewonnen zou hebben, Nederland niet onder de blijvende feitelijke macht 
van Duitschland zou komen te staan.

Dat was de groote taak en de eenige mogelijkheid, die ik toenmaals gezien heb 
en die ik nu nog zie om te voorkomen, dat, wanneer Hitler won, Nederland zou 
worden ingelijfd en zijn ziel als volk zou worden kapot gemaakt, zag ik daarin: 
laten wij probeeren een statenbond te maken, laat Nederland daarin als gelijk
berechtigd lid worden opgenomen, laten wij, voordat de invasie in Engeland 
plaats vindt (en ik verwachtte toen de invasie in Engeland en het einde van den 
oorlog), zorgen, dat aan den goeden kant van de conferentietafel (het is helaas 
in de wereld zoo: de goede kant is altijd de kant van den overwinnaar) ook een 
Nederlandsche regeering, als het kan, haar plaats zal vinden, opdat ons land niet 
zal worden ingelijfd. Wanneer men een statenbond wil maken, spreekt het van
zelf, dat men een stukje van zijn souvereiniteit moet loslaten. Dat gaat niet anders; 
anders is er geen bond. Maar ook nu, nu Nederland behoort tot de overwinnaars, 
of liever gezegd: nu de bondgenooten van Nederland hebben overwonnen, ook 
nu is het met de souvereiniteit van Nederland niet bepaald honderd procent. 
Een paar maanden geleden zijn eenige duizenden Nederlandsche soldaten op 
Nederlandsche schepen vertrokken naar Nederlandsch-Indië om de Nederland
sche vrouwen in Bandoeng te helpen bevrijden; deze soldaten zijn niet aange
komen in Nederlandsch-Indië, maar zijn onderweg ontscheept moeten worden 
op een Engelsch eiland, hetgeen mij de overtuiging geeft, dat het de wensch 
noch van het Nederlandsche volk, noch van de Nederlandsche regeering is, 
dat er dus aan de souvereiniteit van ons op dit oogenblik, nu Nederland behoort 
tot degenen, die het gewonnen hebben, iets mankeert. Trouwens dezer dagen 
heeft naar een courantenbericht, wanneer ik het gelooven mag, de heer Eden 
gezegd: „Ik zie geen andere eindoplossing dan dat wij allen onze huidige ideeën 
over souvereiniteit afschaffen; wij moeten op de een of andere wijze het natio
nalisme zijn scherpe kanten ontnemen.” Zoo is het ook. De grondgedachte 
van den statenbond was niets anders en de eenige mogelijkheid om, wanneer 
Hitler overwonnen zou hebben, de vreemde heerschappij over ons land te doen 
eindigen, dus precies het tegengestelde van hetgeen men zou kunnen opmaken
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als niet-jurist uit de beschuldiging. Een bond van gelijkgerechtigde naties stond 
mij voor oogen toen ik het ontwerp maakte op de heide van Lunteren, in alle 
eenzaamheid; alle Germaansche volkeren rondom Noord- en Oostzee: het Duit
sche volk, het Nederlandsche volk (als volk van 14 millioen zielen), het Zweed- 
sche volk, het Deensche volk, het Noorsche volk, en ook het Engelsche volk. 
Een bond van 150 millioen menschen; een hoekpijler van Europa, onaantast
baar. Nooit meer oorlog en wij beschut naar twee kanten, tusschen de twee 
sterksten,die dan niet meer tegenover elkaar zouden staan, maar met elkaar 
samen zouden gaan. Nooit meer oorlog in Noord-West-Europa, doch aldaar 
een vast verbond van vrije volken.

Het heeft niet zoo mogen zijn. Ik heb de schuld daarvan niet.
Engeland probeert nu iets dergelijks te vormen; het heeft daarbij getrokken 

Frankrijk en is bezig de samenwerking te organiseeren tusschen Engeland, 
Frankrijk, België, Nederland en de Scandinavische landen, een bond aan den 
westrand van Europa.

Thans een kort antwoord op beschuldiging II. Vóör den oorlog heb ik in 
„Volk en Vaderland” geschreven: „De slechtste regeering in Den Haag is mij 
liever dan de beste regeering in Parijs, Berlijn of Londen” . Nooit heb ik dit 
standpunt prijsgegeven. Duitschland liet ons hier doelbewust zonder eigen re
geering. Wij waren het eenige volk in Europa, waar Duitschland geen eigen 
regeering heeft toegelaten. Dit was funest voor ons, want nog altijd meen ik, 
dat zelfs de slechtste Nederlandsche regeering, laat ze zoo slecht zijn als een 
N.S.B.-regeering, beter is dan een Duitsche, Fransche of Engelsche regeering 
voor ons volk. Als Leider heb ik alle mogelijke moeite gedaan om de Nederland
sche belangen te behartigen. Wat voor macht had ik achter mij ? Enkele tien
duizenden goedwillende menschen, waaronder fatsoenlijke, brave en zeer be
kwame menschen. Ik heb zonder feitelijke macht getracht de Nederlandsche 
belangen te behartigen en ik heb niet bereikt wat ik wilde. De afwezigheid van 
een eigen regeering maakte altijd weer den weg vrij voor de annexionisten, die 
bezig waren het staatsapparaat kapot te maken, omdat een volk zonder een goed 
functionneerend staatsapparaat gemakkelijker kan worden ingelijfd. Altijd weer 
heb ik getracht de Duitsche bezettingsmacht zoover te brengen, dat er toch een 
Nederlandsche regeering zou komen en wanneer men dan het woord ijdeltuit 
noemt dan behoef ik U niet te zeggen, dat ik maar één vinger had uit te steken om 
in 1940 hoofd van de Nederlandsche regeering te zijn geworden. Ik had mij 
slechts te onderwerpen aan Heinrich Himmler; als ik zijn stadhouder was gewor
den dan was er in October 1940 een regeering Mussert gevormd. Maar dat nooit!

In 1942 meende ik, dat het zoover was, dat ik een kans had, dat er een Neder
landsche regeering zou worden toegestaan. De eenige weg, die daarheen kon 
leiden, wanneer men geen rechtstreeksche benoeming door den Führer wenschte
— en dat wenschte ik niet — was de weg over den Raad van State — regent-
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schapsraad — regent — regeering. Ik heb geenszins den grondwettelijken regee
ringsvorm willen aantasten. Mijn doel was van Hitler te zien gedaan te krijgen 
inkrimping van het schadelijke Duitsche regeeringsapparaat, dat zich hier als 
een olievlek uitbreidde, omdat er veel Duitschers waren, die het hier in den 
Haag heel wat prettiger vonden dan in Polen.

Dat apparaat breidde zich uit en ik wilde juist inkrimping. Ik wilde, dat er 
een Nederlandsche regeering zou zijn van menschen, die volkomen Nederlandsch 
zouden voelen, N.S.B.-ers of niet- N.S.B.-ers, en die voor de Nederlandsche 
belangen zouden waken. Ik heb nauwlettend gewaakt, althans getracht te waken, 
voor zoover de omstandigheden dit gedoogden, voor het behoud van den grond
wettigen regeeringsvorm door het optreden van een regent. Een oogenblik is 
nog bij mij de gedachte opgekomen: is misschien de naam rijksbestuurder beter? 
Maar juist met het oog op het tijdelijk karakter heb ik in 1942 aan het woord 
„regent” de voorkeur gegeven. Ik hoop, Mijnheer de President, dat U deze 
periode wel wilt onderscheiden van de periode van Augustus 1940 tot begin 
1941, toen het er om ging een Nederlandsche regeering aan den goeden kant 
van de conferentietafel te krijgen. Wij hadden toen haast en het kwam er minder 
op aan, hoe het gebeurde. In 1942 was dat niet het geval. Toen kwam het er 
uitsluitend op aan een Nederlandsche regeering te vormen, die zorg zou dragen, 
dat het staatsapparaat niet kapot gemaakt werd en dat de Nederlandsche belan
gen door Nederlanders zouden kunnen worden behartigd.

Dit is het antwoord op beschuldiging B, zeer kort geformuleerd.
Het is juist, dat ik actieve deelneming bevorderd en bewerkstelligd heb, doch 

uitsluitend met het oogmerk daardoor de hoogste Nederlandsche belangen te 
behartigen, hetgeen ik tot plicht had te doen.

De hoogste volksbelangen zag ik tweeledig: le. om Azië te houden uit Europa, 
en 2e. om Nederland voor een blijvend Himmler-regime te sparen. Die twee 
zag ik als de hoogste Nederlandsche belangen, waar wij ons voor hadden te 
offeren, zoo noodig zelfs onze zonen.

Onze actieve deelneming is naar verhouding gering geweest. Zij kon nooit 
een invloed van beteekenis uitoefenen en nog veel minder beslissend zijn. Zij 
was veel minder van beteekenis dan de capitulatie van Mei 1940. Toen capitu
leerde een leger, dat voor 90 pet. intact was. Minstens 200.000 man, waarschijn
lijk 250.000 man legden de wapens neer en gaven deze wapens over aan den 
vijand. Alle fabrieken en werkplaatsen van Nederland werden ter beschikking 
gesteld. Alle kazernes, waarvan sommige nauwelijks voltooid waren en nog geen 
Nederlandschen soldaat hadden gezien, werden ter beschikking gesteld van de 
Duitsche soldaten. Ik geloof niet, dat de opperbevelhebber dat gedaan heeft 
met het doel den vijand te steunen. Ik weet zeker, dat het niet zoo is. Wanneer 
men zoo’n veronderstelling oppert, doet men iemand onrecht. Men heeft niet 
het recht die te opperen, tenzij men de bewijzen daarvan in handen heeft.
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Ik kon op mijn plaats en op mijn beurt helaas niet ontgaan, dat ook wij moesten 
deelnemen aan den oorlog. Wanneer ik dat ontgaan had, had ik het doel van 
onzen strijd in zeer ernstig gevaar gebracht. Dat doel was coüte que coüte te 
voorkomen, dat Nederland zou worden ingelijfd, dat Nederland zou komen onder 
een Himmler-regime, dat een blijvend regime zou zijn. Ik geloof, dat men na 
Mei 1945 beter dan in 1941 kan begrijpen, wat dat beteekend zou hebben. De 
offers, die werden gebracht om dat te voorkomen, zijn gebracht aan het volk 
in zijn geheel. Wij hebben die offers niet gevraagd van het volk in zijn geheel, 
maar wij hebben die gevraagd van onze eigen menschen. Het zijn onze zonen 
geweest, die gegaan zijn. Ik heb nooit een oproep gedaan en nog minder gepro
beerd dwingend iets te doen ten aanzien van het Nederlandsche volk in zijn ge
heel. Wij hebben gezegd: De offers zullen wij brengen, het voordeel, dat, naar 
wij hopen, daaruit zal voortvloeien, zal zijn voor gansch ons volk.

Toen in 1942 de quaestie van de regeeringsaanvaarding door mij aan de orde 
was, heeft de Rijkscommissaris mij gepolst, of ik, wanneer ik de regeering had 
aanvaard, bereid zou zijn den dienstplicht in te voeren.

De leider van de N.S.B. heeft gezegd, dat hij er niet over kon denken om plich
ten van dien aard op het Nederlandsche volk te leggen.

Onze idealisten — en er zijn er duizenden gegaan — gingen naar Rusland, 
hebben één winter, soms twee winters gelegen in de modder en de sneeuw, in 
de heilige overtuiging, dat het goed was te trachten Sovjet-Rusland-Azië buiten 
Europa te houden, zoo ver mogelijk te houden van Neerlands grenzen. Ik heb 
eens gezegd: er was een tijd, dat Holland vocht tegen Utrecht, en Gelderland 
tegen Brabant, enz.; die tijd is lang voorbij; daarna kwam de periode, dat de 
Europeesche staten elkander bestreden; in dezen tijd leven wij nu. Het is een 
volstrekte noodzakelijkheid, dat de periode wordt ingeleid, waarin de volkeren 
van Europa niet meer tegen elkander strijden, maar beseffen dat wij met elkander 
een Europeeschen plicht te vervullen hebben, nl. te staan aan de grenzen van 
ons kleine werelddeel, want tenslotte is Europa niets anders dan een schiereiland 
van het groote Aziatische continent; ziet maar naar de kaart.

Om na Hitlers overwinning recht te hebben op een eervolle plaats in Europa, 
daarvoor zijn onze jongens gegaan; daarom ook kunt U begrijpen, dat wij als 
N.S.B.-ers eerbied hebben voor hen, die gegaan zijn en gevallen zijn. Wij hebben 
evengoed eerbied voor hen als voor de dapperen, die in Februari 1942 uitvoeren 
uit Soerabaja.

Dit zijn in het kort mijn antwoorden.
Nu weet ik wel: er zullen velen zijn, die ons niet willen begrijpen. Zij zullen 

mijn antwoord, dat ik hierboven kort heb geformuleerd, uit een zeker hautain 
gevoel naast zich neerleggen. Hun superioriteitsgevoel laat niet toe te waardeeren 
het goede, dat er ongetwijfeld in is. Daarenboven: hun zuiverheid zou misschien 
in twijfel getrokken worden, wanneer men dacht, dat zij er iets van zouden be
grijpen en gevoelen.
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Maar dat doet er alles niets toe. Hen te overtuigen is mijn bedoeling niet.
Voor al degenen, die zijn van goeden wille, die kunnen begrijpen, dat men 

ook op een ander standpunt staande het goede kan bedoelen voor ons volk, maar 
in de eerste plaats voor U, Mijne Heeren, uiteen te zetten wat mij en tienduizenden 
getrouwen gedreven heeft, is de plicht, dien ik hedenmiddag tegenover U heb 
te vervullen.

Het is niet mogelijk mijn handelingen van deze vijf jaar te begrijpen, laat 
staan rechtvaardig te beoordeelen, wanneer men onkundig is van den geeste
lijken grondslag van ons handelen en die is zeer uitgebreid.

Ik wil mij beperken tot twee, maar dan ook de belangrijkste grondslagen van 
ons handelen, van al ons doen en laten. Die twee zijn: le over de samenwerking 
van de Europeesche volkeren; 2e over de samenwerking van allen, die zijn van 
één volk, ons volk in dit geval.

Ook daarover moet ik kort zijn, anders zou ik te veel van Uw tijd vergen. Maar 
wanneer ik dan door deze kortheid misschien hier of daar eenigszins onduidelijk 
zou zijn, vraag ik U, mij te interrumpeeren en te vragen om nadere opheldering.

De samenwerking van de Europeesche volkeren is een ontzaglijke lijdensge
schiedenis.

Toen Europa na den sluimer van de middeleeuwen in de 15de eeuw voor het 
eerst naar buiten trad, gebeurde dit door de Portugeezen, die naar de westkust 
van Afrika voeren en vandaar om de Kaap tenslotte naar Indië. De Spanjaarden 
voeren in Westelijke richting over den Oceaan. Toen begon Europa zich te 
ontplooien buiten Europa zelve en toen is voor het eerst en, naar ik meen, voor 
het laatst een verstandige en goede poging gedaan om te voorkomen, dat de Euro
peesche volkeren buiten Europa elkaar in de haren zouden vliegen. Ik bedoel: 
in 1493, toen door de Pauselijke beslissing is uitgemaakt, welk deel van de wereld 
Portugeesche invloedssfeer zou zijn en welk deel Spaansche. Daarna zijn geko
men de Franschen, de Engelschen, de Nederlanders en zij hebben hun deel 
genomen, niet gevraagd, van de wereld in voortdurende onderlinge oorlogen. 
Zij hebben kans gezien, 21/2 eeuw lang Europa de wereld te doenbeheerschen, 
zonder dat er een macht bestond sterk genoeg om daartegen op te treden. Daartoe 
is het eerst gekomen in 1776, toen de Engelsche kolonie in Noord-Amerika 
zich vrij maakte. Daaruit ontstond na den secessie-oorlog van 1861-1865 het staten- 
complex van de Vereenigde Staten van Amerika. In een tijdperiode van 80-90 jaar 
zijn de Vereenigde Staten van Amerika geworden de Grootmacht van de wereld, als 
een voorbeeld voor Europa wat solidariteit vermag. Aan den eenen kant de 
Vereenigde Staten van Amerika, aan den anderen kant de verdeelde Staten van 
Europa. Vandaar mijn devies: eendracht maakt macht, dat ik zoo'n mooi devies 
acht. In België zou men zeggen: „l’unionfaitlaforce''; hier zeggen wij: eendracht 
maakt macht. Eendracht in het volk, eendracht tusschen de volkeren van het 
Europeesche continent.

Proces Mussert 9
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Het Britsche imperium had zijn hoogtepunt omstreeks 1900; sindsdien is 
het daarmede bergafwaarts gegaan. De eerste groote slag aan het Europeesche 
prestige toegebracht, geschiedde door den Russisch-Japanschen oorlog, waar 
voor het eerst een buiten-Europeesche macht zegevierde over een Europeesche 
macht. De tweede slag was de oorlog van 1914-1918. De derde slag was dat 
als gevolg daarvan ook Zuid-Amerika zich economisch geheel vrij maakte van 
Europa. De vierde slag was de ondermijning van het Europeesche prestige in 
China door het tolereeren van de vernederende positie van de Wit-Russen, een 
van de grootste fouten, die Europa ooit heeft begaan. Den vijfden slag heeft Europa 
zich zelve toegebracht door den grondslag te leggen voor de economische ont
wikkeling van de Sovjet-Unie. Dit alles bij elkander heeft Europa langzaam maar 
zeker kapot gemaakt. Dat was wat ik zag aankomen, bijna zou ik nu zeggen, dat 
ik het ongeluk heb gehad dat te zien aankomen, toen ik in 1931 het programma van 
de N.S.B. samenstelde en de N.S.B. grondvestte. Ik zag, dat een nieuwe Euro
peesche oorlog den ondergang van Europa zou bespoedigen, zoo niet voltooien 
en ik gevoelde de noodzakelijkheid van de ordening van de Europeesche volkeren. 
Ik geloof, dat ik het niet alleen was, die dat inzag, maar dat een man, die een zoo
veel grootere positie had als ik ooit gehad heb, n.1. Chamberlain, het ook gezien 
heeft en daarom getracht heeft met Hitler tot een accoord te komen, gevoelende 
dat een nieuwe oorlog den ondergang zou beteekenen van onze Europeesche 
cultuur, van onze Europeesche welvaart, ja van geheel ons Europeesch bestaan.

De geschiedenis neemt haar loop. Nadat het Saargebied tot het Rijk was terug
gekeerd, werden de Sudeten-Duitschers wederom in het Rijk opgenomen, toen 
Oostenrijk en tenslotte het Memelgebied. Dit was naar mijn meening gewenscht 
voor de ordening van Europa: in het Duitsche Rijk alle Duitschers. Daarom zeide 
ik daarvan: dat is goed. Maar toen werd aan de Tsjechen hun onafhankelijke 
staat ontnomen en dat was fout: het eerste doordringen van het imperialisme. 
Ik heb daarvoor toenmaals nog deze verontschuldiging aangevoerd: Tsjechië 
ligt in het hart van Duitschland; eens trokken de Boeren over de Vaal, liever 
dan onder Engelsch bewind te leven; zouden ook de Tsjechen geen vaderland 
kunnen vinden buiten het hart van Duitschland? In een van de couranten is 
gevraagd, zeer hoonend en misschien zeer ad rem: wonen wij misschien ook 
verkeerd? Toen heb ik daarop in „Volk en Vaderland” geantwoord: wij wonen 
niet in Duitschland, maar wij wonen naast Duitschland; wanneer het ooit zoover 
Zou komen, dat wij zouden worden ingelijfd, zouden wij er uit trekken om ergens 
anders een vrijen staat te stichten.

In 1939 begon de oorlog, dien ik reeds in 1931 had gevreesd. Maar mijn ideaal 
bleef ik voor oogen houden: een vereenigd Europa, zoo het kon; de Vereenigde 
Staten van Europa, indien die stap te groot was. Er was zooveel verdeeldheid, 
dat het komen tot samenwerking van de Europeesche volkeren zeer moeilijk 
Zou zijn. Van de samenwerking van alle volkeren van de wereld waren wij uiter
aard nog veel verder verwijderd. Wij hebben gezien, wat daarvan na 1920 is
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terechtgekomen. Wij wilden van de Staten van Europa Statenbonden maken. 
Ik stelde mij voor in Noordelijk Europa een Statenbond onder leiding van het 
sterkste volk, dat toen het Duitsche was en waarvan ik niet wist, dat het zulke 
imperialistische tendenzen had. Dat was misschien een fout, zeker een tekort
koming. Ik zag nationaal-socialisme en fascisme als de grondslagen voor den 
opbouw van een nieuw Europa, waarin eerbied voor de eigen natie zou zijn. 
Wanneer men dien eerbied heeft, behoort men ook eerbied te hebben voor andere 
naties, anders is het gevoel niet zuiver, niet echt. Ik heb eerbied gehad voor de 
andere Europeesche naties, dus was ik van meening, dat men ook eerbied zou 
hebben voor onze natie. Het nationaal-socialisme en het fascisme zouden de grond
slagen zijn voor een nieuw Europa, met in het Noorden een Germaansche Staten
bond en in het Zuiden een Romaansche Statenbond, terwijl voor den Balkan een Bal- 
kanbond zou komen, opdat die haard ook gebluscht zou worden. Dan zou er moeten 
komen een barrière tegen Azië. Die barrière had ik mij voorgesteld door twee groo
te staten in Oost-Europa; in het Noorden de Poolsche Staat van de Oostzee tot 
halverwege de Zwarte Zee en daaraan aansluitend een Oekraïnsche Staat van 
de Poolsche grens tot de Zwarte Zee. De Poolsche Staat zou groote minderheden 
bevatten, een Joodsche, een Estlandsche, een Litausche en een Wit-Russische, 
die beschermd zouden worden. Die twee groote barrière-staten zouden staan 
onder toezicht en onder bescherming van Europa. Zoo zou gevormd worden een 
gepacificeerd Europa sterk in eendracht, vooralsnog leidinggevend in de wereld, 
dat niet te gronde zou gaan aan eigen verdeeldheid.

Ik had Mussolini leeren kennen; vier malen heb ik hem gesproken. Hij was 
naar mijn meening niet alleen een groot Italiaan, maar ook een zeer goed Europe
aan. Mussolini had groote achting voor ons volk. Ik was overtuigd, dat hij ook 
Europeesch dacht. Het is een groot gebrek van ons, misschien van ons allen, 
dat wij niet tijdig genoeg Europeesch hebben kunnen denken. Mussolini dacht 
Europeesch.

Toen het in het voorjaar van 1940 zoover was, dat Duitschland greep naar 
het Noorden, naar Noorwegen, dacht ik als Nederlandsch staatsburger: kan ik 
iets doen om te voorkomen, dat ook ons land in dien oorlog betrokken wordt? 
Ik heb toen met mijn toenmaligen adjudant afgesproken, dat hij onmiddellijk 
na de Pinksterdagen naar Rome zou vertrekken. Ik had geen verbinding met 
Hitler gehad dan in 1936, toen ik hem een beleefdheidsbezoek bracht. Als ge
volg van de verkiezingsnederlaag van 1937 had men vermoedelijk daarna in 
Berlijn geen aandacht meer voor mij. Nu wilde ik via Mussolini Hitler bereiken. 
Ik wilde Mussolini vragen een onderhoud met Hitler voor te bereiden, opdat 
ik hem zou kunnen vragen: spaar ons land. Het is niet gebeurd. Achteraf moet 
ik er dankbaar voor zijn, dat mijn medewerker eerst na de Pinksterdagen naar 
Rome zou vertrekken. Vlak voor de Pinksterdagen kwam de inval. Stel U voor, 
dat het wel gebeurd was, dat ik dat bezoek had kunnen brengen bij Adolf Hitler 
en dat ik gepleit had, zooals iemand moet pleiten voor zijn land en zijn volk.
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Wanneer de inval een week later gekomen was, was het klaar en duidelijk ge
weest, dat ik naar Berlijn was gegaan om te vragen, of men alsjeblieft ons land 
wilde bezetten. Dat odium zou met geen honderd bezems af te wasschen zijn 
geweest. In dezen tijd nu men het kwade speurt ook daar waar het niet is.

Maar gelukkig, dat is mij dan ten minste bespaard gebleven: vele dingen zijn 
mij niet bespaard gebleven, maar dit wel.

Nu kom ik tot de tragiek, die langzaam, maar zeker zich baan brak, n.1. dat 
het Duitsche nationaal-socialisme totaal iets anders was dan bij ons het Neder
landsche nationaal-socialisme.

Duitschland deed niet, wat ik verwacht en gehoopt had, dat het zou doen. 
Er werd geen sterke Poolsche Staat gemaakt, maar wel een zoo klein mogelijk 
Generaal- Gouvernement.

Duitschland heeft zich met talent gehaat gemaakt in geheel Europa. Terwijl 
ik het had gezien als de macht tot pacificeering van Europa, heeft het zich gehaat 
gemaakt. Het Duitsche volk heeft groote deugden, groote bekwaamheden, groote 
talenten, maar — ik heb het eens in mijn bitterheid in deze jaren gezegd — 
boven al deze talenten steekt een genialiteit uit; die genialiteit is zich gehaat 
te maken buiten Duitschland.

Duitschland heeft dus zijn taak niet kunnen volbrengen; zullen de Engelschen 
het nu doen? Ik weet het niet, maar als goede Europeaan hoop ik het. Het komt 
er niet op aan, wie het doet, maar dat het gedaan wordt. Zoo niet, dan vrees ik, 
dat de voorspelling van Nietzsche zal worden bewaarheid. Nietzsche heeft in 
1887, nu ruim 50 jaar geleden, deze voorspelling gedaan:

„Binnen 50 jaren een reusachtige oorlog en dat daaruit slechts een een
drachtig Europa zou kunnen voortvloeien als het Duitsche en het Slavische 
ras zouden samengroeien, als Rusland de leiding zou nemen in Europa.”

Wel rust op Engeland en Amerika een groote verantwoordelijkheid.
Het Duitsche imperialisme, dat in deze jaren hand over hand toenam, wie 

zouden daar meer onder geleden hebben dan wij, die de hoop hadden, dat het 
nationaal-socialisme juist dat Duitsche imperialisme den kop zou indrukken?!

Nu ga ik iets zeggen, dat misschien velen in deze zaal als onbegrijpelijk zal 
voorkomen, maar waarvan ik altijd de vaste overtuiging heb, dat ik het goed 
heb gezien: Adolf Hitler wilde dat imperialisme niet en zijn omgeving wel en 
zijn omgeving heeft dat doorgezet tegen zijn wil in. Dat is mijn visie, te recht of 
niet te recht, maar ik heb tenminste eenige malen met hem geconfereerd; ik ken 
hem, geloof ik, beter dan welke Nederlander ook, ik spreek eenigermate uit 
ervaring, de ervaring, die men misschien neemt in den zin van onnoozelheid.

Wanneer U dit alles weet, begrijpt U ook volkomen mijn politiek in inter
nationaal opzicht: te bereiken pacificeering van Europa; te bereiken, dat Neder
land zou worden een stuk van een sterk Europa en niet van een Europa, dat 
kapot zou zijn.
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Dat alles is voortgevloeid, ook de kwestie van de barrière in het Oosten, uit 
wat ik zou willen noemen — ik hoop, dat U het mij ten goede zult houden — 
mijn Europeesch geweten, uit de overtuiging, dat een welvarend Nederland 
in een kapotgeslagen Europa niet mogelijk zal zijn.

Lijnrecht tegenover deze bedoelingen, die ik en mijn kameraden zien, staan 
de geest van het annexionisme en de geest van de uitbuiting, die de bezetter 
hier meer en meer heeft ten toon gespreid.

Nu zijn de nationaal-socialistische en fascistische machten in Europa vernie
tigd en laat men in Nederland nu niet doen, alsof dit door Nederlandsche kracht 
is geschied. Er zijn twee machten, die het tezamen gedaan hebben, n.1. de onge
looflijk groote industrieele macht van de Vereenigde Staten, gecombineerd met 
de ontzaglijke hoeveelheid menschen van de Sovjet-Unie. Dit zijn de twee 
groote, nieuwe wereldmogendheden, die met elkaar Centraal Europa hebben 
vernietigd en wij hebben het onze er min of meer aan toe kunnen voegen.

Zoo staat de zaak. Als men vraagt, waarop de toekomst van ons volk nu ge
richt moet zijn, dan is uit mijn voorgaande beschouwing ten aanzien van Azië 
gebleken, dat ik zeg: koers west. Het eenige, wat mogelijk is.

Nu kom ik tot de vraag, of de Europeesche solidariteitsgedachte, waarvoor 
ik al deze jaren onder de moeilijkste omstandigheden ben blijven strijden, in 
strijd is met ons koloniaal belang. Een uiterst belangrijke vraag, want wij zijn 
niet alleen Nederland in Europa: wie Nederland op zijn best wil leeren kennen, 
kan gaan naar de Zuiderzeewerken — misschien zeg ik dat omdat ik ingenieur 
ben — of hij kan gaan naar Indië. Daar ziet men Nederland op zijn grootst; daar 
ziet men wat de Nederlanders kunnen presteeren. Daarom, als ooit iemand mij er 
van verdenkt, dat ik de Nederlandsche koloniale belangen over het hoofd heb 
gezien, toen ik streed voor versterking van de solidariteitsgedachte in Europa, 
dan wijs ik er op, dat van 1931 af de N.S.B. het is geweest, die met kracht geageerd 
heeft voor sterkere verdediging van Indië. In den tijd, toen men naarstiglijk 
zocht naar de juiste vlootsterkte ter verdediging van Indië en daaronder verstond 
de minimum-vlootsterkte, om daarvan de helft te nemen als doel (het beruchte 
halve minimum), was de N.S.B. de eenige politieke partij, die gezegd heeft: 
geen half minimum en geen minimum, maar: doen wat in ons vermogen is voor 
de verdediging van Indië.

Vóór den oorlog werd van tijd tot tijd gesproken over de geldelijke bronnen 
van de N.S.B. Ik herinner mij een artikel uit een marxistisch strijdblad van 
destijds, zoo omstreeks 1939, waarin stond: waar haalt Mussert het geld van
daan? Het antwoord werd aan den lezer overgelaten,n.1. om er uit te lezen: uit 
Duitschland. De werkelijkheid echter was: het kwam uit Indië. Ik was in 1935 
in Indië geweest en had daar veel enthousiasme gevonden. Verscheidene militaire 
inrichtingen heb ik kunnen bezichtigen, zoo o.a. ook de vliegvelden en de marine 
in Soerabaja, alwaar ik ook de marinesociëteit heb bezocht. In Indië begreep
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men de hooge vaderlandslievende doelstelling der Beweging. De duizenden 
leden aldaar hebben na 1937 door hun geldelijke bijdragen de N.S.B. financieel 
op de been gehouden. De leden daar konden weinig propagandistisch werk ver
richten; daarom vulden zij dit tekort aan door meer te betalen, zoodat wij hier 
onzen arbeid konden voortzetten. Daarvoor ben ik hen nog altijd dankbaar. Zij 
zijn in Mei 1940 door de Indische regeering in concentratiekampen opgesloten. 
Later zijn er ook anderen in concentratiekampen gekomen en het is merkwaardig, 
dat de synthese tusschen N.S.B.-ers en niet -N.S.B.-ers zich in Indië voltrokken 
heeft in concentratiekampen, waar onze menschen het heel erg hebben gehad, 
omdat zij het felst anti-Japansch waren. Toen de Nederlandsche regeerings- 
personen in de Meidagen van 1940 naar Engeland waren vertrokken, had ik 
gehoopt, dat zij na een kort oponthoud zouden doorreizen naar Bandoeng met 
den vasten wil om Indië buiten den oorlog te houden. Dit geschiedde niet. 
Integendeel, in December van 1941 werd de oorlog aan Japan verklaard, met 
alle noodlottige gevolgen van dien. Men zegt, dat Indië toch niet neutraal ge
bleven zou zijn. Japan zou het toch hebben aangevallen of Engeland of de 
U.S.A. zouden het in den oorlog hebben medegesleept. Dit is natuurlijk nooit 
te bewijzen. Maar nu zal toch een ieder het er wel over eens zijn, dat de oorlog 
een ware ramp over Indië heeft gebracht. Tegenwoordig zegt men Indonesië; 
mij ware de naam Insulinde liever als onwrikbaar deel van het Nederlandsche Rijk.

In de bezettingsjaren hebben wij voor het behoud van Indië hier gedaan wat 
wij konden. Toen Japan Indië bezet had, kwamen hier de berichten van de 
telex. Wie „telex” zegt, zegt propaganda voor Duitschland. De telex was 
een van de ondermijningsinstituten, die al deze berichten doorgaf. Deze telex- 
inrichting sprak altijd over Indië als een voor Nederland verloren gebied. Toen 
heb ik persoonlijk tot mijn medewerkers gezegd: onthoudt één ding: Neder- 
landsch-Indië is niet verloren, Nederlandsch-Indië is bezet gebied. Zooals Neder
land bezet is door Duitschland, is Nederlandsch-Indië door Japan bezet. Toen 
de telex-berichten spraken van „de vijand” , dat was Engeland, en „de vriend”, 
dat was Japan, heb ik gezegd: Gij begrijpt, mijne kameraden, in Indië is Engeland 
niet onze vijand, maar onze vriend, en Japan is daar onze vijand, maar omdat 
hier de Duitsche bezettende macht niet kan toelaten, dat wij over Engeland en 
Japan spreken als over vriend en vijand, moeten wij dat corrigeeren en zeggen; 
Engeland deed dit en Japan deed dat. Slechts éénmaal heeft men te dezen aan- 
zien een vergissing begaan, n.1. toen een Engelsch eskader in het noorden van 
Sumatra een haven bombardeerde. Het telexbericht meldde, dat de vijand 
bombardeerde, welke uitdrukking door onze pers werd overgenomen. Dat is 
een van de weinige keeren geweest, dat ik uit mijn slof geschoten ben. Ik meen, 
dat de pers een groote mate van vrijheid moet hebben. Ik heb mij dus zoo min 
mogelijk in haar taak gemoeid, alleen wanneer bepaald ontoelaatbare dingen ge
schreven werden, maakte ik aanmerkingen. Dit geschiedde bij die gelegenheid 
op niet zeer zachtzinnige wijze.



V E R D E D I G I N G  V A N  M U S S E R T 1 2 3

De oude leuze van 1931 tot 1940, welke wij in de groote vergaderingen op 
spandoeken hebben bekend gemaakt: „Indië verloren, rampspoed geboren”, 
hebben wij ook door de oorlogsjaren heen volgehouden. Onze actie in onze 
bladen is de eenige geweest welke gedurende de bezettingsjaren hier te lande 
gevoerd is tegen het funeste drijven van Japan om door middel van de Duitsche 
propaganda de gedachte ingang te doen vinden, dat het Nederlandsche bestuur 
in Nederlandsch-Indië zoo slecht was voor de inlandsche volkeren, dat Japan 
er de vrijheid bracht, enz. Degene, die deze actie tegen dat denigreerende Duitsch- 
Japansche geschrijf met groote kennis van zaken heeft geleid, was een oud-gouver- 
neur van Soerakarta en Djokjakarta, oud-lid van den Raad van Indië en Ridder 
in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, een man van 75 jaar, die op het 
oogenblik in de strafgevangenis te Scheveningen in een cel zit, omdat hij lid 
van de N.S.B. is. Maar hij heeft toen door zijn schrijven kans gezien het zoo ver te 
brengen, dat uit Berlijn de order is gekomen aan de Duitsche bladen, dat zij deze 
handlangersdiensten hadden te staken. De nationaal-socialistische bladen waren 
de eenige, die er tegen in gingen; ik wil niet zeggen, dat andere bladen het ook 
niet gewild hebben, maar die durfden het niet aan. Die geheele Japansch-Duit- 
sche actie was een schandaal, want er was geen kolonie, die beter bestuurd werd
— en dit werd ook algemeen erkend in de wereld — dan Nederlandsch Oost- 
Indië.

Onze Europeesche solidariteitsgedachte was dus niet in tegenstelling met ons 
koloniaal beleid. Het behoud van Indië voelde ik als noodzakelijk en daarvoor 
Zou zeker noodig zijn de solidariteit in eigen volk. Laten wij toch altijd begrijpen 
— wij hebben dat zelf als N.S.B.-ers ondervonden—, dat wij van andere volken 
het heil niet behoeven te verwachten. Uit den boezem van het eigen volk, uit 
een synthese van allen, die van goeden wille zijn, zal het moeten voortkomen. 
Daarom spijt het mij, dat duizenden van onze goede soldaten, die het vak hebben 
leeren kennen in het Oosten onder moeilijke onstandigheden, niet kunnen mee
doen in de Indische aangelegenheden. Zij zouden zoo graag voor hun vaderland 
uitgaan.

Mijnheer de President! Hiermede ben ik van zelf gekomen tot den tweeden 
grondslag van mijn handelen: de samenwerking van allen, die zijn van één volk. 
„Alle man van Neerlaiids stam”, zegt men, „voelen zich der vaadren zonen” . 
Dat is een lied, dat wij in onze vergaderingen niet eenmaal, maar vele malen 
hebben gezongen.

Het eerste doel, waarmede ik de Beweging heb gesticht, was te trachten de 
kloven in het Nederlandsche volk, zoo duidelijk blijkend bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer, waaraan meer dan vijftig politieke partijen deelnamen, 
zooveel mogelijk te dichten. Dit is een van de tragische dingen: dat men zich 
inspant zulke kloven te dichten en dat er nu een klove is zoo groot als er nooit
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voordien geweest is; precies het tegengestelde. Dat komt zoo vaak voor in de 
geschiedenis en in de handelingen van de menschen, dat men iets wil bereiken 
en tot zijn ontzetting ziet, dat het tegendeel er uit voortkomt. Het tweede doel 
was: een dam op te werpen tegen de aantasting van onze nationale waarden.

Het leidend beginsel was kort en eenvoudig: voor het zedelijk en lichamelijk 
welzijn van een volk is noodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de 
natie, tucht, orde, solidariteit van alle bevolkingsklassen en het voorgaan van 
het algemeen belang boven het groepsbelang en van het groepsbelang boven het 
persoonlijk belang.

Wij hebben den strijd aangebonden tegen den klassenwaan en den klassen
strijd. Wij hebben het opgenomen voor een werkelijke volksgemeenschap, een 
arbeidsgemeenschap van hoog en laag, waar iedere burger, iedere hoog of laag 
geplaatste zich zou gevoelen als een deel van die werkgemeenschap, één met de 
andere volksgenooten. Het vaderland is niet het eigendom van een geprivile
gieerde klasse, maar van allen. Dit alles tezamen noemden wij nationaal-socialis
me; deze begrippen hebben geleidelijk ook vele anderen doordrongen, al is het 
woord „nationaal-socialisme” onder de huidige omstandigheden volkomen taboe. 
Wij hebben het ook wel uitgedrukt als het geborgen zijn in eigen volk. Daartoe 
behoort zorg voor ouderen, die, als zij 30, 40 jaar hebben gewerkt, niet behooren 
te worden afgescheept met een grijpstuiver; strenge opvoeding van de jeugd; 
de nationale jeugdstorm had als leuze — niet als leuze bedoeld, maar als diepge
voelde overtuiging — : „Vreest God en eert den Koning”.

In 1937 zijn de drie bronnen van ons nationaal-socialisme verschenen: Gods
vertrouwen, liefde voor Volk en Vaderland en eerbied voor den arbeid. Daarin 
werd ons hart blootgelegd.

Het is bitter hard geweest voor ons, Mijnheer de President, dat, terwijl wij 
ons hebben ingezet voor een nationaal Nederland, aan onze goede bedoelingen 
van den aanvang af getwijfeld is door onzen naam en onze solidariteitsverklaring 
met het nationaal-socialistische Duitschland en het fascistische Italië, omdat 
wij dachten, dat het de ordenende machten zouden zijn voor een solidair Europa. 
Mijn grootste fout (ik heb natuurlijk vele fouten gemaakt en ik geloof, dat iemand, 
die wil werken, dit niet kan zonder fouten te maken; als men geen fouten wil 
maken, moet men niet werken, maar dat is dan de grootste fout, die men maken 
kan) is geweest, dat ik niet geloofd heb aan de verkeerde buitensporigheden van 
het Duitsche nationaal-socialisme. Men kan zeggen: dat is kortzichtig, dwaas. 
Ik heb het niet geloofd, omdat er zooveel over onze Beweging geschreven en 
gezegd was, waarvan ik zeker wist, dat het onwaar was, dat ik dientengevolge 
ook niet voor waar aannam wat men over het Duitsche nationaal-socialisme zeide. 
Het is een fout, die veel leed en veel teleurstellingen heeft meegebracht.

Onze bestrijders vóór 1940 hebben groot onrecht aan ons gedaan door ons 
er van te verdenken, dat wij door de invoering van het nationaal-socialisme hier 
zouden willen brengen staatsabsolutisme. Het staatsabsolutisme is het ergste,
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dat een volk kan overkomen op wereldlijk gebied. Het staatsabsolutisme brengt 
een hel over eigen volk en eigen land. Wij hebben ons principieel gekeerd tegen 
het staatsabsolutisme en de twee grootste botsingen met den Rijkscommissaris 
(ik heb er heel wat gehad), de twee principieele botsingen betroffen het staats
absolutisme.

Toen de Kerken in Nederland zich gezamenlijk verzetten tegen de zeer ver
keerde dingen, die door de Duitsche bezettende macht gedaan werden, heb ik 
in „Volk en Vaderland” geschreven, dat wanneer het ging zonder aanzien des 
persoons en zonder politieke drijfveeren,de Kerken volkomen het recht hadden, 
zich er tegen te verzetten; het was haar moreele, zedelijke, religieuze plicht dat 
te doen. Toen ik dat geschreven had, werd ik in het Rijkscommissariaat aange- 
zien voor een derderangsch nationaal-socialist, die van het nationaal-socialisme 
niets begrepen had en waarschijnlijk nooit iets zou leeren begrijpen ook. De 
tweede botsing betrof de opvoeding van onze jeugd, de brochure, die wij uit
gegeven hebben in 1937 of 1938, dat weet ik niet precies, over het onderwijs. 
Hierin werd principieel vastgelegd, dat ouders, Kerk en Staat gezamenlijk over 
het onderwijs voor de kinderen hadden te beslissen. Ook dat bleek in strijd te 
Zijn met het Duitsche nationaal-socialisme, dat staatsabsolutistisch georiënteerd 
was. De absolute staat: daarheen waren v/ij reeds vóór 1940 op weg, wat betreft 
het scheiden van de machten, de trias politica. Wij hebben toen reeds den abso- 
luten staat in zijn opkomst medegemaakt. Als men een normale overtreding 
beging, werd men veroordeeld tot een boete van ƒ 100,— of ƒ 200,—, maar boeten 
van ƒ 25,000,— of ƒ 100,000,— werden opgelegd door de ambtelijke crisisrecht- 
spraak. In Duitschland was men op den weg naar den absoluten staat reeds veel 
verder gevorderd. Ik heb eenmaal in den oorlogstijd een Rijksdagzitting aan
schouwd, mede met den Groot-Moefti van Jeruzalem. Het was voor een Neder
lander niet om aan te zien. En nu spreek ik nog niet eens van de concentratie
kampen, waarmede men den geheelen rechtsstaat verkrachtte. Wij hebben het 
duivelsche karakter van de absolute staatsmacht gezien in een van zijn meest 
erge vormen en onze instinctmatige afkeer er van is daardoor nog zooveel te 
grooter geworden. Ik hoop dat de samenwerking der Kerken in de afgeloopen 
jaren zoodanig versterkt zal zijn, dat zij blijvend is; waakzaam tegen den Staat, 
want de drang naar het staatsabsolutisme is geenszins geëindigd op 7 Mei 1945. 
Het dreigende staatsabsolutisme is er nog, misschien minder ostentatief maar 
daarom niet minder gevaarlijk. Van harte hoop ik, dat de Kerken het zedelijk 
en religieus geweten der natie zullen blijven vertegenwoordigen, een vaste af
weer tegen het staatsabsolutisme op dat gebied. Voorts zal het gewenscht zijn, 
dat er een Macht komt, die het rechtsgeweten der natie vertegenwoordigt en 
hoog houdt, zoo noodig tegen den Staat in.

Als derde hindernis voor het staatsabsolutisme achtte ik de corporatieve volks- 
ordening van zoo groot belang. Op dit gebied kunnen wij werkelijk nog wel 
wat leeren uit de geschiedenis der Middeleeuwen, den bloeitijd van het gilde-
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wezen. Deze corporatieve gedachte en nog meer de uitwerking daarvan in de 
practijk, hadden tijd en bedachtzaamheid noodig om te groeien. Deze werden 
ons niet gegund.

De Rijkscommissaris had op dit gebied reeds spoedig eigen stichtingen in 
het leven geroepen, zooals de stichting Winterhulp, de Landstand, het Arbeids
front enz. De deelname daaraan werd min of meer geprest; van den Landstand 
was het lidmaatschap zelfs verplicht. Dit is in ons land juist dé methode om niets 
te bereiken. Het is hiermede als met het bekende voorbeeld van het varken en 
zijn staart, waarop ik hier niet verder behoef in te gaan. Zij, die ons willen be
grijpen, weten nu, dat wij nimmer on-Nederlandsch waren. Het ongeluk was, 
dat ik den naam nationaal-socialisme had gekozen in plaats van b.v. Nederlandsch 
socialisme of Volkssocialisme; dan was dat odium niet op ons gekomen. Wij waren 
nationaal voelende mannen, die opkwamen voor gerechtigheid in, voor en door 
het Volk.

Hoe was de toestand in Mei 1940? Toen, na de oorlogsdagen, stond ik voor 
de groote principieele beslissing: moet ik doorgaan met de Beweging, of moet 
ik haar schorsen of er mee uitscheiden? Ik ben van meening ,dat iedere Neder
lander na Mei 1940 naar eer en geweten zeer bijzondere en zeer groote plichten 
had te vervullen ten opzichte van zijn Volk en zijn Vaderland. Daarom is het 
noodig, alvorens de vraag te beantwoorden of wij het recht of den plicht hadden 
om door te gaan met de Beweging, eerst nog een kort woord over den plicht van 
iederen Nederlander tijdens de bezetting daaraan te laten voorafgaan.

Dezen plicht kan ik als volgt omschrijven. Er was oorlog geweest, een oorlog 
van zegge en schrijve 4Va dag. Men kan het bijna niet uitspreken zonder een 
kleur te krijgen; een oorlogsduur eenig in onze geschiedenis. Maar in ieder 
geval— dat gold voor ons allen; daaromtrent kan geen verschil van meening 
zijn — was er gedurende die dagen slechts één vijand, de Duitsche weermacht, 
die in den prillen ochtend van den lOden Mei hier binnenviel. Op den derden 
dag ging de Regeering naar Engeland en droeg zij het regeeringsgezag over aan 
den opperbevelhebber. Deze heeft dat regeeringsgezag, als ik goed ben ingelicht, 
P /a dag getorst. Toen kwam de capitulatie, niettegenstaande ons leger voor 
90 pet. intact was. Waarom is dat gebeurd? Naar mijn vaste overtuiging om het 
land te sparen voor verdere verwoesting. De opperbevelhebber heeft toen met 
de weegschaal in de hand moeten staan. Aan den eenen kant beteekende door
gaan verwoesting van ons land, althans van een belangrijk deel daarvan; aan 
den anderen kant beteekende opgeven hulp aan den vijand, want dan zouden 
200.000 a 250.000 man de wapenen neerleggen en zouden de wapenen en de 
fabrieken aan den vijand worden uitgeleverd. Hij heeft gekozen, niet voor de 
verschroeide aarde, een theorie later voor Indië bepleit, maar voor het intact 
houden van ons land. De beslissing was aan hem en de verantwoordelijkheid 
was aan hem. Voor zoover ik weet, is hij nooit daarover lastig gevallen, ofschoon
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men ongetwijfeld in een te houden requisitoir zou kunnen zeggen, dat door de 
capitulatie hulp aan den vijand werd verleend. Immers, onze geheele productie
capaciteit werd aan de Duitsche oorlogvoering overgegeven. De beslissing was 
duidelijk, zóó duidelijk, dat er geen twijfel aan kon bestaan, dat onze taak zou 
moeten zijn in dezelfde richting voort te gaan. De opperbevelhebber had be
slist: geen verschroeide aarde, maar overgave tot behoud van de volkskracht 
en de Nederlandsche waarden. Wij hebben ons daarop ingesteld; onze taak was 
een logische voortzetting daarvan: het dagelijksch leven van ons volk instand
houden, de waarden en eigendommen, zoowel materieel als geestelijk, zoo goed 
mogelijk beschermen. De keuze werd niet door ons gedaan, maar was voor ons 
gedaan, tegen de verschroeide aarde, vóór de coöperatie. Verder was het alleen 
een kwestie van gezindheid en van inzicht. Recht tot oordeelen in deze zeer 
moeilijke kwestie hebben alleen zij, die eveneens gesteld zijn voor de vraag: wat 
moet ik doen, voortgaan of onderduiken? Zij, die het land verlaten hadden, 
hadden m.i. volstrekt niet dat recht, want zij hadden zich onttrokken aan de 
mogelijkheid om met den vijand in aanraking te komen.

De directe gevolgen van de snelle capitulatie waren, dat Duitsche divisies 
vrijkwamen voor België en Frankrijk, dat de wapenen werden uitgeleverd, dat 
legervoorraden en kazernes ter beschikking kwamen van de Duitsche oorlog
voering. Maar de indirecte gevolgen waren veel grooter, omdat de oorlog zooveel 
jaren geduurd heeft. Dat wisten wij toen nog niet, want de oorlog had ook kort 
kunnen duren. Levensmiddelen, productiemiddelen, werkplaatsen en fabrieken, 
scheepswerven, alles wat dienstig kon zijn voor de Duitsche oorlogvoering 
kwam ter beschikking. Daarbij vergeleken hebben wij in de N.S.B. maar zeer 
weinig gepresteerd op het gebied van de vergrooting van het Duitsche oorlogs
potentieel. Maar ieder, die in Nederland bleef, was vanaf de capitulatie betrokken 
bij dit proces van Duitsche oorlogvoering en nam in meerdere of mindere mate 
deel aan de verhooging van het oorlogspotentieel. Om het eenvoudigste voor
beeld te noemen: wanneer een winkeljuffrouw in Den Haag Haagsche hopjes 
of chocoladereepen verkocht aan Duitsche soldaten, versterkte zij de Duitsche 
weermacht. Dezer dagen is gepubliceerd, dat de Haagsche Tramweg-Maat- 
schappij 20 millioen Duitschers in uniform gratis vervoerd heeft. Alle conduc
teurs en alle bestuurders en de Haagsche tramdirectie hebben steun aan den 
vijand verleend. Als men hen vraagt of zij wel eens Duitsche soldaten vervoerd 
hebben, kunnen zij niet anders antwoorden dan ja. Ontelbare foto’s had men er 
van kunnen maken en als bewijzen aanvoeren. De steun aan den vijand is dus 
waarheid, doch slechts een stukje waarheid. Immers, hun einddoel was niet 
om Duitschers te vervoeren, maar om het bedrijf in stand te houden en daardoor 
mede te werken aan de instandhouding van het leven van ons volk.

Allen, die op hun post bleven, hebben hulp aan den vijand verleend en toch 
zijn zij door mij gewaardeerd en worden zij nog altijd door mij gewaardeerd, 
omdat zij de bedrijven beschermden en het dagelijksch leven in stand hielden.
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Het was waarlijk niet gemakkelijk. Ik heb het meegemaakt te Utrecht, dat 
een groot reparatiebedrijf voor auto's in beslag genomen was door de Duitsche 
weermacht. De directie heeft bloed en tranen gezweet en met gebalde vuisten 
in de zakken gestaan, maar zij is door blijven werken evenals employé's en arbei
ders en zij hebben alles verdragen om het bedrijf in stand te houden.

Wil ik daarmede zeggen, dat wij in deze jaren elk Duitsch bevel moesten op
volgen ?

Neen, zeker niet! Integendeel. Na den militairen strijd van 41/2 dag, kwam de 
burgerlijke strijd voor het behoud van de ziel van ons volk. Dat hebben wij ge
zien als onze taak: de aantasting van de ziel van ons volk, de aantasting van de 
waarden van ons volk met alle kracht, die wij konden opbrengen, tegengaan.

Altijd stond men daarbij met de weegschaal in de hand, want alles, wat men 
deed, kwam ook direct of indirect, meer of minder, ten voordeele aan de Duitsche 
weermacht. Of het was kolen delven, of de treinen laten loopen, of de winkels 
openhouden, of de tuinderijen verzorgen en de groenten brengen naar de vei
lingen, vanwaar zij naar de Duitsche kazernes verhuisden, het was altijd aan den 
eenen kant voordeel voor de Duitsche oorlogvoering en aan den anderen kant 
bijdrage aan de instandhouding van ons volk. Men had m.i. altijd het eigen 
geweten te raadplegen, de weegschaal niet te vervalschen en te zeggen: dit is 
een grooter belang voor ons volk dan voor de Duitschers, dus doe ik het; wanneer 
het belang voor ons volk niet overweegt dan doe ik het niet.

Niet alleen de N.S.B.-ers hebben deze weegschaal gehanteerd. Ieder, die op 
zijn post bleef staan en zijn best deed, moest voor en tegen beoordeelen. In de 
eerste jaren was het leven nog wel dragelijk, maar wanneer ik denk aan 1943 
en 1944 en vooral aan den winter 1944/1945, zeg ik: het was een heldendaad, 
op post te blijven staan; het was ontzettend moeilijk. Het was dikwijls de ge
makkelijkste en veiligste oplossing om te zeggen: ik ga er vandoor en duik wel 
onder. Als de burgemeester zeide: ik duik onder, ik laat het verder maar over 
aan U, mijnheer de secretaris, dan had ik daarvoor geen respect, tenzij het was 
om als onderduiker verder te strijden. Daarom heb ik de onderduikers in twee 
categorieën verdeeld: de ondergrondsche strijders en de ondergrondsche schui- 
lers. Zooveel respect als ik heb voor de ondergrondsche strijders, zoo weinig 
respect heb ik voor de ondergrondsche schuilers, die boven kwamen toen het 
sein op veilig stond.

Ik moge nu tot de beschuldigingen komen, welke mij ten laste gelegd zijn.
Ik zal niet spreken over de stakingen, die er geweest zijn; ook die moeten ge

zien worden in dit licht: beteekent staken een nadeel voor de Duitsche weer
macht, of is het voor het Nederlandsche volk een nadeel? Welk nadeel is het 
grootst? Als het voor Nederland het grootste nadeel is, doe je het niet; is het 
voor de Duitschers het grootste nadeel, dan staat de zaak anders. Ik zou hierbij 
nog twee dingen naar voren willen brengen, n.1. dat men bij een staking er op
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moet rekenen, dat men niet alleen speelt met eigen leven. Het eigen leven inzet
ten hebben wij allen gedaan, die niet rustig thuis zijn gebleven. Ik ben als Leider 
der Beweging er iederen dag op uit gegaan, en gij kunt begrijpen, dat ik er aan 
heb blootgestaan om te worden doodgeschoten, maar dat heeft mij niet weer
houden. Ik zeide: men stelt niet alleen eigen leven op het spel. Immers, het 
vervloekte en onmenschelijke gijzelaarssysteem maakt het den bezetter mogelijk 
om terug te grijpen op hun levens. Ik heb tegen Rauter gezegd, dat het gijze
laarssysteem de bekentenis was van het failliet van de politie; de onmacht om 
de werkelijke daders te grijpen. Onze houding daartegenover is volstrekt afwij
zend geweest; ik heb alles gedaan wat mogelijk was om de gijzelaars te bescher
men. Wanneer men, toen de heer en mevrouw Reydon op de meest beestachtige 
wijze waren afgeslacht, zeide: wij zullen vijftig of meer gijzelaars daarvoor doo- 
den, hebben wij gezegd: niet één zal daarvoor gedood worden; om Nederlandsch 
bloed geen ander Nederlandsch bloed dan dat van den dader. Toen in Drente 
de eene boerenhoeve na de andere werd afgebrand, kon men de gedupeerden vinden 
in ontruimde kippenhokken met een potkacheltje en een bed, in een hoek ge
spreid, een gezin met 3 of 4 kinderen. De Rijkscommissaris zeide: „Daar maken 
wij snel en eenvoudig een eind aan, ieder van de gedupeerden zoekt zich een 
boerenhoeve uit van een politieken tegenstander, dien zetten wij er uit en hij 
trekt er in, dan is de terreur spoedig ten einde” . Ik heb hen persoonlijk in Drente 
opgezocht, daar ik hun gevoelen zelf wilde weten. Er is er niet één geweest, die 
toen gezegd heeft: goed, ik zal wel zoo'n hoeve uitzoeken. Allen zeiden: „Dat is 
ons eigendom niet.” En verder zeiden zij: „Boeren steken geen boerenhoeven 
aan, dat moeten stadsluu gedaan hebben”.

Zoo, Mijnheer de President, is onze houding geweest tegenover het gijzelaars
systeem, persoonlijk en zakelijk. Zoo heb ik het als plicht van iederen Neder
lander gezien om Volk en Vaderland zooveel mogelijk ongeschonden door dezen 
tijd heen te helpen, het dagelijksch leven op gang te houden, de geestelijke en 
materieele waarden van ons volk te beschermen en onze vijanden te bestrijden. 
Waar dit richtsnoer van handelen behoorde te zijn voor iederen Nederlander, 
gold dit zeker voor de leden der Beweging.

Daarmede kom ik tot de beslissende vraag, waarvoor ik mij na Mei 1940 
geplaatst zag: doorgaan of eindigen? Ons standpunt was: doorgaan. Dit was 
onontkoombare plicht. Dit is alleen te begrijpen, wanneer men iets weet van de 
voorgeschiedenis. Tijd en plaats maken het bezwaarlijk, deze uitvoerig te be
handelen. Ik moet mij beperken tot het allernoodzakelijkste. Vóór 1925 heb ik 
mij met politieke aangelegenheden niet bemoeid. Er zijn menschen, die gezegd 
hebben: „Was daarbij maar gebleven” . Dat neem ik aan, maar ons leven wordt 
nu eenmaal niet door ons zelf bepaald. Ik heb er mij in 1925 voor ingezet op 
te komen tegen het verdrag met België. Er zouden kanalen worden gegraven 
naar den Rijn, ten koste van de havenbelangen van Rotterdam; erger nog was
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de uitholling van de souvereiniteit van Nederland op de wateren tusschen de 
Schelde en den Rijn. Dit alles achtte ik een ernstige aantasting van de Neder
landsche belangen. Minister van Karnebeek meende, dat het er nog wel mee 
door kon; hij „huiverde” — zooals men zich zal herinneren — bij de gedachte, 
dat het verdrag zou worden verworpen. De Tweede Kamer heeft het toen aan
genomen, maar de Eerste Kamer heeft het tenslotte verworpen. Toen daardoor 
het gevaar was afgewend, heb ik mij geheel geworpen op het werk dat mij zoo 
lief was. In datzelfde jaar werd ik benoemd tot Hoofdingenieur van den Provin
cialen Waterstaat van Utrecht en vond daar een zee van werk. Het belangrijkste 
was, het probleem van de verbinding Amsterdam-Rijn tot oplossing te brengen. 
Ik had het geluk te zien, dat er een betere oplossing mogelijk was, dan het reeds 
bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp bracht en kreeg van den Minister 
gedaan, dat hij het wetsontwerp introk en een nieuw indiende, conform mijn 
denkbeelden. Dit wetsontwerp is aangenomen; het kanaal is grootendeels klaar; 
het laatste deel wordt nu afgewerkt. Het Provinciaal Wegenplan heb ik ontworpen 
en voor een groot deel uitgevoerd. Het eeuwenoude vraagstuk van de afwatering 
van de Geldersche Vallei, de voortdurende twistappel tusschen de provincies 
Gelderland en Utrecht, is tot oplossing gebracht; aan de uitvoering van het 
opgemaakte plan wordt voortdurend gewerkt. Toen ik 1 Mei 1935 wegging, 
ontslagen, omdat ik nationaal-socialist was, waren alle waterstaatsproblemen in 
Utrecht opgelost. Dat ik wederom dus tot politieke activiteit gekomen was, 
vond zijn oorzaak in sinds 1929 ondernomen hernieuwde pogingen om het ver
worpen Belgisch Verdrag, zij het eenigszins verbeterd, tot stand te brengen. 
Toen er voor de tweede maal iets begon, wat ik zag als een strop om den hals 
van ons volk, heb ik ingezien, dat er moest zijn „something rotten in the State 
of Denmark”. Ons volk moest weer leeren nationaal te zijn. Zooiets als het Bel
gisch Verdrag zag ik als een gebrek aan nationaal zelfrespect. Sinds 1918 was dit 
systematisch ondermijnd op ieder gebied. De nationale geest moest worden 
opgebouwd weer van onder af aan. Een nationaal réveil was noodzakelijk. Daar
toe is de N.S.B. opgericht aan den vooravond van „de Zeven Provinciën”, op 
14 December 1931. Hoewel wij natuurlijk van den aanvang af werden aange
vallen door de aanhangers van de leer „geen man en geen cent” , begon de alge- 
meene stormloop eerst in 1935 naar aanleiding van den oorlog Italië-Abessinië. 
Wij verklaarden ons vóór Italië en tegen Abessinië, in de overtuiging dat, wanneer 
een Europeesche mogendheid in Afrika verloor, dat een weerslag zou hebben 
op onze koloniën en op die van de Engelschen.

Ik kom nu tot hetgeen vanochtend gezegd is over de gekruiste armen. Wij 
werden buiten het leger gezet, wij, die dezen strijd grootendeels begonnen om 
weer een echt leger te krijgen, dat geschikt zou zijn voor de verdediging van het 
Vaderland, in een tijd, toen de leuze „geen man en geen cent” hier opgeld deed, 
toen een officier in Amsterdam een „sabelsleeper” werd genoemd, alwaar de 
Koningin niet meer kon komen, of er werd „honger!” geroepen. Wij hebben
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gezegd: „Wij moeten dienen; dienen is eereplicht en wij moeten een weerbare 
natie worden”. Toen kwam het Besluit, dat bepaalde, dat leden van de N.S.B. 
geen officier, geen onderofficier en geen korporaal-kok meer konden zijn. Men 
had te kiezen: in het leger of lid van de N.S.B., zoodat ieder lid van de N.S.B. 
buiten het leger kwam te staan, tot onze groote ergernis. Toen de oorlogskansen 
in 1939 dreigende vormen aannamen, werd de loyaliteit van de N.S.B. meer en 
meer verdacht gemaakt. Het was in dien tijd dat een paar journalisten van — ik 
Zeg het zeer beleefd — min of meer twijfelachtig allooi mij kwamen interviewen. 
Zij vroegen: „Wat doet gij, als Duitschland hier zou binnenvallen?” Toen heb 
ik in mijn bitterheid, die volkomen gerechtvaardigd was, gezegd: „Wat ik zal 
doen en wat mijn menschen zullen doen? Mijn menschen zullen met gekruiste 
armen moeten toezien, omdat zij uit het leger zijn gezet; wij kunnen toch geen 
francs-tireurs worden?” Toen werd in de courant gezet: Mussert zal toezien 
met gekruiste armen, wanneer de Duitschers hier binnenkomen. Het mankeerde 
nog maar, dat men zeide — het was slechts een stapje verder — : hij zal hen met 
vlaggen inhalen.

Zoo trad men tegen ons op. Met gekruiste armen moesten wij toezien, omdat 
wij, die ons voelden de beste vaderlanders — terecht of ten onrechte — uit het 
leger waren gezet.

Na de capitulatie is men weer begonnen met dergelijke middelen; een fluister
campagne over „het verraad” van de N.S.B. tijdens de oorlogsdagen. In die 4x/2 
dag is door vele kerels dapper gevochten en ik geloof niet, dat één van hen ooit 
heeft gezegd: wij hebben verloren door verraad. Maar er waren er,die4V2dag 
niets anders gedaan hebben dan terugtrekken en die hebben gezegd: „Wij zouden 
Zeker niet teruggetrokken zijn, als wij daartoe niet genoopt waren door verraad” . 
Wie dat verraad pleegde, was duidelijk: dat was de N.S.B. Maar Generaal 
Winkelman heeft reeds in Mei 1940 tegen Mr. van Vessem, die er op afgegaan 
was om te informeeren, of er waarheid school in die beschuldiging, gezegd: 
„Het leger heeft gecapituleerd, omdat het niet voor zijn taak berekend was.” 
En inderdaad het leger was immers, evenals de vloot, twintig jaar lang ver
waarloosd, wat met het smijten met honderden millioenen voor den bouw van 
kazernes na 1936 niet goed te maken was. Generaal Winkelman heeft gezegd: 
„Van verraad van het leger is practisch geen sprake geweest.” Natuurlijk, 
Mijnheer de President, het Nederlandsche volk is geen verradersvolk. Deze 
fluistercampagne was een voortzetting van het bedrog, dat in de oorlogsdagen 
zooveel verwarring heeft veroorzaakt. Men herinnert zich nog wel hoe „de oude 
vertrouwde stem” waarschuwde tegen parachutisten, die in nonnenkleeren ge
land waren. Al dat bedrog en al die dwaasheid hebben tot de verwarring bijge
dragen, zoodat wij ons nog minder konden verdedigen. In het interview, dat 
Gsneraal Winkelman onlangs toegestaan heeft, heeft hij zijn standpunt van na 
Mei 1940 wederom ingenomen. Daaraan heeft hij echter nu toegevoegd, dat er 
wel verraad gepleegd was door N.S.B.-ers, hetgeen gebleken was uit een brief,
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gevonden in het archief van Mussert. Ja, Mijnheer de President, ik neem aan, 
dat er onder de 40.000 a 50.000 mannelijke N.S.B.-ers ook geweest zijn, die 
hun beginselen volkomen ontrouw zijn geworden of met voorbedachten rade 
in de N.S.B. zijn gekomen om zulke dingen te doen. Daar kan niemand iets tegen 
doen. Er waren reeds duizenden in het land, aangesloten bij de N.S.N.A.P. en 
andere organisaties, die openlijk vertelden, dat zij annexionist waren en wilden 
komen tot een Groot-Duitsch Rijk. Maar wat is hier het geval? Dit, dat de N.S.B. 
de zondebok is waarop al het slechte geladen wordt, wat maar bijeen te rapen 
valt. Dit is nu zeer eenvoudig, want allen zijn opgesloten in kampen en gevange
nissen en kunnen zich dus niet verdedigen. Er was een tijd, dat er niets slechts 
kon gebeuren, of degenen, die het gedaan hadden, waren „de Paapschen” ; toen 
kwam er een tijd, dat al het slechte werd gedaan door de „rooien”. In dezen tijd 
is al het slechte van de N.S.B. Zoo heeft Generaal Winkelman gezegd, dat 
N.S.B.-ers verraad pleegden. Ja, dat er onder de verraders ook N.S.B.-ers ge
weest zijn, dat is aan te nemen. Maar dat heeft met de N.S.B. niets te maken. 
Dat zou wel het geval zijn als de leiding van de N.S.B. daarbij betrokken was. 
Om mij heen had ik een 15-tal hoogere raadgevers en functionarissen, voorts 
waren er ongeveer 20 districts- en 100 kringleiders. Laat men nu noemen den 
naam van een van die 150 mannen, die verrader was!

Vanochtend is genoemd de naam van Herdtman, die een leidinggevende 
figuur was in de N.S.B.-kringen in Duitschland vóór 1937.In dat jaar is de N.S.B. 
in Duitschland opgeheven, gevolg gevend aan de bepalingen van een wet die 
gemaakt was om de N.S.B. te dwingen haar werkzaamheden in het buitenland 
te staken. Toen hebben wij onze afdeelingen in Frankrijk, België en Duitsch
land moeten opheffen. Ik heb die menschen alleen moeten laten. Het gevolg 
is geweest de ontsporing, die gebeurd is door een aantal Nederlanders uit Duitsch
land, die dus in tegenstelling met wat de procureur-fiscaal hedenochtend ge
zegd heeft, geen lid van de N.S.B. waren, om de eenvoudige reden, dat de N.S.B. 
sinds twee, drie jaar geen leden in Duitschland meer had. Maar als men schuld 
wil opleggen, laat men die dan geven aan de Regeering, die ons belet heeft aan 
onze volksgenooten in den vreemde leiding te geven. Ik zeg niet dat, indien ik 
intijds gewaarschuwd had kunnen zijn, ik het dan had kunnen voorkomen, maar 
het was een mogelijkheid geweest. Om dengene, wien men belet leiding te geven, 
op den hals te schuiven, dat een ander, wien hij geen leiding mocht geven, ver
keerde dingen heeft gedaan, is toch wel het toppunt.

Generaal Winkelman zeide: „Er is een brief gevonden in het archief van 
Mussert” . De eenvoudige goegemeente zegt: een brief van een man, die belet 
heeft een brug over de Maas te doen springen, door verkleed als marechaussee 
over de grens te komen, en onze eigen menschen, die de brug bewaakten, heeft 
neergesabeld of onschadelijk gemaakt; ziet U wel, die Mussert heeft er iets mee 
te maken! De waarheid is deze: zij, die op 10 Mei 1940 deze euveldaad bedreven, 
zijn, toen de N.S.B. in den herfst van 1940 in Duitschland en België wederom
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afdeelingen stichtte, daar toch lid geworden, dus maanden na de capitulatie. 
Hun aanvoerder kwam op een N.S.B.-vergadering in België en ging daar prat 
op hetgeen hij had gedaan. Dit wekte groote ergernis en opschudding, en hij 
werd er uit gezet. Een deputatie van N.S.B.-ers uit België is toen tot mij geko
men en heeft mij gezegd: „Weet U wel, dat die menschen lid van deze Beweging 
zijn?” Daar de deputatie uit betrouwbare menschen bleek te bestaan, hebben wij 
degenen, waarvan de schuld vaststond, onmiddellijk uit de partij gezet. Op een 
na de hoogste, Koehler, heeft zich in een brief beklaagd over de radicale wijze 
en heeft gevraagd toegelaten te worden tot een onderhoud met mij, wat hem niet 
toegestaan is. Het is deze brief, waarin hij zich beklaagt, dat hij geroyeerd is, 
welke zich in mijn archief bevond. Toen ik later tot de conclusie kwam, dat 
een in de Beweging nog hooger geplaatste daarmede ook annex was, is hij op 
zijn beurt uit de Beweging geroyeerd. Onmiddellijk daarna werd hij benoemd 
tot Hauptsturmführer van de S.S. Ziehier de waarheid over den in het archief 
van Mussert gevonden brief.

Waarom ik dit zoo uitvoerig bespreek? Omdat dit een kwestie van het hoogste 
belang is. Wanneer ik zoo iets had toegelaten, ja wanneer ik er van had geweten 
en zelfs maar had geprobeerd het goed te praten, dan was ik de grootste schoelje 
geweest, die er in Nederland bestond. Niet om het feit, maar omdat ik achter 
mij had tienduizenden menschen, die op mij vertrouwden en van wie ik wist, 
dat zij nooit zoo iets goed zouden vinden. Wanneer iemand een zoo schandelijk 
misbruik zou maken van een zoo groot vertrouwen van tienduizenden, dan 
verdient hij smaad en verachting. Daarom zou ik het op zoo hoogen prijs stellen 
precies te weten wat er gebeurd is en wie het hebben gedaan. Laat men tot zoo
lang geen smet werpen op menschen, die er niets mee te maken hebben, maar 
die, toen zij het wisten, de meest radicale maatregelen hebben genomen om het 
gebeurde te wraken.

In Mei 1940 werden wij opgepakt met duizenden; een achttal menschen is 
vermoord, waaronder ook mijn broer. Mijn vrouw is vervoerd naar een afgekeurde 
vrouwengevangenis, in een cel met ijzeren brits zonder matras; mijn zuster 
is in een krankzinnigengesticht gestopt. Wat hebben wij daarop als weerwraak 
gedaan? Niets! Toen wij terugkwamen heb ik de oranje-blanje-bleu-vlag ge- 
heschen op het hoofdkwartier en die heeft daar gehangen tot September 1944, 
toen ze neergehaald is op last van de Duitsche weermacht.

De procureur-fiscaal sprak hedenochtend over een boerenhoeve, waarin 
ik gedurende de oorlogsdagen verblijf gehouden heb. Het was geen boerenhoeve, 
maar een burgerwoonhuis; helaas dus ook zonder hooiberg. Maar het is juist, 
dat ik daardoor ontkomen ben aan gevangenneming of erger op 10 Mei 1940. 
Inderdaad, ik ben Nederlands eerste onderduiker geweest!

Na Mei 1940 deden zich hier vreemde verschijnselen voor, die oorzaak waren, 
Proces Mussert 10
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dat ik tot plicht had door te gaan. Het waren verschijnselen als deze: de Duitsche 
weermacht reed hier direct na de capitulatie rond met menschen, die anti-N.S.B; 
waren, om met hen voor te bereiden de uitvoering van enorme weermachts- 
werken. Alles wat S.S. en S.D. was, was fel anti-N.S.B. Zij zeiden: „De N.S.B. 
is een prulbeweging en Mussert is een Jodenknecht, want hij heeft de brutaliteit 
gehad om in 1938 het plan voor te stellen de Joden uit Duitschland te halen". 
Dat is zoo geweest, Mijnheer de President: toen de Jodenvervolging in Duitsch
land en gros geschiedde, heb ik gezegd: „Ach en wee roepen helpt den menschen 
niet, zorgt liever dat zij kunnen emigreeren; wij hebben met Frankrijk en Enge
land samen de beschikking over de drie Guyana’s in Zuid-Amerika, kunnen die 
menschen daar niet heen; er zijn gelden en goederen genoeg; laat Amerika zorgen 
voor de inrichting”. Dit voorstel is plechtig gebracht naar het ambtsgebouw 
van den Minister-President door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer
fracties der N.S.B., de heeren Mr. van Vessem en graaf de Marchant et d'Ansem- 
bourg. Men deed het niet; het voorstel werd met lach en hoon ontvangen en 
het antwoord was: „De N.S.B.-ers moeten maar naar Guyana gaan!" Had men 
indertijd dit plan uitgevoerd, aan honderdduizenden Joden zou het leven gered 
zijn. Wij waren dus de eenigen, die een behoorlijk bruikbaar voorstel hebben 
gedaan om de Joden te redden. Daarom was ik van dat oogenblik af in bepaalde 
Duitsche nationaal-socialistische kringen de Jodenknecht.

Het derde verschijnsel was dat van de annexatie, zich uitende in een plotse- 
lingen opbloei van de totdien onbeteekenende partijen van Kruyt en van Van 
Rappard. Die werden door de Duitschers aan alle kanten geholpen. Rost van 
Tonningen keerde terug en op denzelfdendag, dat Rost terugkeerde, was Himmler 
in Den Haag aangekomen en heeft er een langdurige bespreking plaats gevonden 
tusschen Rost, Himmler en den Rijkscommissaris. Het staat nu wel onomstoo- 
telijk vast, dat Rost reeds jaren in nauwe verbinding stond met Himmler. Zijn 
interneering in April had ik beschouwd als een doelbewuste verdachtmaking 
van de N.S.B., die op geen goede gronden gebaseerd was. Dit was onjuist. De 
Nederlandsche Regeering heeft gelijk gehad door Rost en Feldmeyer te inter- 
neeren. Ik had geen idee van de connecties van Rost, de Regeering was beter 
ingelicht dan ik. Rost en Feldmeyer kwamen terug. Rost is niet meer in leven. 
Daarom heb ik den plicht, ofschoon hij mijn tegenstander v/as, te zeggen, dat, 
Zoover mij bekend, hetgeen hem dreef een hoogen achtergrond had. Hij meende, 
dat ons volk zoo superieur was, dat, wanneer wij zouden worden opgenomen 
in het Duitsche Rijk, wij binnen één generatie de leiding van het geheel zouden 
hebben. Zoo optimistisch ben ik niet geweest. Wij wilden ons eigen Volk met 
eigen wezen leiden naar een eigen doel, maar wij hadden er niet de minste be
hoefte aan ook het Duitsche volk te leiden.

Op denzelfden avond, waarop Rost terugkwam in het land, heeft een be
spreking plaats gevonden tusschen Rost, den Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart 
en den Reichsführer Himmler, die per vliegtuig in Den Haag was aangekomen.
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Rost stelde zich buiten mijn gezag. Hem werd de leiding van de S.D.A.P. over
gedragen, opdat er een groote nationaal-socialistische partij zou komen onder 
Rost, die de N.S.B. zou overvleugelen en in zich opnemen, dan was de weg 
vrij voor de Himmler-politiek.

Dit alles overziende, had ik in Juni 1940 met mijzelve in het reine te komen 
over de vraag, wat mijn plicht was om te doen: doorgaan met de N.S.B. of op
houden.

Voor deze beslissing stond ik alleen. Om mij te hoeden voor fouten, heb ik 
mij teruggetrokken in eenzaamheid op het Hagespraakterrein te Lunteren. 
Ik overwoog daar als volgt: aan de komst van de Duitschers was niemand minder 
schuldig dan wij. Wij hadden niet de geringste schuld. Wij hadden niet den 
minsten invloed kunnen oefenen op de Duitsche, noch op de Nederlandsche 
Regeering. Ook aan de overgave hadden wij niet de minste schuld. Stel U voor, 
dat de opperbevelhebber N.S.B.-er was geweest, wat zou er dan ni:t gezegd zijn 
over deze snelle capitulatie en over het verraad, dat er dik bovenop gelegen zou 
hebben.

Aan de beslissing, wie er zou winnen, konden wij niet meer toedoen dan een 
keeshondje, wanneer een tijger en een olifant met elkaar vechten. Wanneer 
Engeland zou winnen, zouden de regeeringspersonen in Engeland de verant
woordelijkheid hebben voor de toekomst van Nederland. Maar wie zou voor 
ons volk zorgen, als Duitschland den oorlog zou winnen? Voor die vraag stond 
ik. Wij hadden rekening te houden met de mogelijkheid, dat Duitschland den 
oorlog zou winnen. Moest ik nu heengaan en zeggen: après nous le déluge ? Dat 
moest ik niet, Mijnheer de President, dat mocht ik niet. Dan zou ik ons Volk 
in den steek gelaten hebben. Immers, de vijanden van ons Volk waren diegenen, 
die het zijn ziel wilden ontnemen door de invoering van het Himmler-regime. 
Dat met de uitvoering daarvan begonnen was, was duidelijk door de actie-Rost, 
Kruyt en Van Rappard. Mocht ik voor hen den weg vrijmaken? Neen. Geen 
man in mijn plaats zou anders gehandeld hebben. Wilden wij een zelfstandig 
Nederland, dan moesten wij blijven vechten. Wij hadden den plicht ons in te 
zetten en door te zetten, de N.S.B. zoo sterk mogelijk te maken uit liefde voor 
het Vaderland, anders nergens om. Het was een kwestie van doorgaan of desertie 
in het gezicht van den vijand. Uitscheiden zou beteekend hebben de uitlevering 
van de wapens aan degenen, die ons volk wilden uitleveren aan Duitschland. 
Eerst dan zou ik schuldig zijn geweest. Deze schuld heb ik niet op mij genomen 
en niet op mij kunnen nemen. Het was noodzakelijk te weten, of Hitler de be
doelingen van Himmler dekte ja of neen. Ik was overtuigd van neen. Bleek deze 
overtuiging juist, dan moest er voor zorg gedragen worden, dat als Hitler den 
oorlog zou winnen, Himmler zijn zin niet kreeg. Deze plicht moest onontkoom
baar vervuld worden.

Wij waren overigens niet de eenigen, die rekening hielden met de mogelijk
heid, dat Duitschland den oorlog zou winnen. Colijn schreef zijn boek „Op de
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grens van twee werelden” en het driemanschap van de Nederlandsche Unie 
had hetzelfde idee. Die spraken van een politieke werkzaamheid op de basis 
van een goede verstandhouding, die nuttig zou zijn voor het geheele volk, De 
Unie wilde brengen volgens de letterlijke woorden van het driemanschap een 
Nederlandsche versie van het Duitsche nationaal-socialisme, hetzelfde als de 
N.S.B. Dat het niet is doorgegaan, is eenvoudig een gevolg hiervan, dat zij in 
1941 de consequenties niet genomen hebben, die wij wel namen.

Mijnheer de President, nu kom ik tot de eigenlijke beschuldigingen.
Beschuldiging I betreft dan de poging om ons land onder vreemde heerschappij 

te willen brengen.
Zooeven reeds is iets gezegd over mijn eerste bezoek aan den Rijkscommissaris. 

Ik had een vrij behoorlijken indruk van hem, maar nimmer is het gekomen tot 
een vertrouwenssfeer. Onze doeleinden en karakters verschilden te veel. Het 
is altijd gebleven: de Weensche advocaat en de Nederlandsche waterstaatsinge- 
nieur, die innerlijk zeer weinig met elkaar gemeen hadden. Ik herinner mij de 
laatste woorden, die ik tot hem gesproken heb aan het einde van onze eerste 
bijeenkomst en waarschijnlijk in vrij slecht Duitsch (ik ben er nooit sterk in 
geweest): „Anstandigkeit gewinnt doch, wenn es oft auch lange dauert".

Na de bespreking met den Rijkscommissaris had ik een bespreking met 
Schmidt, den Commissaris-Generaal voor politieke aangelegenheden en deze 
begreep volkomen, wat ik bedoelde. Hij was fel tegen de annexionisten en gaf 
mij de absolute verzekering: „Hitler wil dat niet; Hitler wil het goede met Uw 
Volk". Hitler wilde ons volk niet inlijven, maar als een betrouwbaren vriend naast 
zich hebben. Schmidt zeide: „Later zal men eerst begrijpen, wat gij voor Uw 
Volk hebt gedaan door het niet in den steek te laten, maar er voor in de bres te 
springen.”

Tot nog toe heeft het dit in ieder geval nog niet begrepen.
Op dien dag is geboren de gedachte: „met Hitler tegen het Duitsche annexio- 

nisme”, een weg zoo vol doornen en moeilijkheden welken ik vijf jaren heb moeten 
gaan, dat het maar gelukkig is, dat ik daarvan toenmaals geen flauw idee had; 
een lijdensweg, dien men zijn ergsten vijand niet mag toewenschen. Langzaam 
maar zeker is inzicht in mij gegroeid in de interne verhoudingen tusschen de 
machtdragers in Duitschland. Ik geloof, dat er geen tweede Nederlander is, 
die zoo achter de schermen heeft kunnen zien.

Want er was — het klinkt vreemd, als men het leidersprincipe aanvaardt — 
in al deze jaren in Nederland geen Duitsche politiek. Er waren drie soorten van 
Duitsche politiek naast elkaar: de annexatiepolitiek, met de bedoeling het Neder
landsche volk te maken tot een onderdeel van het Duitsche volk; de uitbuitings- 
politiek, haal wat je halen kan; de vriendschapspolitiek, de lotsverbondenheid 
van volk tot volk.

De annexatie-politiek en de uitbuitingspolitiek stonden schijnbaar los van
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elkander, maar tezamen werkten zij aan één doel: Nederland rijp maken voor 
annexatie; hoe armer Nederland was, hoe gemakkelijker het volk zich zou schik
ken, was de gedachte.

Mijn meening was, dat ik tot taak had de vriendschapspolitiek te bevorderen 
tegenover de annexatie- en de uitbuitingspolitiek; ik zag dus de mogelijkheid 
om met enkele Duitschers samen de meerderheid, die de annexatie- en de uit
buitingspolitiek volgden, te bestrijden. Men stoot in zulke omstandigheden geen 
vriendenhand af, wanneer men daarmede kan bereiken, dat men zijn vijanden 
schade kan toebrengen. Die vriendenhand heb ik niet afgestooten, want dat zou 
hulp aan den vijand zijn geweest.

Dat is de grondslag van het politieke beleid van de N.S.B.; met de enkele 
goedwillenden samen tegen de anderen, die het verkeerde willen.

De leider van de annexatiepolitiek was Himmler, vertegenwoordigd door 
Rauter.

De leider van de uitbuitingspolitiek was Goering, wiens vertegenwoordigers 
hier waren Fischböck en Fiebig.

De leider van de vriendschapspolitiek was Bormann, leider van de N.S.D.A.P.; 
zijn vertegenwoordiger hier was Schmidt.

De Rijkscommissaris was de officieele vertegenwoordiger van den Führer, 
maar de politiek van den Führer heeft de Rijkscommissaris hier niet doorge
voerd, omdat hij een zekeren angst had — en niet ten onrechte — voor de machts- 
combinatie van Himmler en Goering. De Führer is naar mijn meening de ver
persoonlijking geweest van de vriendschapspolitiek ten opzichte van Nederland. 
Naar den geest is hij hier uitsluitend gevolgd door Schmidt. Vandaar dat de 
Rijkscommissaris het mij zeer kwalijk genomen heeft, toen ik bij de rouwplech- 
tigheid, die wij voor Schmidt hebben gehad, in mijn rede had opgenomen, dat 
Schmidt de meest getrouwe volgeling van den Führer was. De Rijkscommissaris 
zeide: „Dat ben ik” . „Neen”, heb ik gezegd, „dat was Schmidt” . Deze strijd 
tezamen met Schmidt, tot zijn dood toe, was zeer zwaar.

Over de uitbuitingspolitiek kan ik kort zijn. Ik heb eenmaal een conferentie 
gehad met Fischböck over het Joodsche vermogen. Er was gezegd: „Het Jood- 
sche vermogen behoort aan het volk, waarin de Joden als gastvolk waren opge
nomen”. Als dat waar was, behoorde volgens hun eigen theorie het in beslag 
genomen Joodsche vermogen niet aan de Duitschers, maar aan het Nederland
sche volk. Op mijn verzoek heeft de Rijkscommissaris daarover een bespreking 
gearrangeerd met Fischböck, alwaar ik dat standpunt heb uiteengezet. Men heeft 
mij mijn zin niet gegeven; men was bereid de vaste eigendommen in Nederland
sche hand te geven. Daarvoor had ik geen belangstelling, want die konden toch 
niet naar Duitschland vervoerd worden.

Ik had gehoopt, dat Goering wel de Nederlandsche belangen zou begrijpen; 
eenmaal had ik hem gesproken en den indruk gekregen, dat hij een joviaal en
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verstandig man was. Ik ben naar hem toe gegaan met kaarten om hem te laten zien, 
dat de Nederlanden, teruggaande tot in de Middeleeuwen, steeds een eigen 
zelfstandigheid hebben gehad. Hij heeft echter die kaarten van zich afgestooten 
en gezegd: „Daar voel ik niets voor” . Voor hem waren Nederlanders en Duit
schers hetzelfde. Daarop vatte ik vlam en zeide: „Met dit verschil dan toch, dat 
ik probeer Duitsch te spreken, terwijl U geen woord Nederlandsch kent.” Toen 
was de „Krach” daar en hij antwoordde daarop dat hij toch niet ieder Duitsch 
dialect behoefde te spreken. Dat moet men tot een Nederlander zeggen, Mijn
heer de President, dat zijn taal een Duitsch dialect is! Toen ben ik opgestaan 
en op de radiator van de verwarming gaan zitten. Sindsdien heb ik hem niet 
meer gezien.

Om een indruk te geven van het karakter van Hitler, zooals dit mij is geopen
baard, moge ik dit voorbeeld geven: Deze twist was blijkbaar den Führer ter oore 
gekomen, want toen ik bij hem kwam in December daaraanvolgende, zeide hij: 
„Wij kunnen elkaar toch wel begrijpen, al spreken wij ieder onze eigen taal.” 
Fijner kon het niet gezegd worden.

Geheel anders is het gegaan ten aanzien van de annexatiepolitiek van Himmler. 
De N.S.B. is geweest de bovengrondsche verzetsbeweging tegen Himmler. Met 
welke opdracht de Rijkscommissaris hier gekomen is, ik weet het nog niet, maar 
ik meen te mogen veronderstellen, dat de Führer vóór Mei 1940 in den waan 
gebracht is, dat Nederland zich zelf zou annexeeren als Himmler en Rost van 
Tonningen de gelegenheid zouden krijgen om het daarheen te leiden. Rost van 
Tonningen zou zeker daarin slagen als Mussert maar niet in den weg stond, 
want die begreep er niets van. Himmler zou het doen met Rost van Tonningen; 
dat denkbeeld had waarschijnlijk de Rijkscommissaris toen hij hier kwam. Dat 
is hem echter tegengevallen. Mussert was er en bleef er en geloofde onvoor
waardelijk Schmidt, die zeide: „Staan blijven en verzetten, want de Führer wil 
het absoluut niet en gij wint den strijd, als wij als mannen bij elkaar blijven staan 
en vechten tegen degenen, die het verkeerde willen” .

Rauter wist zich de vertegenwoordiger van Himmler en beschikte over de 
macht: de S.D., de Grüne Polizei,de Rost-groep, enz. Toch heeft Schmidt den 
moed gehad den strijd aan te binden, wat hem tenslotte het leven heeft gekost. Maar 
dan vraag ik U : was deze strijd niet de moeite waard? De onontkoombare plicht 
was duidelijk: zorg dragen, dat, wanneer Hitler zou gewonnen hebben, Himmler 
niet de zeggenschap zou hebben in Nederland. Daarvoor hebben wij ons ingezet 
met alle kracht, die in ons was, rücksichtslos, wat anderen ook deden. De offici- 
eele doelstelling van de S.S. was de samenwerking te bevorderen van de Ger
maansche volkeren. Men zeide: laten wij zorg dragen, dat er tusschen de volkeren 
van Germaanschen stam nimmer meer oorlog zal zijn en dat het Duitsche volk, 
de Scandinavische volkeren en het Nederlandsche volk als broeders naast elkaar 
staan. De werkelijke bedoeling bleek later te zijn inlijving van Staat en Volk in 
het Groot-Duitsche Rijk! Dit is pas tot uiting gekomen na September 1944 en
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toen heb ik gelegenheid gekregen Rost te verwijderen. Ik heb het de moeite 
waard gevonden tegen deze plannen te strijden. Ten volle vijf jaar hebben wij 
gestreden met den inzet van ons leven en met het concentratiekamp voor oogen. 
Himmler werd steeds machtiger. Wij zijn niet ondergedoken, wij zijn blijven 
staan. Ik ben mijn getrouwen er altijd dankbaar voor, dat zij zijn blijven staan 
in dien vreeselijken, enerveerenden strijd voor het behoud van de ziel van ons 
volk. De noodzakelijke steun kon alleen gevonden worden in de goede verstand
houding tot Hitler. Ik zie het nog altijd zoo, dat hij de man was, die met ons 
Volk geen kwade voornemens had. Het was onze taak zorg te dragen dat, als 
hij gewonnen zou hebben, ons volk niet zou worden ingelijfd. De nota over den 
Gsrmaanschen Statenbond, die ik te Lunteren heb geschreven, was daarvoor 
de grondslag. Zij was gebaseerd op de volgende principes:

I. Alle Nederlanden in één staat, het ideaal van Willem den Zwijger. Tezamen 
tellen wij 14 millioen Nederlanders. Bij een goede bevolkingspolitiek zou dit 
aantal in enkele generaties vermeerderen tot 20 millioen. Waarlijk, dan zou men 
niet zoo gemakkelijk over ons heen loopen als dit geschiedde in Mei 1940. Van
daar ons devies „Eendracht maakt macht” . De Groot-Nederlandsche Staat zou 
verstandiger moeten worden opgezet, als dit in 1815 geschiedde toen men niet 
uitging van het volksche principe en zich daarom liet verleiden de Walen te 
brengen binnen het Nederlandsche staatsverband. Ik verheug mij er over, dat 
de Walen zich meer en meer wenden tot Frankrijk. Door ons werd gestreefd 
naar een Groot-Nederland zonder de Walen, alleen met de Vlamingen, de Bra
banders en de Limburgers.

II. De solidariteit van de Germaansche volkeren, die ik gehoopt had te zien 
groeien tusschen ons land en Engeland, Duitschland en Scandinavië. Ik heb de 
illusie gehad, dat het paleis van Carnegie te Den Haag, het z.g. Vredespaleis, 
dienst zou gaan doen als zetel van den Bond der Germaansche Volkeren; de 
Noord-Westelijke hoekpijler van het Europeesche continent, met Noordzee en 
Oostzee als Germaansche binnenzeeën; militair en economisch onaantastbaar. 
Nooit meer oorlog binnen dat gebied; 150 millioen menschen zouden samengaan 
om dat te beletten. Vrijhandel binnen dat gebied. Ik geloof, dat wij dankbaar 
zouden kunnen zijn, als wij binnen een gebied van 150 millioen menschen ons 
vrij zouden kunnen bewegen, produceeren en handel drijven. Wij zouden dan 
meer dan ooit in staat geweest zijn ons te doen gelden.

III. Binnen den Bond iedere Staat zoo zelfstandig mogelijk, met Hitler als 
president; Hitler niet als Rijkskanselier, maar als Germaansch Führer. Wanneer 
dat ideaal in vervulling zou zijn gegaan, zou Nederlands positie enorm zijn ge
weest; een groot imperium met Nederlandsch Oost-Indië, de Congo en West- 
Lidië. Ik ben zoo vrij te veronderstellen, dat de Congo niet behoort bij de Walen, 
maar bij de Vlamingen. Daarenboven een uitstekende verstandhouding en 
nauwe samenwerking met het Zuid-Afrikaansche volk, voor zulk een groot deel 
van onzen stam. Nederland als brug tusschen Duitschland en Engeland, de twee
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landen, waar wij het meest op zijn aangewezen. Dit is het hoogst denkbare staat
kundige ideaal, dat ik voor oogen heb gehad en dat aanzienlijk beter is dan het
geen wij op het oogenblik hebben.

Mijnheer de President, indien beschuldiging I formalistisch-juridisch juist 
mocht zijn, hetgeen ik niet beoordeel, dit neemt niet weg, dat ons, die dit zoo 
grootsche en zuiver Nederlandsche ideaal voor oogen hebben gehad, het wonder
lijk in de ooren klinkt, de beschuldiging, dat wij Nederland onder vreemde 
heerschappij hebben willen brengen. Onze grootste zorg was juist te voor
komen, dat wij bij een Duitsche overwinning onder vreemde heerschappij zou
den blijven. De juiste weg daartoe was alleen een groot en sterk Nederlandsch 
volk, de samenwerking van alle man van Neerlands stam.

Nu kan men nog de vraag tot mij richten: kon gij niet wachten tot de oorlog 
afgeloopen was? Dan zeg ik: neen, ik kon niet wachten, ik mocht niet wachten, 
het zou te laat zijn, want voordat de invasie in Engeland kwam (die verwachtte 
ik in September en velen met mij), voordat het pleit beslecht geweest zou zijn, 
had ik moeten zeggen: maar wij hebben aan den goeden kant van de conferen- 
tietafel al vast een plaatsje gereserveerd.

Dat mag min of meer macchiavellistisch klinken, het is eenmaal zoo. Men moet 
als kleine mogenheid probeeren niet aan den verkeerden kant van de conferentie - 
tafel terecht te komen; aan den goeden kant is het al moeilijk genoeg om zich te 
handhaven, aan den verkeerden kant gaat het heelemaal niet. Daarom was een 
geruststellende gedachte: zij, die naar Engeland zijn uitgeweken, hebben tot taak 
Nederland een toekomst te verzekeren, als Engeland het wint, en onze taak is 
het om te probeeren Nederland een toekomst te geven als Duitschland het wint. 
Dat is een heel keurige Nederlandsche bedoeling. Kon ik er kwaad mede stich
ten, verliezen toebrengen? Neen, want alles, wat ik deed en voorbereidde, zou 
alleen tot uitvoering komen nadat Duitschland zou hebben gewonnen en de offici- 
eele bondgenooten van Nederland dus niets meer voor ons zouden hebben kunnen 
doen.

Op dezen grondslag is de band geknoopt met Adolf Hitler in September 1940. 
Noodig was die band van vertrouwen zoo te versterken, dat de phalanx, die er 
tegenover stond, hem niet kon doorbreken. Daardoor was m.i. alleen het land 
te redden, wanneer Engeland het hoofd in den schoot gelegd zou hebben.

Nu nog enkele woorden over de besprekingen, die ik heb gehad met Adolf 
Hitler.

Vier maal heb ik met hem gesproken; de eerste maal in September 1940 in de 
nieuwe Rijkskanselarij. Ik ben nooit voor mijn pleizier daarheen gegaan, om 
niet te spreken van ijdeltuiterij. Ik ben er geweest de pleitbezorger van het Neder
landsche volk bij een man, die feitelijk de macht had over Nederland, evengoed 
als ik overtuigd ben, dat Koning Leopold pleitbezorger voor België was, toen 
hij te Berchtesgaden was. Deze eerste ontvangst in de Rijkskanselarij te Berlijn
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was zeer hoffelijk, correct. Wij hebben de nota behandeld. De Führer heeft 
uiteengezet, hoezeer hij den oorlog met Engeland betreurde. Zijn wensch was, 
dat de Germaansche volkeren elkaar zouden vinden. Hij had de grootste waar- 
deering voor ons volk en sprak over De Ruyter als den grootsten held, dien de 
Germanen op maritiem gebied hadden voortgebracht. Ik heb gesproken over 
ons Indië en hem gevraagd zijn invloed aan te wenden, opdat Japan Nederlandsch- 
Indië niet zou aanvallen. Hij heeft gezegd: „Ik zal doen, wat ik kan, maar wie 
weet, wat de heeren in Londen doen, maar mijn belang is het niet en het is het 
belang van geen van ons allen, dat Japan aanvalt” . Tenslotte heeft hij den Rijks
commissaris opdracht gegeven de politiek van de N.S.B. te steunen en niet de 
annexatiepolitiek. Daaraan heeft de Rijkscommissaris zich niet gehouden. 
Onze plicht was, dezen wil van den Führer te doen doorvoeren. Hij had mij een 
verzekeringspolis in handen gegeven, dat wij na de Duitsche overwinning niet 
Zouden worden ingelijfd. Wij hebben gevoeld, dat wij deze polis moesten vasthou
den, hetgeen wij gedaan hebben tot den laatsten dag.

De oorlog ging verder. Wat ik natuurlijk niet geweten had in 1940 kwam: 
de oorlog met Rusland. Toen honderden Nederlanders in militairen dienst 
gingen, stelden de Duitschers den eed van trouw aan de orde: den eed van trouw 
aan Hitler als Duitsch Rijkskanselier en aanvoerder. Ik heb mij er tegen verzet 
en gezegd: „Het is in strijd met de bondspolitiek; het moet zijn een eed van trouw 
aan Hitler als Germaansch Führer” . Hitler bepaalde, dat de Germaansche vrij
willigers zouden dienen in de Waffen S.S. en dat daar niet de eed van trouw zou 
worden afgelegd aan den Duitschen Rijkskanselier maar aan den Germaanschen 
Führer. Ik zou voorgaan, opdat dan onze mannen niet in handen van Duitsche 
officieren den eed zouden afleggen, maar ten overstaan van mij. Dat is gebeurd 
in 1941, in de Rijkskanselarij. Ik heb daar in het Nederlandsch een verklaring 
voorgelezen, welke door Hitler is aanvaard en die o.m. behelsde, dat de Führer 
mij nimmer iets zou vragen, dat zou zijn tegen de eer, de waardigheid of de be
langen van mijn Vaderland. Zou dat toch gedaan worden, dan was de eed ver
broken, niet door mij maar door hem. Zou dit ooit gebeurd zijn, dan zou het 
„neen” uit mijn mond geklonken hebben,zooals het „neen” in 1943 tegen Himmler, 
toen deze mij wilde dwingen om de Nederlandsche belangen met hem te be
spreken, in plaats van met Hitler. Toen was mijn antwoord: „Neen”, want ik 
kon, noch wilde hem erkennen als den man, die stond tusschen mij en den Führer.

In 1941, toen de N.S.B. werd erkend als draagster van de politieke gedachte 
van het Nederlandsche volk, werden daarmede onze annexatiepartijen in Neder
land op zij gezet.

In 1942 had ik het derde onderhoud met den Führer. Deze was toen uiterst 
nerveus en het was voor mij zeer moeilijk om nog iets te bereiken voor ons Volk. 
Ik heb mijn best gedaan en wij hebben bereikt: ten eerste dat Hitler mij erkende 
als Leider van het Nederlandsche Volk. Men zou kunnen zeggen: wat zal hij 
dat heerlijk hebben gevonden, deze ijdeltuit. Werd het niet geschreven: hij heeft
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zich laten benoemen tot Leider? Daarom ging het echter niet. Het was dit: daar 
werd officieel door Hitler verklaard, dat er een Nederlandsch Volk is en niet 
een weggeloopen Duitsche stam. Dat was het, waarom wij zeiden: „Heeren van 
de S.S., komt ons nu nog eens vertellen, dat wij Nederlanders weggeloopen 
Duitschers zijn, Uw Führer erkent, dat er is een Nederlandsch Volk!” — Ten 
tweede Hitlers opdracht aan den Rijkscommissaris om in belangrijke aangele
genheden en in benoemingen niets te doen dan „in Einvernehmen” met den 
Leider van de N.S.B. Van Januari 1943 af kon de Rijkscommissaris geen men
schen benoemen, die ik niet wilde hebben. In overleg zouden de benoemingen 
geschieden en daaraan heeft hij zich vrijwel gehouden. Daardoor zijn er benoe
mingen als van den burgemeester van Putten, die tot mijn groote ergernis voor
dien geschied was, tusschen Januari 1943 en September 1944 niet meer gebeurd. 
Daardoor is veel leed bespaard aan het Nederlandsche Volk.

Schmidt zeide toen: „N u zijn wij over het hoogste heen. Nu nog één ding: 
dat gij met den Führer de belangen van Uw volk bespreekt, niet alleen zonder 
Himmler, maar ook buiten aanwezigheid van den Rijkscommissaris” . Zoover is 
het helaas niet gekomen, omdat onze vijanden hebben ingegrepen en wel op 
afdoende wijze, n.1. door Schmidt te vermoorden. De heeren van het Rijkscom
missariaat wilden niet, dat er hier een Nederlandsche regeering kwam, want, 
Mijnheer de President, dan zouden zij hier overbodig zijn en kans loopen als 
soldaat naar het Oostfront gestuurd te worden. De S.S. heeft gedaan wat zij kon 
om ons tegen te houden en zoo kwam in December 1943 het vierde en laatste 
onderhoud met den Führer. Na den dood van Schmidt wilde men, dat ik via 
Himmler bij den Führer zou komen, maar nu was het moment gekomen om te 
Zeggen: Nooit! Onze strijd was geweest om te zorgen, dat Himmler het niet 
voor het zeggen zou hebben. Als ik toen had gecapituleerd had ik verraad ge
pleegd aan mijn Volk en daarom heb ik gezegd: „Neen, nooit!” Zoo lang moge
lijk heeft men het onderhoud met den Führer uitgesteld.

In December 1943 zijn wij gegaan. Himmler was met zijn vliegtuig naar 
Oost-Pruisen gekomen, maar werd niet toegelaten. De Führer zeide, dat hij over 
de toekomst van den Nederlandschen Staat geen bindende uitspraak kon doen, 
daar hij geen bedrieger was en dus eerst had af te wachten op welke wijze de oor
log zou eindigen. Voorts verklaarde hij: „Ik wensch geen Nederlanders te dena- 
tionaliseeren, ik wensch de godsdienst- en gewetensvrijheid te eerbiedigen en 
over Nederland zal nooit een beslissing worden genomen, voordat ik er met U 
over heb gesproken” . Het was misschien weinig, maar ik heb niet meer kunnen 
bereiken. Ik heb gedaan, wat mogelijk was. De macht om meer te bereiken, had 
ik niet.

In 1944 heb ik nog eenige malen geprobeerd tot den Führer te komen, maar 
dat is niet gelukt. Ik heb bij deze vier besprekingen met den Führer geprobeerd 
zijn vertrouwen te winnen. Ik heb hem gezien als den verdediger van Europa 
tegen het bolsjewisme, als den man, die Europa zou ordenen en die zou zorgen,
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dat ons volk niet onder den voet zou worden geloopen. In dit licht moet men al 
mijn uitlatingen en al mijn daden zien.

Nu is die periode afgesloten. Ik heb meermalen gezegd en ik herhaal het hier: 
Adolf Hitler droeg ons volk geen kwaad hart toe, hij had het beste met ons voor, 
maar hij werd systematisch tegengewerkt door zijn omgeving. Hij had mannen 
om zich heen, die niet tot zijn schouders, maar tot zijn knieën reikten. Wanneer 
hij den oorlog gewonnen had, waren er twee mogelijkheden geweest: óf hij had 
zijn wil doorgezet öf Himmler had zijn wil kunnen doorzetten. Wanneer men in 
het oog houdt de toenemende machtspositie van Himmler, kan ik mij voorstellen, 
dat men zegt: aan het einde van den oorlog hadt gij gezien, dat de Führer U in 
den steek gelaten had en dat Himmler toch zijn zin gekregen had. Wanneer het 
laatste waar was geweest — niemand zal het ooit kunnen bewijzen —, dan zouden 
wij hebben verloren, dan zouden alle moeite, alle zorg, alle ellende en alle offers 
voor niets zijn geweest. Wat mij dan te wachten gestaan zou hebben, mijne ge
trouwen. . . .  (groote hilariteit) behoef ik niet te zeggen. In het najaar van 1944, 
na mijn verbod aan functionarissen der Beweging om begunstigend lid van de 
S.S. te zijn, heeft Himmler zich uitgelaten: „M et Mussert reken ik wel af na 
den oorlog”. Dat heeft ons niet verhinderd tot het laatste oogenblik op onzen 
post te blijven staan, zooals dit behoort, wanneer men den strijd heeft aanvaard. 
Eerst door den dood van Hitler werd de verzekeringspolis verscheurd, die ik al 
deze jaren krampachtig voor ons Volk in mijn handen had gehouden.

Ik kom nu tot beschuldiging II : dat ik het plan zou gehad hebben tot wijziging 
van den grondwettelijken staatsvorm. Veel zal ik er niet over zeggen, er is al 
zooveel over gezegd. Ik kan alleen verklaren, dat ik van den aanvang af betreurd 
heb, dat er geen Nederlandsche regeering was, die tegen het Duitsche verdeel- 
en heersch-systeem kon ingaan. Men moet twee phasen onderscheiden: de • 
phase van 1940-1941, toen wij dachten: de oorlog is gauw afgeloopen, wij moeten 
zien voordien een regeering te krijgen om aan den goeden kant van de conferen- 
tietafel te komen, en die van 1942. De Duitschers hebben dit niet gewild; ik heb 
gedaan, wat mogelijk was. Het Rijkscommissariaat werd uitgebreid en de uit
holling van het Nederlandsche bestuur ging door. Tenslotte zijn de Departe
menten verstrooid en zooveel mogelijk kapot gemaakt. Ik geloof niet, dat er 
iemand was, die in staat geweest zou zijn, dit proces te stuiten. De kleine en won
derlijke onderstelling, dat het mij, uit persoonlijke ijdelheid, er om te doen was 
geweest, om Minister-President of Leider van den Staat te worden, is bewijsbaar 
onjuist. Immers, als ik dat voor oogen had gehad, zou ik dat doel wel heel een
voudig hebben kunnen bereiken; dan had ik alleen naar Himmler behoeven te 
gaan en te zeggen: ik ben tot Uw beschikking. Dan was het zoo gebeurd. Maar 
daartoe kwam ik niet en zou ik nooit gekomen zijn. Mijn taak was het om pleiter 
te zijn bij den Rijkscommissaris voor de belangen van het Nederlandsche Volk. 
Of het nu ging over sociëteiten, bibliotheken of over landgoederen van de Ko-
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ningin (zooals Raaphorst en Ter Horst, die zij wilden geven aan de S.S. om daar 
allerlei gebouwen op te zetten, wat ik gelukkig heb kunnen tegenhouden), of 
over het Groene Kruis, dat men wilde overnemen om het aan de N.S.V. over te 
geven, wij hebben ons daartegen geweerd wat wij konden. Soms had ik succes, 
meestal niet. Wat ik bereikte, was louter winst; niemand deed ik er schade mee. 
Het is ook voorgekomen, dat men mij raadpleegde, zonder de bedoeling te heb
ben dezen raad op te volgen. Zoo heeft Rauter mij gevraagd, hoe ik dacht over 
de invoering van de Jodenster, zooals dit in Duitschland geschied was. Toen 
ik hem had gezegd, dat ik er een slechten invloed van in Nederland vreesde, 
heeft hij het dankbaar geaccepteerd en naar Berlijn gemeld, dat ik van het 
nationaal-socialisme niets begreep.

Men wilde de politie reorganiseeren, omdat men er een S.S.-instrument van 
wilde maken.

Eenmaal — daar heb ik groote voldoening van — heb ik een belangrijk succes 
behaald. Het betrof het schandaal in het concentratiekamp Vught. In Vught 
heeft men het gepresteerd om vijftien vrouwen in een bunker op te sluiten en 
haar daarin in den letterlijken zin te laten stikken. Toen ik zeker wist, dat dat 
gebeurd was, heb ik aan den Rijkscommissaris gezegd, dat nu de maat vol was. 
Hij kon het schandaal niet ontkennen; Rauter werd er bij gehaald, die het even
eens toegaf en zeide, dat de verantwoordelijke commandant zou worden gefusil
leerd. Of het gebeurd is, weet ik niet. De Rijkscommissaris zou den toestand 
aanzienlijk verbeteren; dat is wel gebeurd.

Behalve de politie-reorganisatie in staatsabsolutistischen zin, werden ook de 
gemeentebesturen in soortgelijken zin gewijzigd. Zeer tegen mijn zin, volkomen 
tegen onze beginselen. Het is mogelijk, dat een burgemeester een gemeente 
bestuurt zonder wethouders, maar met een college van directeuren. Het is vol- 

* komen fout om dit te doen zonder gemeenteraad; men moet de stem van het 
volk hooren.

Wat was dan mijn bedoeling met de poging tot vorming van een Nederlandsche 
regeering?

Zij was drieledig, n.1.:
le het bestuursapparaat in stand houden;
2e beter kunnen zorgen voor de Nederlandsche eigendommen; deze bescher

men;
3e in handen krijgen het Nederlandsche politieapparaat en de concentratie

kampen. Het laatste was het belangrijkste. Ik heb gezegd: „Ik neem geen ver
antwoordelijkheid voor den Staat op mij, zonder zeggenschap over de Neder
landsche politie. De Grüne Polizei en de S.D. moeten van de Nederlandsche men
schen afblijven; indien zij wenschen, dat menschen zullen worden opgepakt, 
Zullen wij hen oppakken en verzorgen in onze kampen.” Rauter heeft zich daar
tegen verzet. Hij zeide, dat Himmler niet zou toestaan, dat deze verantwoorde
lijkheid van hem werd afgenomen. Ik bleef bij mijn standpunt.
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Wanneer de overneming van de regeering op deze wijze door tusschenkomst 
van den Raad van State een misdrijf zou zijn, zou ik het misdrijf graag gepleegd 
hebben, als ik had kunnen voorkomen de ellende van duizenden menschen in 
de concentratiekampen, die zooveel geleden hebben, omdat het mij niet gelukt 
is, het beheer uit Duitsche handen te wringen.

R a a d s h e e r  B e s t :  Er zaten kwade N.S.B.-ers in!
V e r d a c h t e :  Dat waren geen menschen van onzen geest; het waren menschen, 

die door ons niet geapprecieerd konden worden.
R a a d s h e e r  B e s t :  Zij zaten er in; het waren de kwaadste.
V e r d a c h t e :  Men kan niet denken, dat fatsoenlijke N.S.B.-ers daaraan mede- 

deden.
R a a d s h e e r  B e s t :  U had er meer in willen hebben.
V e r d a c h t e :  Ik had de slechte elementen er uit willen hebben, want, indien 

ik over de kampen zeggenschap gekregen zou hebben, waren die er uit gevlogen.
R a a d s h e e r  B e s t :  Waren er meer N.S.B.-ers ingekomen!
V e r d a c h t e :  Maar dan echte N.S.B.-ers, die liefde voor Volk en Vaderland 

hadden.
Van hoe groote waarde een Nederlandsche regeering voor ons Volk geweest 

Zou zijn, blijkt daaruit, dat men van onverdacht vijandelijke zijde niet heeft 
geschroomd tot misdaad over te gaan, om dit te beletten. Het heeft Schmidt 
het leven gekost, dat hij stap voor stap dit doel naderde. Toen hij bij mij kwam 
vlak voor zijn dood, zeide hij tot mij: „Een van ons tweeën gaat er aan." Hij 
gaf mij toen de hand en zeide: „Wat er ook gebeurt, wij hebben onzen plicht 
gedaan”. Mijnheer de President, hij was het, dien het lot trof.

Zoo is de gang van zaken geweest. Schmidt is den dood ingegaan, uitgekreten 
als volksverrader. Mijn pogingen om dat te voorkomen, hebben gefaald. De 
Rijkscommissaris heeft mijn brief aan den Führer niet doorgestuurd. Zoo heeft 
het drama zich voltrokken in het midden van 1943. Het mislukken van mijn 
poging om een Nederlandsche regeering te verkrijgen, had tot gevolg, dat ik 
minder voor ons volk heb kunnen doen dan de bedoeling was. Ik bleef altijd weer 
aandringen op de mogelijkheid om voor het Nederlandsche Volk een Neder
landsche regeering te vormen.

Nu nog een enkel woord over het Koninklijk vermogen. Ik heb van den aan
vang af getracht dat vermogen te redden van plundering. Toen het in beslag 
was genomen, ben ik naar den Rijkscommissaris gegaan en heb gezegd: „Zelfs 
in 1918 heeft Clemenceau dat niet gedaan wat den Duitschen keizer betreft. 
Laat er een goed, achtbaar Nederlander benoemd worden als opper-rentmees- 
ter” . Wij hebben daarvoor een man aangewezen, wiens karakter, afkomst en 
persoonlijkheid er borg voor waren, dat het beheer niets te wenschen zou over
laten. Hoewel dit mij uitdrukkelijk was toegezegd, is dit belet door de weigering 
om van het Duitsche beheer rekening en verantwoording af te leggen.
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De dood van Schmidt was een onherstelbaar verlies. Vlak voor zijn dood was 
het reeds zoover, dat men de radiotoestellen in beslag nam. Drie jaar lang hadden 
wij het kunnen tegenhouden. De Rijkscommissaris heeft mij toegezegd, dat ik 
onder mijn verantwoordelijkheid 100.000 toestellen zou mogen teruggeven. 
Later betuigde hij zijn leedwezen, dat dit getal te hoog was; het zouden er 60.000 
zijn, maar ook dat is niet doorgegaan.

Enkele dingen zijn ons gelukt: het genealogisch instituut heb ik kunnen redden, 
het Groene Kruis e.a. Ook daar, waar een stukje van het regeeringsapparaat in 
N.S.B.-handen was, werd, in het belang van ons Volk, gebruik gemaakt van de 
beperkte mogelijkheden, die ons ter beschikking stonden.

Het Landwacht-schandaal moet ik nog even aanroeren. Ik had dat bij den 
Führer ter sprake willen brengen. Het is mij niet gelukt. Er staat in de verorde
ning, dat de Landwacht zou zijn een zelfbeschermingsorganisatie der Beweging, 
geen aanvallende elementen. Rauter heeft er zich al spoedig in gemengd en — 
met behulp van de Grüne Polizei — het tegendeel er van gemaakt, van datgene 
waartoe de Landwacht bedoeld was. Men wilde er zelfs soldaten van maken. 
Ik heb daartegen moeten worstelen en den menschen moeten aanraden om onder 
te duiken. Ik heb aan Van Geelkerken opdracht gegeven om zijn ontslag als 
Inspecteur-Generaal bij den Rijkscommissaris in te dienen; toen hij aan deze 
opdracht geen gevolg gaf, heb ik hem als lid der Beweging ontslagen. Tenslotte 
ben ik er zelf op uitgegaan om de Landwacht te ontbinden. Kortom, ik heb alles 
gedaan wat mogelijk was.

De winter 1944/1945 zal ons allen en zeker ons N.S.B.-ers heugen door het 
lijden, dat wij hebben meegemaakt. Week aan week waren er conferenties met 
den Rijkscommissaris. Hij had mij toegezegd, dat het rantsoen brood nooit 
minder zou zijn dan 1400 gram; het rantsoen aardappelen nooit minder dan 3 
kg. Het is heel anders uitgekomen. Toen de N.S.B. de brutaliteit had te schrijven 
over de instelling van de IJssel-barrière in een artikel in „Volk en Vaderland", 
getiteld „Het schandaal” , ging de hoofdredacteur de gevangenis in en kreeg ik 
een boete van ƒ 100.000,—, die ik niet betaald heb.

De bedoeling van hetgeen ik in het jaar 1942 voor oogen had, was dus, dat 
via den Raad van State een Nederlandsche regeering zou worden gevormd, 
waardoor het Nederlandsche volk beter zou kunnen worden beschermd tegen 
de aantasting dan vóór dien tijd mogelijk was.

Tenslotte de derde beschuldiging over de militaire hulp aan Duitschland. 
Inderdaad, Mijnheer de President, ik heb als leider bevorderd:

le de militaire scholing;
2e de vorming van een militaire barrière in Oost-Europa;
3e de deelname aan de militaire wering van Sovjet-Rusland-Azië uit Europa;
4e heb ik geprobeerd te voorkomen, dat Nederland voor de tweede maal 

oorlogsterrein zou worden.
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Wanneer men dit als „hulp” wil formuleeren, zal ik dat niet ontkennen, maar 
dan wil ik er dit aan toevoegen, zooals ik zoo straks begon met te spreken over 
den chirurg. Ik heb actieve deelneming bevorderd om der wille van het Vader
land en als het grootste offer, dat de N.S.B. op het altaar van het Vaderland moest 
brengen. In mijn naaste omgeving ken ik jongelui, die niet zijn teruggekomen. 
Zij zijn gegaan in de overtuiging, dat zij hun Vaderland dienden. Ik hoop, dat 
zij eens geoordeeld zullen worden naar deze hun hooge gezindheid, In 1941 
gingen honderden idealisten naar het Oosten, die stonden in de gelederen van 
de W.A. De Weerafdeeling der N.S.B. had tot devies: „Alles voor het Vader
land”. In de jaren 1932 en 1933, in dien tijd van „geen man en geen cent” , was 
het de W.A., die de vaan hooghield van de dienstbaarheid aan het volk, die wist, 
dat dienen eereplicht is en dat ons volk weer orde, tucht en discipline zou moeten 
leeren. Vandaar, dat in 1933 en 1934 zooveel officieren en onderofficieren tot 
de Beweging kwamen. Het is jammer, dat toen het verbod gekomen is om lid 
van de N.S.B. te zijn. De Regeering had toch kunnen zeggen: ik moet waarbor
gen hebben, dat het niet verkeerd kan loopen; ik zal hen onder de strengste 
bewaking stellen. Na Mei 1940 kwam de W.A. snel op, te snel, zoodat er uit
spattingen en verkeerde dingen voorkwamen door elementen, die er eigenlijk 
niet in behoorden. De ontoelaatbare handelingen namen spoedig af door het 
verwijderen van de ongewenschte elementen en door een strengere tucht. In 
den barren winter van 1940/1941 heeft de W.A. vele menschen geholpen, die 
voortploeterden door de sneeuw. Er was geen bominslag in Nederland, of zij 
stonden in het puin. Wanneer er kindervoeding moest komen, betaalden zij 
daarvoor van hun armoedige centjes. Er waren zeer veel eenvoudigen bij, die 
een deel van hun eigen, vaak kleine, inkomen offerden, om aan arme kinderen 
een warmen maaltijd aan te bieden, zoodat de W.A. wel eens werd genoemd het 
Leger des Heils. Maar zooals het altijd is, wanneer er tien dingen gebeuren, 
waarvan er negen goed zijn en één verkeerd, wordt door vele menschen daarna 
alleen gesproken over het verkeerde en het goede ongenoemd gelaten. Het goede 
gaat men gauw voorbij en het verkeerde blijft gemakkelijker in het geheugen 
hangen. — Zij hebben inderdaad ook meegedaan aan de oorlogvoering. Wat het 
meedoen aan de oorlogvoering betreft, zijn er drie mogelijkheden: het maken 
van wapenen, het vervoeren van wapenen en het hanteeren van wapenen. Het 
maken van wapenen gebeurde hier en gros, niet alleen permanent door de Artil
lerie-inrichtingen aan de Hembrug, maar ook door tienduizenden Nederlanders 
in fabrieken, b.v. van Philips enz. Voorts zijn hier en gros Duitsche uniformen 
gemaakt; er waren duizenden vrouwen, die van ƒ 40,— tot ƒ 50,— per week ver
dienden met het maken van uniformen voor de weermacht. Zijn deze vrouwen 
allemaal gevangen gezet? Neen, men heeft haar rustig thuis gelaten (gelukkig). 
Maar onder haar zijn er, die vrouwelijke leden van de N.S.B. hebben aangewezen 
om naar een concentratiekamp te worden gebracht, vrouwen, die lid waren van 
de N.S.V.O. en daar kinderkleertjes hebben gemaakt voor vrouwen, die een kind 
verwachtten, zonder dat zij daaraan ooit een cent hadden verdiend.
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In de eerste jaren van den oorlog dachten wij, dat de oorlog gauw afgeloopen 
zou zijn, ook de oorlog tegen Rusland. Men dacht ook algemeen in Duitschland, 
dat de Russische veldtocht in drie maanden afgeloopen zou zijn. Daarom tee- 
kenden de meeste Nederlandsche vrijwilligers voor den duur van den oorlog; 
zij wilden niet teekenen voor twee jaar, want dat was te lang. Onze deelname was 
geschied onder voorwaarde, dat de inzet in het Oosten zou geschieden, om zeker 
te zijn, dat geen volksgenoot tegenover volksgenoot zou kunnen komen te staan. 
Wij moesten samenwerken om, zooals Hitler het eens heeft genoemd, Djengis 
Khan uit Europa te houden. Van 1920 tot 1940, twintig jaren lang, heeft men 
ons van alle zijden voorgehouden, dat het communisme het ergste was, dat 
Nederland kon overkomen. Een Nederlandsche gezant in Rusland werd niet 
benoemd. Toen Finland werd aangevallen door Rusland, werden extra bidston
den gehouden om God te smeeken de arme Finnen te helpen tegen de Russen; 
er werd een ambulance gestuurd naar Finland.

Tegen dit groote gevaar zou het Vaderland verdedigd worden in Oost-Europa. 
Zoo is het gebeurd, dat wij heengegaan zijn en onze menschen, speciaal mannen 
van de N.S.B., hebben het heel moeilijk gehad. Het waren de „Mussert-mannen” 
die „politisch unzuverlassig” waren, omdat zij niet bereid waren aan de inlij- 
vingspolitiek mede te doen. Hun strijd tegen de S.S.-gedachten hebben zij moeten 
boeten door vele dagen in de bunkers te zitten. Generaal Seyffardt heeft niet 
anders gekend dan teleurstelling en achteruitzetting. Hij heeft bedoeld, dat 
Nederland zoo goed mogelijk vertegenwoordigd zou zijn en dat het Nederland
sche karakter van het Nederlandsche Legioen zoo hoog mogelijk zou worden 
gehouden; de mannen droegen op de mouw het oranje-blanje-blauwen den band 
„Nederland” om hen duidelijk te onderscheiden. Toen de diensttijd van hen, 
die voor twee jaren geteekend hadden, om was en zij naar huis wilden gaan, is 
hun dit belet. De minder validen mochten wel naar Nederland, maar werden daar 
ingelijfd bij den S.D. en andere diensten. Ik heb het compromis moeten vormen 
van den Landstorm, opdat zij niet naar het Westfront zouden worden overge
plaatst, maar binnen de Nederlanden zouden kunnen blijven. Ik ben er dank
baar voor, dat zij in April 1945 gestaan hebben aan de Grebbe en in de Betuwe; 
zij hebben het gedaan om te voorkomen, dat de oorlog voor de tweede maal zou 
komen in Holland. Iedereen, die op de hoogte was, wist, dat Holland dan onder 
Zout water zou worden gezet. Een van de grootste zorgen, die ik heb gehad, is de 
idee, dat tenslotte Noord- en Zuid-Holland onder water gezet zouden worden. 
Dat is voorkomen door de geallieerde leiding, die gelukkig den oorlog heeft 
uitgevochten op Duitsch gebied en niet op ons gebied. Daarvoor ben ik dankbaar 
als Nederlandsche nationaal-socialist, dat de geallieerden niet verder zijn gegaan 
dan de Grebbe-linie; ik ben er dankbaar voor, dat onze jongens mede hebben 
geholpen om te voorkomen de ramp die dreigde door de overstrooming met 
Zeewater. Een ramp, die gekomen zou zijn als de geallieerden doorgedrongen waren 
tot Utrecht. De jongens zijn uit idealisme gegaan; zij hebben het nooit gedaan
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uit de gedachte om het volk in den rug aan te vallen. Zij hebben het gedaan met 
de gedachte, dat zij dit offer moesten brengen voor hun Vaderland, hetgeen pre
cies het tegengestelde is van de gedachte van den landverrader, die zijn Volk in 
den rug aanvalt.

Hiermede heb ik in zoo kort mogelijken tijd getracht een overzicht te geven. 
Vijf jaar lang heb ik moeten zwijgen; vijf jaar lang heb ik geen woord kunnen 
Zeggen van wat eigenlijk in mij omging, want ik kon het éénmaal doen en dan zou 
dit voortaan belet zijn; ik had de verzekeringspolis voor ons volk in mijn hand 
en moest deze vasthouden. Éénmaal luid protesteeren, hoe graag had ik het niet 
gedaan! Ik kon het niet om der wille van de taak, die ik te verrichten had.

Niemand is dankbaarder dan ik, dat het eindelijk afgeloopen is.
De N.S.B. heeft als volksgroep ontzaglijk geleden. Ik geloof, dat er nauwelijks 

een andere volksgroep aan te wijzen is, die meer geleden heeft dan wij. Honder
den en honderden van onze zonen zijn gevallen. En wanneer dan tenslotte Arnhem 
geplunderd werd, zijn de huizen van onze jongens, die aan het Oostfront streden, 
evenzeer geplunderd als de huizen van hen, die deel hadden aan de ondergrond
sche verzetsbeweging.

Als er in den vorigen winter hongersnood was, zijn de leden van de N.S.B. 
even goed van honger omgekomen als degenen buiten de N.S.B. Een van mijn 
oudste leden — hij is nu 75 jaar — heeft zelf aan het doodsbed gezeten van twee 
leden van de N.S.B., die in letterlijken zin van den honger stierven. Ik weet 
wel, dat er menschen zijn die zeggen: die N.S.B.-erskregen allemaal extra 
rantsoenen. Ja, er waren er, die dat kregen, de menschen n.1., die zonen hadden 
aan het Oostfront. Maar de meesten kregen het niet. Die kregen ook de beroemde 
soep van den Volksdienst. Het is naar mijn vaste overtuiging een zeer groote 
tragiek geweest, voor ons volk en voor ons, die meer en meer tot de conclusie 
kwamen, dat de naam nationaal-socialisme misbruikt werd en gemaakt tot iets, 
dat totaal tegen ons begrip en tegen de bedoeling van den Führer inging. Wij 
zijn ook tot het inzicht gekomen, dat een regeeringssysteem, waar geen vrije 
openbare meening mogelijk is en waar geen controle-apparaat is, in korten tijd 
verwordt. Dit is duidelijk gebleken uit hetgeen er in de laatste jaren gebeurd is. 
De verkeerde elementen hebben op haar een blaam geworpen, dat weet ik. 
Wanneer er zooeven door een lid van Uw Hof opgemerkt werd, dat er onder de 
bewakers in de concentratiekampen, Vught enz., ook N.S.B.-ers waren, dan 
is dat zoo. Maar ik wil er op wijzen, dat er eens twaalf apostelen waren, waar
onder één Judas. De Beweging telde 80.000 leden. Wanneer wij ons op dat ver
heven voorbeeld zouden mogen beroepen, zouden wij recht hebben op plm. 7000 
Judassen, zonder dat men ons iets zou kunnen zeggen. Dan zijn er echter nog 
ruim 70.000, die geen Judas waren en aan dergelijke praktijken nooit hebben 
medegedaan. Men mag de apostelen niet waardeeren naar dien eenen Judas 
en zoo ook de Beweging niet naar de Judassen, die daarin geweest zijn, waarvan

Proces Mussert 11



15 0 V E R D E D I G I N G  V A N  M U S S E R T

wij er trouwens duizenden uitgegooid hebben, maar er kwamen steeds weer 
nieuwe bij.

Wij hebben gewaarschuwd voor de komende ramp van den oorlog. De vaan 
van Europa over de wereld is nu voorgoed overgedragen aan Amerika. Tegen
over de verdeelde staten van Europa staan de Vereenigde Staten van Amerika. 
In Europa zien we twee invloedssferen: Oost-Europa en West-Europa; Oost- 
Europa onder den Sovjet-invloed; Westelijk Europa als invloedssfeer van de 
Angel-Saksers. Vergelijk dit eens, wat wij als Europeanen als droeve werkelijk
heid moeten erkennen, met het groote ideaal, dat ik voor oogen gehad heb: een 
sterk Groot-Nederland in een Germaansch Statenblok. Het is voor ons volk 
Zeer te betreuren, dat het niet in de eerlijkheid en oprechtheid, waarmede het 
door mij bedoeld is, verwezenlijkt is geworden. Ik hoop nu, dat Engeland het 
Zal doen. De uitingen van Churchill en de bedoeling van Engeland om tot blok
vorming over te gaan, wijzen er op. Als wij in 1941 — langzaam maar zeker — 
hadden gekregen de samenwerking der Europeesche volkeren, in onderling 
respecteeren van elkander, dan zou er nu een sterk Europa kunnen zijn, in plaats 
van een verwoest. Dat het niet gebeurd is heeft ons gevoerd tot een offergang, 
gevolgd door een gang naar gevangenissen en concentratiekampen.

Mijnheer de President, ik ben geen jurist, maar ingenieur. Als men mij vraagt: 
zijt gij moreel schuldig? dan zeg ik: geen sprake van. Zoo is het ook met duizen
den van mijn medewerkers. In mijn naaste omgeving kan ik wijzen op een vader, 
wiens eenige zoon heeft deelgenomen aan den strijd tegen de Sovjets en in Rus
land gevallen is, die daarna uit plichtsgevoel gehoor gegeven heeft aan mijn 
wensch om een ambt te gaan vervullen, dat in 's lands belang vervuld moest 
worden en dat hem ƒ 1000,— minder salaris opbracht, dan het ambt dat hij met 
eere bekleedde. Hij zoowel als zijn vrouw zijn gevangen genomen. Voelt de man 
zich schuldig, die zich als soldaat uit idealisme, uit liefde voor zijn Volk inzette 
om zorg te dragen, dat, als Hitler eenmaal won, Nederland een eervolle plaats 
in het nieuwe Europa zou hebben? De vrouw, die uit eigen, innerlijke over
tuiging of volgende den man, dien zij hoogachtte, lid van de N.S.B. geworden 
is en heeft geholpen waar zij kon, en nu in een concentratiekamp verblijft, voelt 
zij zich schuldig? Neen, Mijnheer de President. Men verbaast zich daarover. 
Hoe is het mogelijk? Men begrijpt ons nog altijd niet. Wij gevoelen ons nog 
altijd niet schuldig. Wij zijn den weg gegaan, die moeilijk en zwaar was, maar 
die zoo goed bedoeld was. Achteraf, nu Hitler niet gewonnen heeft, zegt men: 
wat een dwazen. Maar wanneer Indië verloren gaat voor Nederland, zal iemand 
dan durven zeggen: degenen, die zich geofferd hebben op de vloot in de Java- 
zee, dat zijn maar dwazen? Neen, zij hebben hun plicht gedaan, zij hebben hun 
idealisme gevolgd, zij hebben gedaan, wat mogelijk was, zooals ook onze jongens 
dat hebben gedaan. Zij hebben gedaan, wat hun groote liefde voor ons Volk 
en Vaderland hun ingaf.

Mijnheer de President! Met datzelfde gevoel sta ik, nu vanochtend de eisch
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van doodstraf is uitgesproken, voor U. Ik heb gedaan, wat mijn plichtsgevoel 
mij voorschreef. Ik heb iederen dag met de weegschaal in mijn hand gestaan 
en ben iederen dag de pleitbezorger van het Nederlandsche volk geweest bij 
den Rijkscommissaris, bij den Führer of bij wien dan ook. Ik ben niet alleen 
verantwoordelijk voor alles wat ik zelf gedaan heb, maar ook voor hetgeen mijn 
getrouwen in mijn geest gedaan hebben en voor het geheele politieke beleid van 
de Beweging. De N.S.B. is fijngewreven tusschen de groote molensteenen van 
Amerika en Sovjet-Rusland, die het eindresultaat hebben bepaald. Zij is be
zoedeld door de slechte daden van diegenen, die in schijn naast ons stonden, 
maar in werkelijkheid tegenover ons, omdat zij niet waren van onzen geest. 
Daarom kan de N.S.B. niet meer bestaan; daarom onthef ik mijn getrouwen van 
den eed of de belofte van trouw aan mij afgelegd.

Ik heb altijd beoogd de saamhoorigheid van ons Volk, de sociale gerechtigheid 
en de geborgenheid tegen klassenwaan en klassenstrijd. Ik heb altijd het volk- 
sche socialisme hoog willen houden voor ons Volk. Ik heb het nationalisme in den 
Zuiveren zin van het woord willen bevorderen. Als uit de ellende van dezen tijd 
tenslotte toch eens — laten wij hopen spoedig — de synthese komt van allen, 
die van goeden wille zijn, is het niet de vraag: welken weg gingt gij? maar: met 
welke bedoeling gingt gij ?; was het Uw bedoeling ons Volk in den rug aan te 
vallen, waart gij onverschillig of was het Uw bedoeling Uw Volk te helpen in 
den grooten nood? Het is de grootste wensch, dien ik voor ons Volk heb, dat 
degenen, die geleden en gestreden hebben in den achter ons liggenden tijd van 
grooten nood, eens tot synthese zullen komen. Onverschilligheid voor eigen volk, 
wanneer het in nood is, is eigenlijk het ergste, en er zijn veel menschen, die 
onverschillig zijn geweest.

Wat mij zelf betreft, ik heb nu ruim een half jaar in een steenen hok doorge
bracht. Ik weet, dat mijn vrijheid, mijn gezondheid en mijn leven in de handen 
zijn van Uw Hof. Ik hoop, zooals gezegd, dat het oordeel van het Hof zooveel 
mogelijk zal overeenkomen met het oordeel, dat eens de historie over ons zal 
vellen en dat een rechtvaardig oordeel zal zijn. Maar hoe dit ook zij, wij zijn zeker 
van den geest, die ons bezield heeft. Wij weten met absolute zekerheid van ons 
Zelf, dat onze daden zijn voortgekomen uit onzen drang om te strijden voor ons 
Volk en Vaderland. Wij hebben onzen plicht gedaan, wij hebben ons best gedaan 
en wij waren en wij zijn en wij blijven onder alle omstandigheden den Vaderland 
getrouwe tot in den dood.

De P r e s i d e n t :  Wenscht de heer Procureur-Fiscaal nog het woord?
De P r o c u r e u r - F i s c a a l :  Dank U , Mijnheer de President.
R a a d s h e e r  B e s t :  Mag ik nog even iets zeggen, Mijnheer de President?
De P r e s i d e n t :  Ja.
R a a d s h e e r  B e s t :  Verdachte, U hebt eenige malen Generaal Winkelman in 

het geding gebracht. U hebt het zelfs oirbaar gevonden, het beleid van Generaal
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Winkelman als militair te toetsen aan Uw politiek beleid, twee geheel onverge
lijkbare eenheden. Er zijn tal van verschillen tusschen, waarvan ik maar een 
enkel wil noemen, d.i. dat Generaal Winkelman als een waardige zoon van het 
Nederlandsche volk, als vertegenwoordiger van dat geheele volk heeft gehandeld 
en gesproken. Dat was U niet. Dat is een groot verschil, dat U niet het recht 
geeft die twee soorten van beleid over één kam te scheren.

Verder hebt U er mede geschermd, dat het schaamrood U op de kaken is 
gekomen, omdat het Nederlandsche leger slechts 41/2 dag weerstand heeft geboden. 
Maar het zal U wel bekend zijn, dat sedert 1933 Duitschland en Uw Duitsche 
kameraden een oorlogsmachine hebben opgebouwd, waartegen geen enkele van 
zijn nabuurstaten bestand was. De eene heeft het 41/2 dag volgehouden, de andere 
een paar dagen of een paar weken langer, maar een voor een zijn zij in de opeen
volgende slagen gevallen. Daarover behoeft U  geen schaamrood te krijgen; ook 
niet, omdat Generaal Winkelman gecapituleerd heeft, want als hij den waanzin 
had toegepast, dien Uw Duitsche generaals in 1945 hebben toegepast, waren wij 
een volkomen vernietiging tegemoet gegaan.

Is het schaamrood bij U op de kaken gekomen, toen Uw Duitsche kameraden 
na — hoe zal ik het zeggen? — de ploertige verklaring van Goebbels op 9 Mei 
1940, dat het Nederlandsche volk niets te duchten had, ons in denzelfden nacht 
als dieven in den nacht hadden overvallen?

V e r d a c h t e :  Neen, dat is mijn schaamrood niet, omdat datgene, wat de Duit
schers doen, ons, Nederlanders, niet ten laste gelegd kan worden; dat is voor 
rekening van de Duitschers.

R a a d s h e e r  B e s t :  Dat zijn Uw kameraden geweest; dat is de N.S.DA.P. in 
Duitschland geweest.

V e r d a c h t e :  Dat is mogelijk, maar mijn kameraden zijn nooit geweest diegenen 
die mijn Volk schade toebrachten, evenmin als Uw kameraden zijn die het Be- 
zuidenhout hebben gebombardeerd. Ik zal nooit zeggen: het is blijkbaar in 
overeenstemming met de Regeering in Londen geweest, die deze bedoeling had.

R a a d s h e e r  B e s t :  Het heeft niets met elkaar te maken.
De P r e s i d e n t :  Het onderzoek wordt gesloten. Het Hof zal uitspraak doen 

vandaag over veertien dagen, des morgens om tien uur.

De terechtzitting wordt gesloten.
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SENTENTIE VAN HET BIJZONDER GERECHTSHOF

No. 183 der Rol. den 12 December 1945.

IN NAAM DER KONINGIN.

Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft de navolgende sententie 
gewezen in de zaak van:

den Procureur-Fiscaal 
tegen:

A n t o n  A d r i a a n  M ü s s e r t ,  geboren te Werkendam, 11 Mei 1894, van beroep 
ingenieur, wonende te Utrecht, thans gedetineerd in de Strafgevangenis te 
Scheveningen, Cellenbarak,

Verdachte.
Het Bijzonder Gerechtshof;
Gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek;
Gehoord de vordering van den Procureur-Fiscaal;
Gehoord den verdachte, bijgestaan door Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom, 

advocaat te 's-Gravenhage;

Overwegende, dat aan verdachte is te laste gelegd: *)
Overwegende, dat verdachte bij dagvaarding sub I 5e.-A-a en b is te laste 

gelegd:
dat hij in Nederland bij zijn werkzaamheden als Leider der Nationaal-Socialis- 

tische Beweging opzettelijk ter bevordering van de verwezenlijking van zijn plan 
van een Bond van Germaansche Volkeren (ook wel genoemd Germaansche 
Statenbond) onder leiding van Adolf Hitler; voor dien Germaanschen Statenbond 
en den Führer aller Germanen Adolf Hitler propaganda heeft gevoerd, als onder 
meer blijkende uit het navolgende:

a. een door hem in het weekblad „Volk en Vaderland” tusschen 20 September 
en 18 October 1940 gepubliceerde reeks artikelen (later uitgegeven als de 
brochure „Neerlands Toekomst”);

■) H ier volgt eerst de volledige tekst van de op blz. 3 t.m . 9 gedrukte telastelegging. (N oot 
van het R .v . O .).
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b. een door hem op 31 Juli 1942 gehouden rede „De Nederlandsche Staat in 
het Nieuwe Europa”, door hem of met zijn goedvinden uitgegeven in de 
brochure „De Toekomst van Nederland” ;

Overwegende, dat uit de te laste legging niet blijkt welke de inhoud was van 
de hier bedoelde reeks artikelen, noch hetgeen verdachte in bedoelde rede zoude 
hebben gezegd, zoodat de dagvaarding niet inhoudt een voldoende opgave als 
bedoeld in artikel 261 Wetboek van Strafvordering, van de hier te laste gelegde 
feiten, en voor het hier vermelde gedeelte behoort te worden nietig verklaard;

Overwegende, dat hetzelfde geldt voor het bij dagvaarding sub 15e. B. te laste 
gelegde, n.1., dat verdachte den groei van de Nationaal Socialistische Beweging 
en van het Nationaal Socialisme heeft bevorderd, welke woorden geen voldoende 
feitelijke omschrijving van het te laste gelegde inhouden, zoodat de dagvaarding 
ook voor dit gedeelte nietig zal behooren te worden verklaard;

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting heeft opgegeven:
dat hij tusschen Mei 1940 en Mei 1945 opzettelijk, terwijl het Nederlandsche 

Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van het onder nationaal-socialistische 
leiding staande Duitschland bevond, als leider van de Nationaal Socialistische 
Beweging in Nederland, later genaamd: Nationaal-Socialistische Beweging der 
Nederlanden, een politiek heeft gevoerd welke er op gericht was te geraken tot 
een Bond van Germaansche Volken, te stichten door en daarna staande onder 
de leiding van Adolf Hitler, het Duitsche Staatshoofd, ook wel genaamd Ger- 
maansch Führer of Führer aller Germanen; dat hij zijn denkbeelden omtrent 
dien bond, van welker denkbeelden hij de verwezenlijking door het voeren van 
zijn politiek beoogde, heeft neergelegd in een nota d.d. 27 Augustus 1940 bestemd 
voor Adolf Hitler; dat een copie van deze nota hem ter terechtzitting is vertoond, 
en hij deze als juist erkent; dat hij deze nota omstreeks begin September 1940 te 
's-Gravenhage aan den Duitschen Rijkscommissaris Seyss Inquart heeft over
handigd met verzoek, dat deze de nota aan Hitler zou doen toekomen; hetgeen 
deze toezegde; dat hij tevens mede aan den Rijkscommissaris aldaar heeft doen 
toekomen een brief, gedateerd 29 Augustus 1940, gericht aan Hitler, met verzoek 
deze eveneens aan Hitler te doen geworden; dat een copie van dezen brief hem, 
verdachte, ter terechtzitting is vertoond, en hij deze als juist erkent;

Overwegende, dat deze aan verdachte ter terechtzitting getoonde copie van 
een brief luidt als volgt:

Utrecht, den 29 August 1940.
Führer!

Die Entwickelung der Lage in Europa erfordert Entschlüsse, die für die 
weitere Zukunft unseres Kontinents von grundlegender Bedeutung sein 
werden. Der Ausgangspunkt kann dabei kein anderer sein, als der des 
Völkischen Prinzips.
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Von dieser Voraussetzung ausgehend erblicke ich auch für mein Volk 
eine neue Aufgabe im neuen Europa. Somit habe ich die Ehre an Sie, als 
dem Führer des Gross-Deutschen Reiches, die Bitte zu richten, den 
Bund Germanischer Völker zu stiften und das Niederlandische Volk — auf 
dem Europaischen Festland das grösste Germanische Volk nach dem Deut- 
schen — als Bundesmitglied darin aufzunehmen. Ich bin überzeugt, dasz 
mein Volk hierin die Gewahr für eine schöne und starke, eigene Völkische 
Existenz finden wird.

Meine Auffassung über die Position der Niederlande und über die 
Grundlage des Bundes habe ich in einer Nota mit Anlagen kurz auseinan- 
der gesetzt, und erlaube ich mir, Ihnen dieselbe hiermit zu überreichen.

De Leider der Nationaal Socialistische 
Beweging in Nederland.

An den Führer
des Gross Deutschen Reichs.

Overwegende, dat een ter terechtzitting aan verdachte getoonde copie 
van een nota d.d. 27 Augustus 1940 onder meer inhoudt:

So liegt es in dem Entwicklungsgang von Europa, dass auf der Grund
lage von National-Sozialismus und Faszismus die Ordnung in dieser Zeit 
sich in diesem Sinne vollzieht: 

im Nördlichen Europa entsteht ein Bund der germanischen Völker 
unter Führung des kraftigsten germanischen Volkes, des deu tschen ....

Die Völker, die für die Bildung dieses Bundes in Frage kommen sind: 
das deutsche, das niederlandische, das schwedische, das norwegische, das 
danische, das schweizerische. . . . . . . . . .

Will der Bund kraftig sein und von bleibender Art, so wird ein gemein- 
schaftliches Fundament da sein müssen, das rein genug und kraftig genug 
ist, um eine gute zusammenarbeit bis in die fernste zukunft zu verbürgen.

Die Grundlage des Bundes sei:
a. Die Blutsverbundenheit.
b. Die gemeinsame Weltanschauung (der Nationalsozialismus).
c. Die gemeinsame Wehrmacht.
d. Die gemeinsame Wirtschaft (Lebensraum-Wirtschaft)

Es ist mein unerschütterliches Vertrauen zu der reinheit der national- 
sozialistischen Weltanschauung, das mir den Glauben schenkt, dass, wenn 
es möglich ist, der Führer, infolge seiner Berufung zum Germanischen 
Führer, auch die Interessen des niederlandischen Volkes wahren w ird .. . . . .
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Wenn dieser Vorschlag zur aufname des niederlandischen Volkes in 
den Bund der germanischen Völker durch den Führer in einer solchen 
Form und in einer solchen Fassung angenommen wird, dass darin deutlich 
zum ausdruck kommt, dass es nur möglich ist, einer Ueberherrschung oder 
Einverleibung zu entgehen dank der Tatsache dass es eine N.S.B. gibt, 
und dank der Tatsache, dass der Führer das Vertrauen hat, dass die N.S.B. 
unter meiner Führung das niederlandische Volk zum National-sozialismus 
bringen wird, dann wird die N.S.B. vom Verrater von Land und Volk, zu 
demjenigen, der Land und Volk erlöst und der Führer wird vom deutschen 
Führer zum germanischen Führer, der auch für das niederlandische Volk 
seine hohe Bedeutung bekommt.

die Bundes-Wehrmacht wird als ein einziges Ganzes geführt und ausge- 
bildet werden. Dass der Führer als Oberster Befehlshaber der Bundes- 
Wehrmacht auftreden wird ist selbstverstandlich.

Die gemeinsame Wirtschaft
Weiter ist es natürlich, dass jedes Volk an erster Stelle den Beitrag zu 

dem allgemeinen Haushalt liefert, der am meisten in seiner Art liegt;

Overwegende, dat deze nota besluit met de woorden:
So ist denn das Vorstehende mein politisches Glaubensbekenntnis, das, 

wie ich hoffe, durch den Führer würdig befunden wird, als Grundlage 
Zu dienen für den Aufbau einer fruchtbaren Zusammenarbeit des nieder
landischen Volkes mit dem grossen deutschen Brudervolk und darüber 
hinaus mit den anderen Völkern der germanischen Rasse, die die Mutter 
von uns allen ist.

Overwegende, dat verdachte voorts ter terechtzitting heeft verklaard, dat het 
hem ter terechtzitting getoonde „Ontwerp-Statuut van den Bond van 
Germaansche Volkeren” is opgesteld door getuige Carp nadat deze van 
hem, verdachte, daartoe de noodige aanwijzingen had ontvangen;

Overwegende, dat getuige Carp ter terechtzitting heeft verklaard:
dat het hem ter terechtzitting vertoonde Ontwerp-Statuut van den Bond 

van Germaansche Volkeren, door hem is samengesteld in opdracht van 
en volgens de hem daartoe door verdachte verstrekte gegevens en aanwij
zingen;

Overwegende, dat dit Ontwerp-Statuut onder meer inhoudt:
De Regeeringen van het Groot Duitsche Rijk, het Rijk der Nederlanden, 

het Koninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het Koninkrijk Denemarken;
Overwegende, dat door de zegepraal der wapenen van het Groot Duitsche 

Rijk de grondslag is gelegd voor een nieuwe orde der Europeesche Staten,
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inzonderheid van die Staten, welker gebied aan de Germaansche Volkeren 
tot levensruimte strekt;

dat als ordenende macht in deze levensruimte het Groot Duitsche Rijk 
moet worden erkend;

dat de verantwoordelijke Regeeringen der bij de Germaansche levens
ruimte betrokken Staten het mitsdien als haar eersten en hoogsten plicht 
beschouwen over te gaan tot de stichting van een Bond van Germaan
sche Volkeren, welke door het hier volgend statuut wordt geregeld:

A r t i k e l  1.
De Bond van Germaansche Volkeren heeft ten doel de bescherming en 

de behartiging van de gemeenschappelijke belangen dier Volkeren, zoomede 
het verstrekken !) en onderhouden van hun saamhoorigheidsbesef.

A r t i k e l  2.
De bond omvat het groot Duitsche Rijk, het Rijk der Nederlanden, het 

Koninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het Koninkrijk Denemarken.
Op hun verzoek kunnen andere Germaansche Staten door het gezag, 

genoemd in artikel 4, mede als lid van den Bond worden toegelaten.

A r t i k e l  3.
Het Rijk der Nederlanden, het Koninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk 

en het Koninkrijk Denemarken, wijzigen, voorzoover noodig, hun constitu
ties in overeenstemming met de beginselen van dit statuut. Zij worden ge
acht aan deze verplichting te hebben voldaan, indien zij zich in hun consti
tuties tot Nationaal-Socialistische Staten verklaren en zich daarin verbinden 
met betrekking tot de regeling hunner weermacht en Volkshuishouding 
te handelen in overeenstemming met het Groot-Duitsche Rijk;

A r t i k e l  4.
Met inachtneming van de bepalingen van dit statuut berust de leiding van 

den Bond bij den Führer van het Groot Duitsche Rijk.

A r t i k e l  5.
Het recht der Regeeringen van de Staten, genoemd in artikel 3, eersten 

volzin, om naar eigen goedvinden de belangen der betrokken volkeren te 
behartigen en de daartoe door haar noodig geoordeelde maatregelen te 
treffen, wordt ten volle erkend, behoudens het bepaalde in het Bondsstatuut 
en met dien verstande, dat zij zich zullen onthouden van alles, wat de ge
meenschappelijke grondslagen, waarop de Bond berust, kan schaden.

De oorspronkelijke tekst heeft: „versterken” . (Noot van het R .v .O .).
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A r t i k e l  6.
De wijze van overleg met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling 

van de aangelegenheden der weermacht en volkshuishouding wordt door 
den Führer van het Groot-Duitsche Rijk bepaald.

A r t i k'el 7.
De Overzeesche gebieden, welke zich onder het gezag van een der in 

artikel 2 genoemde Staten bevinden, maken mede deel uit van den Bond.
Indien deze Gebieden als zoodanig tevens tot een andere levensruimte 

behooren, worden de daaruit voortvloeiende bepalingen 0 en verplichtingen 
erkend en geëerbiedigd.

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting heeft opgegeven:
dat hij om uitvoering te geven aan bovenvermeld politiek streven op 4 Sep

tember 1940 te 's-Gravenhage als leider der Nationaal Socialistische Be
weging aan Hitler een telegram heeft gezonden, waarvan hem de copie ter 
terechtzitting is vertoond;

Overwegende, dat deze copie luidt als volgt:
Führer

Die Entwicklung der Lage in Europa erfordert Entschlüsse die für die 
weitere Zukunft unseres Kontinents von grundlegender Bedeutung sein 
werden. Derausgangspunkt kann dabei kein anderer sein als der des Völki- 
schen Prinzips, wie ich das in einer Nota auseinander gesetzt habe.

Im Jahre 1931 habe ich die N.S.B. (Nationalsozialistische Bewegung) 
gegründet. In mehr als 8 Jahren haben wir gekampft und gelitten in der 
felsenfesten Uberzeugung, dasz unser Bekenntnis zum Deutschen Bruder- 
volk im Interesse des Niederlandischen Volkes ist.

Tausende sind wahrend dieses Kampfes ihrer Existenz beraubt, vom 
Staat drangsaliert und von der Kirche verfolgt worden. Acht meiner Mit- 
arbeiter sind ermordet worden, zwei sind erst vor kurzem an ihren Verlet- 
zungen erlegen. 5000 sind wahrend der Kriegstage im Kerker geworfen 
worden und wurden erst durch deutsche Truppen gerettet und befreit.

Am Vorabend von der groszen Auseinandersetzung zwischen Deutsch- 
land und England lege ich Ihnen, Führer, das Wohl des Niederlandischen 
Volkes in die Hand. In dem Bewusstzein dasz alle Ihre Entschlüsse und 
Befehle letzten Endes auch zum Wohle des Niederlandischen Volkes sind, 
erwarten Wir Ihre Befehle.

Den Haag, den 4 Sept. 1940.

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard, dat hij omstreeks 
4 September 1940 te 's-Gravenhage om uitvoering te geven aan bovenvermeld

>) De oorspronkelijke tekst heeft: „beperkingen” . (Noot van het R. v.O.)*
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politiek streven, als leider der Nationaal Socialistische Beweging ten overstaan 
van den Rijkscommissaris Seyss Inquart schriftelijk Hitler heeft erkend (aner- 
kannt) als Führer aller Germanen; dat het van die plechtigheid opgemaakte 
verslag hem ter terechtzitting wordt vertoond en afkomstig is uit het archief der 
N.S.B.;

Overwegende, dat dit verslag onder meer inhoudt:
Dinsdag 3 September 1940 des morgens te 9 uur op het Plein, voorm. 

Departement van Buitenlandsche Zaken:
De Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart,
de Generaal Commissaris Dr. Schmidt;
de Generaal Commissaris Dr. Wimmer;
de S.S. Brigadeführer Rauter;
en de Leider der N.S.B., C. van Geelkerken en M.M. Rost van Tonningen.
Ontvangst te 8.55 door den Generaal Commissaris dr. Schmidt, daarna 

ontvangst door den Rijkscommissaris, die staande achter zijn tafel den 
Leider en de beide N.S.B.'ers als volgt toespreekt:

Kameraden, Gij zijt hier gekomen om in mijn handen te stellen de ver
klaring, die gij zoo aanstonds zult teekenen, waarin Gij den Führer „aner- 
kannt” als Führer.” . . . .

De Leider der N.S.B. zeide deze verklaring te hebben afgelegd in het belang 
van het Nederlandsche Volk en het Vaderland.

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard:
dat hij voorts om uitvoering te geven aan bovenvermeld politiek streven, op 

12 December 1941 te Berlijn als leider der Nationaal Socialistische Beweging 
ten overstaan van Hitler aan dezen als Germaansch Führer trouw tot in den dood 
heeft gezworen; dat de hem ter terechtzitting getoonde fotocopie van een pro
ces-ver baal van eedsaflegging hierop betrekking heeft;

Overwegende, dat de fotocopie van vermeld proces-verbaal vermeldt:

Berlin, den 12. Dezember 1941
Der Führer

Vor mir, dem Führer des Groszdeutschen Reiches, erschien heute der 
„Leider” der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden

Dipl. ing. A. A. Mussert

und leistete vor mir in Anwesenheit des Reichsministers und chefs der 
Reichskanzlei Dr. Lammers, des Leiters der Partei-Kanzlei Reichsleiters 
Bormann, des Reichskommissars für die bezetzten niederlandischen Ge- 
biete Reichsministers Dr. Seyss Inquart und des General Kommissars
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Schmidt folgenden Eid: Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als germanischen 
Führer Treue bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe” .

Die Eidesleistung hat der Erschienene durch eigene Namensunterschrift 
bestatigt.

Mussert 
Geschehen wie oben 

A. Hitler 
Dr. Lammers

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard, dat hij om uit
voering te geven aan bovenvermeld politiek streven op 20 Juni 1942 te Utrecht 
een eed van trouw van een groot aantal leidende functionnarissen der Nationaal 
Socialistische Beweging aan hem, Mussert, heeft afgenomen;

dat de hem, verdachte, ter terechtzitting getoonde copie van een door hem 
geschreven nota d.d. 31 Mei 1943 gericht aan Hitler door hem als juist wordt 
erkend;

Overwegende, dat deze nota onder meer zakelijk inhoudt: 
dat verdachte op 12 December 1941 bovenvermelden eed aan Hitler af legde, 

en daarna woordelijk luidt:
Deze eedsaflegging aan U, heb ik in den zomer van 1942 doorgetrokken in de 

Beweging, door het hoogere leidend kader der N.S.B. (omstreeks 1000 man) 
op mij te beëedigen;

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard, 
dat hij in Nederland bij zijn werkzaamheden als Leider der Nationaal Socialis

tische Beweging, tusschen Mei 1940 en Mei 1945 ter bevordering van de ver
wezenlijking van zijn plan van een Bond van Germaansche Volkeren (ook wel 
genoemd Germaansche Statenbond) onder leiding van Adolf Hitler, propaganda 
heeft gevoerd voor dien bond en den Führer aller Germanen Adolf Hitler, onder 
meer op 14 December 1940 bij de viering van het 9-jarig bestaan der N.S.B. te 
Utrecht, op 27 Juni 1941 bij de massabetooging tegen het bolsjewisme te Amster
dam, op 14 December 1941 bij de viering van het 10-jarig bestaan der N.S.B. 
te Utrecht, op 20 Juni 1942 bij de beëediging van een aantal N.S.B.-functionna- 
rissen te Utrecht, op 13 December 1942 bij de viering van het 11-jarig bestaan 
der N.S.B. te Amsterdam, op 29 Januari 1943 te 's-Gravenhage, op 22 Juni 
1943 bij de Demonstratie van trouw aan Mussert te ’s-Gravenhage, op 14 Decem
ber 1943 bij de viering van het 12-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht, en op 
1 Januari 1944 bij het uitspreken van een Nieuw-jaarsradiorede;

dat hij bij het houden dier redevoeringen uitgesproken heeft hetgeen uit ieder 
dier redevoeringen in de dagvaarding is opgenomen;

Overwegende, dat een aan getuige-deskundige van Houten ter terechtzitting
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getoond uitknipsel uit een Nederlandsche Courant voorzien van het opschrift 
N.R.C. Zondag 15-12-'40, een blad van het dagblad „De Tijd” van Zaterdag 
28 Juni 1941, een aan getuige-deskundige van Houten ter terechtzitting getoond 
uitknipsel uit een Nederlandsche courant voorzien van het opschrift A.H. 
15—12—'41, een aan getuige deskundige van Houten ter terechtzitting getoond 
uitknipsel van een fotocopie van een blad van een Nederlandsche courant voor
zien van het opschrift N.D. 23-6-'42, een blad van het dagblad „Het Vaderland” 
van 14 December 1942, een aan getuige-deskundige van Houten ter terecht
zitting getoonde fotocopie van een blad van het dagblad „Het Vaderland” van 
Zaterdag 30 Januari 1943, een aan getuige deskundige van Houten ter terecht
zitting getoonde fotocopie van een blad van „De Zwarte Soldaat” voorzien van 
het opschrift Zw. Sold. 24-6-'43, twee aan getuige deskundige van Houten ter 
terechtzitting getoonde fotocopieën van telkens een blad van het Weekblad 
Volk en Vaderland van 17 December 1943, en een aan getuige deskundige van 
Houten ter terechtzitting getoonde stencil voorzien van het Nederlandsche wapen 
waaronder de woorden Radio-Oranje-Luisterdienst, respectievelijk inhouden, 
als gedeelten van door verdachte gehouden redevoeringen, de passages in de 
dagvaarding respectievelijk vermeld onder: IA . c. 1-9;

Overwegende, dat verdachte ter terechtzitting heeft opgegeven, 
dat hij om uitvoering te geven aan bovenvermeld politiek streven opzettelijk 

in het door den vijand bezette gebied in Nederland, terwijl Nederland in oorlog 
was met Duitschland door zijn werkzaamheid als leider der Nationaal Socialis
tische Beweging de actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche 
oorlogvoering heeft bevorderd en bewerkstelligd onder meer doordat hij opzet
telijk
le. op 14 Februari 1941 bij circulaire een oproep heeft gericht tot de leden der 

N.S.B., der W.A. en der Nederlandsche S.S. om zich aan te melden voor 
krijgsdienst in de Waffen S.S., welke circulaire hem ter terechtzitting is 
vertoond;

2e. in een artikel gepubliceerd in het weekblad Volk en Vaderland van 11 Juli 
1941 de leden der N.S.B. op heeft geroepen, om zich aan te melden voor het 

Nederlandsche legioen (om met Duitschland samen aan het Oostfront te 
strijden);

3e. in Augustus 1941 heeft bevolen, dat alle mannelijke leden der N.S.B. van 
18 tot 40 jaar tot de W.A. moesten toetreden (waardoor de W.A. weer zoo 
sterk zou worden, dat er vrijwilligers voor de Duitsche oorlogvoering aan 
konden worden onttrokken), onder bijvoeging: „Het is mijn bedoeling dat 
binnen afzienbaren tijd drie volledige regimenten Nederlanders aan het 
Oostfront zullen staan. De eerste Nederlandsche divisie!” ;

4e. op 11 October 1941 te 's-Gravenhage de plechtigheid van de beëediging van 
een voor het Oostfront vertrekkend bataljon van Nederlandsche vrijwilligers
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als Leider van de N.S.B. heeft opgeluisterd, daar een toespraak heeft ge
houden en aan den troep den eed van trouw aan Hitler heeft afgenomen;

5e. ook later meermalen plechtigheden met Nederlanders, die zich voor strijd 
aan Duitsche zijde hadden verbonden, als Leider van de N.S.B. heeft opge
luisterd, daar toespraken heeft gehouden en eeden van trouw aan Hitler heeft 
afgenomen;

Overwegende, dat een geschrift, gedateerd 14 Februari 1941 en geteekend 
Mussert, hetwelk ter terechtzitting aan verdachte is vertoond en door hem is 
erkend als bovenbedoelde circulaire onder meer inhoudt:

Aan de leden der N.S.B. 
de leden der W.A. en de 
leden der Nederlandsche S.S.

Kameraden.

Ons wordt de gelegenheid geboden om een Nederlandsch bataillon te 
formeeren, dat bestemd zal zijn om als onderdeel van de Duitsche Weer
macht in dit jaar mede ten strijde te trekken.

Ik hoop en vertrouw dus, dat vele jonge mannen uit de gelederen der 
N.S.B. zich zullen opgeven voor dezen militairen dienst, dat zij trouw en 
eerlijk, moedig en volhardend hun plicht zullen doen, zoodat zij voorbeel
dig zullen zijn, en ons volk trotsch op hen zal zijn, wanneer het later zal be
grijpen, dat groote Nederlandsche belangen door hen gediend zijn.

Overwegende, dat het nummer van 11 Juli 1941 van het Weekblad Volk en 
Vaderland als „Hoofdartikel van Mussert" onder meer inhoudt:

Ik verwacht van de leden der Beweging, dat zij zich van nu af niet meer 
zullen aanmelden voor het N.S.K.K. maar voor het Nederlandsche legioen. 
Het is noodzakelijk, dat de W.A. zoo weinig mogelijk wordt verzwakt; 
daarom moet er voor aanvulling zorg worden gedragen, door daarin op te 
nemen de leden der Beweging, die, hoewel daartoe geschikt, tot nu toe 
buiten de W.A. stonden. De jonge leden der Beweging dienen de in de 
W.A. nu reeds bij duizenden opengevallen plaatsen in te nemen.

Overwegende, dat het nummer van 8 Augustus 1941 van het Weekblad Volk 
en Vaderland onder meer inhoudt onder het hoofd „Mobilisatie der N.S.B." 
en met het onderschrift „Mussert” :

Dientengevolge beveel ik, dat alle mannelijke leden der N.S.B. van 18 
tot 40 jaar onverwijld toetreden tot de W.A.. . . .

De W.A. moet tot volle sterkte worden opgevoerd en dan kan uit deze 
groote W.A. een regiment worden samengesteld van Vrijwilligers, dat als

i
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W.A. Regiment naar het Oosten zal vertrekken onder de zinspreuk: Alles 
voor het Vaderland!

Het is mijn bedoeling dat binnen afzienbaren tijd drie volledige Regi
menten Nederlanders aan het Oostfront zullen staan! De eerste Neder
landsche Divisie!

Overwegende, dat het nummer van 17 October 1941 van het Weekblad Volk 
en Vaderland onder het hoofd „Vertrek der Vrijwilligers” onder meer inhoudt:

Het bataljon was ’s morgens vroeg uit ’s-Hertogenbosch vertrokken naar 
den Haag. . . .

Nadat de Leider op het podium was gekomen sprak hij het bataljon als 
volgt toe: Kameraden. . . .

Vervolgens las de Leider de eedsformule voor.. . .
Alle leden van het bataljon herhaalden gezamenlijk de voorgelezen woor

den, hiermede hun eed bevestigende.
De eedsformule luidt:
„Ik  zweer bij God dezen heiligen eed: dat ik in den strijd tegen het 

bolsjewisme den opperbevelhebber der Duitsche Weermacht, Adolf Hitler, 
onvoorwaardelijk zal gehoorzamen en als dapper soldaat bereid zal zijn, te 
allen tijde voor dezen eed mijn leven in te zetten” .

Overwegende, dat een aan getuige-deskundige van Houten ter terechtzitting 
getoond uitknipsel van een fotocopie van een Nederlandschen courant voorzien 
van het opschrift: Tel. 30-9-’42 onder meer inhoudt:

’s-Gravenhage 30 Sept.
Wederom is een groep jonge Nederlanders ten getale van een kleine twee 

honderd man, vrijwillig naar het Oosten van Europa vertrokken om na een 
opleiding bij de Duitsche Weermachtsschool te worden ingezet in den 
strijd voor het Nieuwe Europa-----

Ir. Mussert vervolgens het woord nemend zeide ongeveer het volgen
de: . . . ,

Overwegende, dat een aan getuige-deskundige van Houten ter terechtzitting 
getoond uitknipsel van een fotocopie van een Nederlandsche Courant voor
zien van het opschrift N.D. 18rl0-’43 onder meer onder den titel: „De Lei
der installeert den Ned. Landstorm” inhoudt:

Zeshonderd mannen van den Nederlandschen Landstorm stonden in 
stramme houding aangetreden op het binnenplein van een kazerne in ons 
land, waar de beëedigingsplechtigheid van dit nieuwe contingent plaats 
had in tegenwoordigheid van den Leider. . . .

P r o c e s  M u s s e r t  1 2
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De Leider die hierna het woord nam wees op de belangrijkheid van dezen 
d ag .. . .

De Leider las daarop de eedsformule voor. Na de beëediging welke hierna 
plaats had, werd het woord gevoerd door S.S. Obergruppenführer Rauter.

Overwegende, dat een ter terechtzitting aan getuige-deskundige van Houten 
getoonde foto-copie van een uitknipsel uit een Nederlandsche Courant voorzien 
van het opschrift „De Tijd” 20-12-’43 onder meer inhoudt onder den titel:

„Beëediging van leden Landstorm Nederland” :

's-Gravenhage 19 Dec.
Zondagmorgen zijn op het terrein van een kazerne in het Zuiden des 

lands opnieuw eenige honderden leden van den Landstorm Nederland 
beëedigd.. . .

Mussert zette in zijn rede uiteen, dat wij volledig in den strijd ingescha
keld zijn. . . .

Van de groote Germaansche Weermacht die eens komen moet, zal Neder
land een eervol deel uitmaken. Daarna werd de eed op Adolf Hitler afgelegd.

Overwegende, dat verdachte voorts ter terechtzitting heeft opgegeven:
dat hij in Juli 1942 te Utrecht, opzettelijk, terwijl het Rijk in Europa zich in 

de feitelijke macht van den Duitschen vijand bevond, het hem ter terechtzitting 
vertoonde geschrift d.d. 20 Juli 1942 heeft opgesteld en onder zich gehad; dat 
het zijn bedoeling hierbij was den inhoud van dit geschrift aan den Duitschen 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart en aan het Duitsche Staatshoofd Adolf Hitler 
mede te deelen en hun de uitvoering daarvan aan te bevelen; dat hij daartoe een 
onderhoud met Adolf Hitler had aangevraagd bij den Rijkscommissaris, en reeds 
eerder met dezen laatste de zaak had besproken; dat hij op deze wijze tot een 
Nationaal Socialistische regeering onder zijn verdachtes leiding in Nederland 
wilde geraken en daarbij, voorzoover dit mogelijk was, den legalen weg wilde 
bewandelen;

Overwegende, dat het hiervoren vermelde, aan verdachte ter terechtzitting 
getoonde geschrift d.d. 20 Juli 1942 onder meer inhoudt:

Utrecht 20 Juli 1942

Waartoe het onderhoud met den Führer is aangevraagd.
1. Voorstel. Aanvaarding van de verantwoordelijkheid voor het Nederland

sche Volk en den Nederlandschen Staat door mij als Leider en Staats
hoofd, zoo spoedig als de oorlogstoestand en de Europeesche constel
latie dit toelaten.
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3. Doel. Het doel is de verheffing en versterking van het Nederlandsche 
Volk en de inzet van de noodige krachten van dit Volk voor de uitoefe
ning van zijn aandeel in de Germaansche taak.

De verheffing van het Nederlandsche Volk moet geschieden door 
het een krachtige Nationaal Socialistische Regeering te geven, die 
leiding geeft en opbouwt, zoodanig, dat het Nederlandsche Volk tot 
een eerlijk en betrouwbaar bondgenoot van het Duitsche Volk wordt 
opgeleid, zoodat op het daartoe door den Führer te bepalen tijdstip 
de Bond van Germaansche Volkeren gesticht kan worden.

5. Wijze van Regeeringsaanvaarding. De wijze van Regeeringsaanvaarding
is eenvoudig en legaal. Door het Vertrek der Koningin naar het buiten
land, is, krachtens artikel 46/3 der Grondwet, de Raad van State drager 
van de Koninklijke macht. De Rijkscommissaris benoemt in dit College 
tot leden, diegenen, die mijn volle vertrouwen hebben, en herstelt 
daarna dit College in zijn Grondwettige *) bevoegdheden.

De Raad van State roept den Leider der Beweging uit tot Regent, 
waarna door hem als Hoofd van Staat een verantwoordelijke Regee
ring wordt gevormd.

De daartoe noodige handelingen en Staatsstukken worden door den 
Rijkscommissaris en mij voorbereid.

6. Tijdstip van Regeeringsaanvaarding. Het juiste tijdstip zou kunnen zijn:
Zaterdag 5 September. Een beslissing hieromtrent hangt samen met 
de militaire situatie in het Westen ten aanzien van invasiemogelijkheid 
en bombardementen vanuit de lucht.

Het is echter gewenscht dit tijdstip van aanvang September alleen 
dan te verplaatsen naar einde September, wanneer dit, militair ge
zien, aanzienlijk verstandiger is, want er moet met den tijd gewoekerd 
worden.

7. Het mogelijk maken van de Regeeringsaanvaarding. . . . . . . . . . .
Tenslotte moet ik ook uiterlijk als Staatshoofd kunnen optreden en 

mogelijkheid hebben om mijn staatssecretarie op te bouwen. Daarom 
verzoek ik den Führer de als „Feindvermögen” in beslag genomen 
Koninklijke bezittingen ter beschikking te willen stellen van het nieuwe 
optredende Staatshoofd.

Overwegende, dat ter terechtzitting is verklaard door getuige-deskundige van 
Houten:

dat hij is hoofd van het Bureau Documentatie bij het Centraal Orgaan op de 
Zuivering van Overheidspersoneel en tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 werk
zaam was in Londen aan het Bureau, waar documentaire gegevens door de Neder-

') De oorspronkelijke tekst heeft: „grondwettelijke” . (Noot van het R .v.O .).
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landsche Regeering verzameld werden; dat bij dit bureau Nederlandsche cou
ranten verzameld werden, daarvan foto-copieën werden gemaakt, en uitknipsels 
uit die couranten en fotocopieën; dat deze uitknipsels door het personeel voor
zien werden van den datum van verschijning van de desbetreffende courant, 
alsmede van eenige letters duidende op den naam van die courant; dat bij den 
Radio Oranje Luisterdienst te Londen in Nederland uitgesproken radio-rede- 
voeringen op gramofoonplaten en langs stenographischen weg werden vastge
legd, en daarvan stencils vervaardigd; dat deze stencils opgelegd werden bij 
het Bureau, waarbij hij werkzaam was; dat hij alle hem ter terechtzitting ver
toonde couranten-uitknipsels, foto-copieën, uitknipsels van foto-copieën en 
stencils herkent als van zijn bureau afkomstig;

Overwegende, dat verdachtes raadsman ten opzichte van het bij dagvaarding 
sub I te laste gelegde heeft aangevoerd, dat artikel 93 Wetboek van Strafrecht 
slechts zoude doelen op het brengen van het rijk onder feitelijke vreemde heer
schappij, terwijl het brengen onder een vreemde heerschappij rechtens niet straf
baar zoude zijn krachtens dit artikel, doch alleen krachtens artikel 94 Wetboek 
van Strafrecht; dat dit artikel immers strafbaar stelt den aanslag op de 
grondwettige regeeringsvorm, een aanslag welke noodzakelijkerwijs ligt opge
sloten in het brengen van het rijk onder vreemde heerschappij rechtens; dat 
hieruit zoude volgen, dat artikel 93 Wetboek van Strafrecht ten deze niet toe
passelijk is, daar verdachte de hem bij dagvaarding te laste gelegde feiten pleegde, 
terwijl Nederland zich reeds onder de feitelijke heerschappij van den vijand be
vond;

Overwegende, dat het Hof van oordeel is, dat verdachtes raadsman onder eene 
heerschappij rechtens in deze materie verstaat een heerschappij, welke, na uit 
een wederrechtelijken aanslag te zijn ontstaan, naar staatsrechtelijke regelen 
wordt uitgeoefend;

Overwegende, dat de raadsman evenwel bij zijn betoog uit het oog heeft ver
loren, dat uit de dagvaarding niet is te lezen, en evenmin uit het onderzoek ter 
terechtzitting is gebleken, dat de Bond van Germaansche Volken slechts voor 
den duur van den oorlog zou worden opgericht, terwijl hij mede over het hoofd 
ziet, dat slechts het Rijk in Europa, en niet de andere gebiedsdeelen, zich in de 
macht van den Duitschen vijand bevonden;

dat verder noch op grond van de geschiedenis van het totstandkomen van het 
Wetboek van Strafrecht noch op andere gronden is aan te nemen, dat met de 
woorden „onder vreemde heerschappij brengen” in artikel 93 iets anders zou 
bedoeld zijn, dan geheel in het algemeen het brengen van het rijk onder niet- 
Nederlandsch gezag, terwijl het verschil in strekking tusschen artikel 93 en 
artikel 94 hierin is gelegen, dat artikel 93 doelt op het brengen onder vreemd 
gezag, terwijl artikel 94 eerder op binnenlandsche beroeringen betrekking heeft;

Overwegende, dat verdachtes raadsman verder heeft aangevoerd, dat het aan
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twijfel onderhevig is, of de bij dagvaarding sub I le t. en m. 5e te laste gelegde 
feiten wel als uitvoeringshandelingen en niet veeleer als voorbereidingshande
lingen behooren te worden aangemerkt van den bij dagvaarding gestelden aan
slag om het rijk onder vreemde heerschappij te brengen, welke aanslag volgens 
de dagvaarding immers zoude plaats hebben door opname van het rijk in een 
door het Duitsche Staatshoofd Adolf Hitler nog op te richten Bond van Ger
maansche Volken;

Overwegende, dat het Hof van oordeel is, dat waar deze Bond nimmer is op
gericht, deze feiten inderdaad slechts de strekking konden hebben, en dan ook 
hadden, om zulk een Bond van Germaansche Volken te bevorderen door Adolf 
Hitler te bewegen deze op te richten en Nederland, in samenwerking met ver
dachte als leider der Nationaal-Socialistische Beweging, daarin op te nemen;

dat deze feiten dus niet als een begin van uitvoering van den aanslag kunnen 
worden beschouwd;

dat zij evenwel ingevolge hun strekking strafbaar zijn op grond van het be
paalde bij artikel 96 sub le. Wetboek van Strafrecht, nu zij gepleegd werden 
met het bij dagvaarding gestelde oogmerk, dat het door dit artikel gevorderde 
oogmerk mede omvat;

Overwegende, dat verdachtes raadsman verder heeft aangevoerd, dat het twij
felachtig zoude zijn of het rijk, na opgenomen te zijn in den door verdachte be
vorderden Bond van Germaansche Volken, wel geacht zou kunnen worden onder 
vreemde heerschappij te zijn gebracht in den zin van artikel 93 Wetboek van 
Strafrecht;

Overwegende, dat het Hof deze vraag in bevestigenden zin beantwoordt;
Overwegende toch, dat onder heerschappij, als bedoeld in artikel 93 Wetboek 

van Strafrecht, zeer zeker valt het gezag, dat Adolf Hitler als Führer aller Ger
manen over het Koninkrijk der Nederlanden na opneming in den Statenbond 
Zoude uitoefenen; dat toch uit de dagvaarding volgt, dat zoowel de Statenbond 
als ieder der aangesloten volken nationaal-socialistisch zou worden bestuurd en 
de leiders of staatshoofden der bondstaten aan Adolf Hitler ondergeschikt zouden 
zijn in nationaal socialistischen zin;

dat bovendien uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat ook volgens 
verdachtes eigen voorstelling deze leiders aan Adolf Hitler hiërarchisch, onder
geschikt zouden zijn en zijn vertrouwen zouden moeten bezitten op straffe van 
abdicatie, terwijl hij zich mede voor oogen stelde de mogelijkheid, dat Adolf 
Hitler de regeering als leider van het Duitsche volk aan een opvolger zoude over
laten, om zelf alleen de „Oberhoheit” uit te oefenen over de leiders van alle 
bondsstaten;

Overwegende, dat deze voorstelling van verdachte omtrent de nationaal 
socialistische gezagsverhouding welke zoude bestaan tusschen den Führer aller



17 0 S E N T E N T I E  V A N  H E T  B I J Z O N D E R  G E R E C H T S H O F

Germanen en de leiders of staatshoofden der bondstaten, blijkt uit de aan hem 
ter terechtzitting vertoonde, en volgens zijn verklaring ter terechtzitting, door 
hem geschreven, nota’s d.d. 10 November 1943, en Weihnachten 1940, zoomede 
uit de door hem op 31 Juli 1942 gehouden redevoering, later uitgegeven als de 
brochure „De Toekomst van Nederland”, welke redevoering volgens verdachtes 
opgaven ter terechtzitting gelijkluidend was aan den inhoud dier brochure;

Overwegende, dat de nota d.d. 10 November 1943 onder meer inhoudt:
Der Führer hat mir auf die Bitte von 1940 keine direkte Antwort gegeben.
Welche die Ursache hiervon ist, kann ich nur vermuten. Die Wichtigkeit 

des Bundes ist seiner Aufmerksamkeit sicher nicht entgangen, sodasz 
dringende Gründe vorgelegen haben müssen und vielleicht noch vorhanden 
sind, die dies unmöglich gemacht haben oderunerwünschterscheinenliessen. 
Wohl ist der erste Schritt getan in dieser Richtung dadurch, dasz ich mich 
zu Adolf Hitler als Germanischen Führer bekannt, und ihm den Treueid 
geleistet habe, andererseits dadurch, dasz der Führer mich als Leider des 
Niederlandischen Volkes anerkannt hat. Dadurch ist die Hierarchie fest- 
gelegt, ohne welche die zusammen-Arbeit und die Schicksal-Verbunden- 
heit nicht aufzubauen ist.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dasz von meinem Vorslag 
an den Führer vom Jahre 1940, insoweit dies von uns abhangt, verwirk- 
licht ist:

Der Germanische Führer als Geistes- und Willensgestalt und als Symbol 
und Gestalter der Gemeinschaft und Schicksalsverbundenheit der Völker 
der germanischen Rasse, dem die Leiter jener Völker untergeordnet sind;

Overwegende, dat de nota d.d. Weihnachten 1940 onder meer inhoudt:
Vielleicht kommt nach dem Sieg der Augenblick dasz der Führer die 

Regierung des deutschen Volkes einem Nachfolger übertragt und selber 
über den Leitern der germanischen Völker die Oberhoheit ausübt im Sinne 
seiner Berufung als germanischer Führer;

Overwegende, dat vorengemelde brochure onder meer inhoudt:
De kracht die de Staat zal ontwikkelen, zal hebben voort te komen uit 

de verantwoordelijkheid van het Staatshoofd, die als Leider der Beweging 
verankerd is in het Volk. Dit Staatshoofd moet het vertrouwen hebben van 
den Führer van den Germaanschen Statenbond, als hem dit vertrouwen 
ontvalt, zal hem niets anders overblijven, dan heen te gaan;

Overwegende, dat bovenvermelde citaten een duidelijke voorstelling geven 
van de gezagsverhouding, welke, volgens verdachte zelf, zoude bestaan in den 
Bond van Germaansche Volken tusschen den Führer aller Germanen en de 
Staatshoofden der bondsstaten, een gezagsverhouding, welke, gelet op het uit den
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aard der zaak autoritaire Nationaal-Socialistische regeeringsstelsel, dat in ieder 
dier Bondstaten zoude heerschen, niet anders dan als eene heerschappij van 
den Führer aller Germanen over die Bondstaten kan worden gequalificeerd;

Overwegende, dat bovendien alleen reeds het feit, dat alle Bondstaten een 
gemeenschappelijke weermacht zouden bezitten, die één geheel zoude vor
men en als één geheel zou worden aangevoerd onder het opperbevel van Adolf 
Hitler, en de z.g. gemeenschappelijke economie, welke vanzelfsprekend een 
economische wetgeving veronderstelt uitgaande van het Germaansche opper
gezag, de Nederlandsche Staat rechtstreeks zoude berooven van een deel 
harer souvereine rechten;

Overwegende, dat verdachtes raadsman verder de vraag heeft opgeworpen, 
of het bij dagvaarding sub II  bedoelde schriftelijke plan, dat verdachte opstelde 
en onder zich had, wel gericht was op een vernietiging of onwettige verandering 
van den grondwettelijken regeeringsvorm;

dat hij hierbij heeft gewezen op de aan den bezetter door het Volkenrecht toe
gekende bevoegdheid om ambtenaren te ontslaan en te benoemen; op diens be
voegdheid wellicht de grondwettelijke taak van ministers en Staten Generaal 
op den Raad van State over te dragen; op het feit, dat een voorloopige regeering 
onder een regent dichter staat bij een grondwettige regeeringsvorm dan het 
bestuur door den bezetter zelf; en tenslotte hierop, dat verdachte als regent zijn 
rechten slechts van den bezetter zoude hebben afgeleid en al hetgeen deze ter 
uitoefening van zijn feitelijke souvereiniteit verrichtte nooit geacht kon worden 
den grondwettigen regeeringsvorm aan te tasten en te zijner tijd vanzelf, als 
gevolg van het jus postliminii te niet ging;

Overwegende, dat verdachtes raadsman hierbij echter uit het oog verliest, 
dat uit niets blijkt, dat verdachte beoogde een tijdelijk regentschap de facto voor 
den duur van den oorlog, gebaseerd op de feitelijke souvereiniteit van den be
zetter; dat het plan, in algemeene bewoordingen opgesteld, een dergelijke be
perking niet inhoudt, noch spreekt over het verleenen door den Rijkscommissaris 
van de wetgevende bevoegdheid der Staten-Generaal aan den Raad van State; 
dat verdachte, die den terugkeer van H.M. de Koningin noch wenschelijk, 
noch mogelijk achtte, met de macht van een Nationaal-Socialistisch Staatshoofd 
wenschte te worden bekleed niet door den Duitschen bezetter, doch door een 
Nederlandsch regeeringsorgaan;

dat dit volgt uit den opzet van het plan, verdachtes eigen opgaven ter terecht
zitting en het daar voorgelezen artikel van verdachte, geschreven in het weekblad 
Volk en Vaderland d.d. 5 Juli 1940;

dat in het plan toch wordt gezegd onder verwijziging naar artikel 46 der Grond
wet: „De wijze van regeeringsaanvaarding is eenvoudig en legaal”, en in aan
sluiting daaraan niet wordt verlangd een benoeming van den Leider der Be
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weging als regent door den Rijkscommissaris, doch door den Nederlandschen 
Raad van State;

dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard, dat hij door uitvoering van 
dit plan wilde geraken tot eene nationaal socialistische regeering en zulks voor 
zoover dit mogelijk was op legale wijze;

dat vermeld artikel in het weekblad Volk en Vaderland, hetwelk verdachte 
ter terechtzitting als zijnde van zijn hand heeft erkend, onder meer inhoudt: 
Zoo gingen wij den oorlog in en op den derden dag van dien oorlog verliet de 
Koningin het Volk en het Vaderland .Daarmede heeft zij den band doorge
sneden, die Volk en Vorstin bond. Velen in den lande, juist zij, die werkelijk van 
harte Oranjegezind waren, hebben dit diep betreurd. Maar hetgeen gebeurd is, 
is niet meer ongedaan te maken, dat weten zij beter dan wie dan ook. Wij nationaal- 
socialisten, zijn ervan overtuigd, dat op 13 Mei 19.40 het Oranjehuis als Vorsten
huis heeft opgehouden te bestaan. Dit is voor ons een vaststaand feit en de toe
komst zal dit bevestigen. Koningin Wilhelmina was de laatste van de regeerende 
Oranjes; vele jaren heeft Zij de Kroon van Nederland gedragen; het is aan de 
geschiedenis om later te beoordeelen het goede en het kwade .Wij, nationaal- 
socialisten, oordeelen daarover niet; wij zwijgen, want voorbij is voorbij en wie 
eenmaal de Kroon van Nederland gedragen heeft, kan er zeker van zijn, dat 
nationaal-socialisten, bezield met liefde voor Volk en Vaderland, uit respect 
voor Volk en Vaderland iedere bezoedeling onvoorwaardelijk afwijzen. Te meer 
geldt dit, waar de Kroon het laatst door een vrouw werd gedragen;

Overwegende, dat een regentschap volgens de Nederlandsche Grondwet 
zonder medewerking van de Staten-Generaal niet op wettige wijze kan worden 
tot stand gebracht, zoodat verder buiten beschouwing kan blijven of er ook overi
gens grondwettige bezwaren tegen de door verdachte voorgestelde wijze van 
benoeming bestonden;

Overwegende, dat verdachtes raadsman ten slotte nog heeft aangevoerd, dat 
het twijfelachtig zoude zijn of verdachte wel de ongrondwettigheid van zijn plan 
besefte;

Overwegende, dat het Hof dit evenwel bewezen acht;
dat immers uit verdachtes opgaven ter terechtzitting volgt, dat hij slechts 

voor zoover dit mogelijk was, den legalen weg wilde bewandelen, en het Hof 
van oordeel is, dat verdachte, die reeds jaren lang leider was der Nationaal 
Socialistische Beweging in Nederland en door de uitvoering van dit plan tot 
een nationaal socialistische regeering wilde geraken, uit dien hoofde begreep 
dat zijn benoeming tot regent in eene Parlementaire Monarchie bij de Demo
cratische Nederlandsche Staatsinrichting, volgens dit plan niet op legale wijze 
kon geschieden;

Overwegende, dat het Bijzonder Gerechtshof op grond van den inhoud der
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vorenstaande bewijsmiddelen wordende elk bewijsmiddel gebezigd tot bewijs 
van het feit, waarop het betrekking heeft, bewezen acht en de overtuiging heeft 
verkregen,

I. dat verdachte tusschen Mei 1940 en Mei 1945 opzettelijk, terwijl het Ne
derlandsche Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van het onder nationaal- 
socialistische leiding staande Duitschland bevond als Leider van de Nationaal- 
Socialistische Beweging in Nederland (later genaamd: Nationaal-Socialistische 
Beweging der Nederlanden) met het oogmerk om het Koninkrijk der Nederlanden, 
onder vreemde heerschappij te brengen en wel meer bepaaldelijk onder de heer
schappij van het Duitsche Staatshoofd Adolf Hitler, ook wel genaamd Ger- 
maansch Führer of Führer aller Germanen,

le. omstreeks begin September 1940 te ’s-Gravenhage aan Duitsche autoriteiten 
met bestemming voor Hitler heeft doen toekomen een brief, waarin ver
dachte aan hem, Hitler, verzoekt om een Bond van Germaansche Volken te 
stichten en het Nederlandsche Volk als lid daarin op te nemen, welke brief 
voor bijzonderheden over Nederlands positie en den grondslag van dien Bond 
verwijst naar een daarbij gevoegde nota, waarin hij aan Hitler als zijn, ver
dachtes, politieke geloofsbelijdenis aanprijst een Bond der Germaansche 
Volkeren onder leiding van het krachtigste Germaansche volk, het Duitsche, 
staande onder het oppergezag van Hitler als Germaansch Führer, met een 
gemeenschappelijke bondsweermacht, waarvan voornoemde Führer „van
zelfsprekend” opperbevelhebber zou zijn, en met een gemeenschappelijke 
economie, welke denkbeelden later nog in een overeenkomstig de opvattingen 
van verdachte opgesteld „Ontwerp-Statuut van den Bond van Germaansche 
Volkeren” nader aldus zijn ontwikkeld, dat van dezen Bond, onder andere 
omvattende het Groot Duitsche Rijk en het Rijk der Nederlanden, de leden, 
met uitzondering van het Groot Duitsche Rijk, hun constituties moesten 
wijzigen in overeenstemming met het bondsstatuut en geacht werden aan 
deze verplichting te hebben voldaan, indien zij zich in hun constituties tot 
nationaal-socialistische staten verklaarden en zich daarin verbonden met be
trekking tot de regeling hunner weermacht en volkshuishouding te handelen 
in overeenstemming met het Groot Duitsche Rijk, terwijl met inachtneming 
van de bepalingen van het bondsstatuut de leiding van den Bond zou berusten 
bij den Führer van het Groot Duitsche Rijk, en de Overzeesche gebieden, 
welke zich onder het gezag van een der leden van den Bond bevonden, mede 
deel van den Bond zouden uitmaken;

2e. omstreeks begin September 1940 te 's-Gravenhage aan Hitler een telegram 
heeft gezonden waarin hij verklaart het welzijn van het Nederlandsche Volk 
in diens handen te leggen en zijn bevelen af te wachten, en ongeveer te zelfder 
tijd ten overstaan van den Rijkscommissaris Seyss Inquart schriftelijk Hitler 
heeft erkend („anerkannt”) als Führer aller Germanen;
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3e. op 12 December 1941 te Berlijn ten overstaan van Hitler aan dezen als Ger- 
maansch Führer trouw tot in den dood heeft gezworen;

4e. op 20 Juni 1942 te Utrecht een eed van trouw van een groot aantal leidende 
functionnarissen der Nationaal-Socialistische Beweging aan hem, Mussert, 
heeft afgenomen;

5e. in Nederland bij zijn werkzaamheden als Leider der Nationaal Socialistische 
Beweging opzettelijk ter bevordering van de verwezenlijking van zijn plan 
van een Bond van Germaansche Volkeren (ook wel genoemd Germaansche 
Statenbond) onder leiding van Adolf Hitler

A. voor dien Germaanschen Statenbond en den Führer aller Germanen 
.. Adolf Hitler propaganda heeft gevoerd, als onder meer blijkende uit: 

verschillende passages uit redevoeringen van verdachte, hetzij in het 
openbaar, hetzij in min of meer besloten kring, als volgt luidende:

1. En wie zijn eerder en wie zijn meer op elkander aangewezen voor deze 
samenwerking, dan de Germaansche volken in Duitschland, de Neder
landen, Zweden, Noorwegen, Denemarken?
En door wie zou die samenwerking beter gesmeed kunnen worden, 
dan door den man, die voor het geheele Germanendom een gave Gods 
is, die misschien maar eens in de duizend jaren verschijnt? Adolf 
Hitler. — Doen wij iets te kort aan ons zelfbewustzijn als Nederlanders, 
aan onzen trots, aan onze fierheid, als wij ons inzetten voor eerlijke 
broederlijke samenwerking tusschen de Germaansche volkeren, die 
zijn van eenen bloede? Integendeel (14 December 1940, viering van 
het 9-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht);

2. Onmiddellijk nadat het begin van den oorlog tegen de bolsjewisten 
bekend geworden was, heb ik Adolf Hitler, die wij Nederlandsche 
nationaal-socialisten erkennen als den van God gegeven Germaanschen 
leider, een telegram van den volgenden inhoud gezonden: „In  dit be
slissende u u r . . . .  is het mij een voorrecht aan U, Führer aller Ger
manen, de plechtige gelofte te kunnen afleggen, dat de Nationaal- 
Socialistische beweging in Nederland onverpoosd en krachtig haar 
taak zal voortzetten, het Nederlandsche volk te winnen voor de na
tionaal-socialistische idee en daarmee voor het nieuwe Europa. Namens 
mijn duizenden strijdende kameraden meld ik U, dat zij zich in zullen 
zetten voor de gemeenschappelijke overwinning. God bescherme U 
en geve aan Uw strijd zijn onmisbaren zegen” . (27 Juni 1941, massa- 
betooging tegen het bolsjewisme te Amsterdam);

3. (als een nieuw Europa gevormd moet worden). . . .  dat dan de Ger
maansche volkeren het voorbeeld zullen geven, de volkeren die zijn van 
een ras, van eenen bloede. Duitschland, Nederland, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken. En zoo dat een levensnoodzakelijkheid is — en dat is het —



S E N T E N T I E  V A N  H E T  B I J Z O N D E R  G E R E C H T S H O F 175

zullen wij Nederlanders daar straks als het hinkende paard achteraan 
komen en smeeken om toegelaten te worden tot de Europeesche levens
ruimte, of reeds nu als eerste ons bekennen tot de Germaansche solida
riteit, als grondslag voor een vereenigd en krachtig nieuw Europa? — 
Ik heb niet geaarzeld. Ik gevoel mij verantwoordelijk voor de toekomst 
van ons volk. De bezetting van Cura?ao en Suriname, de onverant
woordelijke, ja waanzinnige oorlogsverklaring aan Japan, hebben de 
deur dichtgedaan. Ik ben naar den Führer gegaan in Berlijn en heb hem 
gezegd, niet als particulier, maar als Leider der N.S.B., dus namens U : 

1) dat naar mijn meening het welzijn'en het voortbestaan van het 
Nederlandsche Volk alleen gewaarborgd kunnen worden in het lots- 
verbonden samenhouden van alle Germaansche volkeren; 2) dat ik 
het geloof heb, dat hij, Adolf Hitler, de van God gegeven Germaansche 
leider is, die tot roeping heeft de Germaansche volkeren uit den nood 
en de bedreiging van heden te leiden naar een lichtende toekomst; 
3) dat ik de onwrikbare overtuiging heb, dat hij, Adolf Hitler, als Ger- 
maansch leider nimmer iets zal eischen, dat in strijd zou zijn met de 
eer, de waardigheid of de belangen van het Nederlandsche volk. . . .  
Afgesneden van zijn koloniën, afgesneden van andere werelddeelen, 
Zou het Nederlandsche volk op zijn kleine grondgebied hier verkwijnen 
en verkommeren, wanneer het niet werd toegelaten als deelgenoot in 
het nieuwe Europa. Het wordt toegelaten. Neen kameraden; het is 
toegelaten, op den twaalfden December, twee dagen geleden dus. En 
dit feit, dit feit van toegelaten te zijn, dat, mijne kameraden, is het 
grootsche geschenk, dat de N.S.B., de veelgehoonde en gesmade, op 
dezen haar tienjarigen gedenkdag aan het Nederlandsche Volk aan
biedt. . . .  ter eere van het strijdende en lijdende Duitsche broedervolk 
waaraan geheel Europa zoo veel verschuldigd is, zingen wij het Duitsche 
volkslied, en daarna het zesde couplet van het Wilhelmus: Mijn schild 
ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer; (14 December 1941, viering 
van het 10-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht);

4. Daarop voortbouwend weten wij ons als Germaansch volk lotsver- 
bonden op leven en dood met de andere Germaansche volkeren en 
willen wij streven naar den bond van Germaansche staten onder de 
opperste leiding van den Führer, op wiens schouders de grootste ver
antwoordelijkheid rust voor de redding van Europa.

. . . .  Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons 
volk, voor zoover die in mijn hand ligt of zal komen te liggen. U, mijne 
kameraden, heb ik door die eedsaflegging in deze mijne verantwoorde
lijkheid betrokken . . . .  tevens heb ik door het aanvaarden van dien eed 
mij verplicht tegenover U tot trouw . . . .  Trouw aan de Germaansche 
lotsverbondenheid, trouw aan den bond der Germaansche staten,



die levensvoorwaarde is voor de toekomst van Europa en daarmede ook 
voor ons volk.Trouwaan den Germaanschen Führer, die door God geroe
pen is om Europa te beschermen tegen overweldiging en knechting, te
gen het goddelooze communisme en het gewetenlooze kapitalisme. Zoo zij 
mijn trouw, zoo waarlijk helpe mij God, van Wien wij allen de kracht en 
het inzicht moeten ontvangen om onze roeping te volgen en aan Wien wij 
verantwoordelijk zijn voor al onze daden, aan het einde onzer dagen. (20 
Juni 1942, beëediging van een aantal NSB-functionnarissen te Utrecht);

5. (de Führer) die staat daar in zijn eenzaamheid en doet voor ieder volk 
van Europa al hetgeen mogelijk is om Europa te behouden. Met deze 
gedachte denken wij dan op dit oogenblik aan den Führer en zeggen: 
Heil voor den Germaanschen Führer, die waakt voor Europa. (13 Decem
ber 1942, viering van het 11-jarig bestaan der N.S.B. te Amsterdam);

6. Wees er verzekerd van, mijn Führer, dat wij één in den geest met U 
zijn. Wij staan met U, wij vallen met U, wij zijn bereid zoo noodig met 
U te sterven. (29 Januari 1943 te 's-Gravenhage);

7. In de groot-Germaansche samenwerking ligt de toekomst van het 
Nederlandsche volk. Wat versta ik onder groot-Germaansche samen
werking? De beveiliging en de gemeenschappelijke opbouw in onze 
gemeenschappelijke leefruimte . . .  .Binnen de gezamenlijke leefruimte 
zal nationale veiligheid bestaan en ontwikkeling binnen het groote ge
heel en wederzijdsch respect. Hoe daaraan staatkundig vorm zal wor
den gegeven dat zal worden beslist door den Führer, in wien wij ver
trouwen kunnen hebben . . . .  Hebt ge U wel eens voorgesteld wat dat 
beteekent om voor God en alle menschen verantwoordelijk te zijn voor 
het behoud van een werelddeel? Dezen onnoemelijken last draagt hij, 
de Führer, aan wien ik eens trouw gezworen heb en dien ik trouw zal 
blijven tot het einde van mijn dagen en waaraan de Beweging verbon
den is door mijn persoon. (22 Juni 1943, Demonstratie van trouw aan 
Mussert te 's-Gravenhage);

8. Om deze Germaansche solidariteit den vasten grondslag te geven die 
noodig is, heb ik mij bekend tot het begrip Germaansch Führer, hertog, 
aanvoerder in den strijd, door in December 1941 den eed van trouw 
af te leggen aan Adolf Hitler als Germaansch Führer. Dit zal voor velen 
toen nog onbegrijpelijk geweest zijn, nu dringt het meer door, dat 
Hitler de van God gezondene is . . . .  Juist wanneer wij prijs stellen op 
onze nationale zelfstandigheid is de eenige weg dien wij kunnen gaan 
de natuurlijke weg naar de solidariteit tusschen natuurlijke bondge- 
nooten . . . .  Wij moeten komen tot een lotsverbondenheid van Ger
maansche volkeren in den vorm van een statenbond, een groot Ger
maansch rijk of hoe dan ook, die allen omvat van Germaanschen bloede 
en waardoor aan Europa een enorm krachtcentrum wordt gegeven (14 De-
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cember 1943, viering van het 12-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht);
9. Als derde wensch voor het Nederlandsche volk spreek ik uit, dat 

Kerstmis 1944 het Nederlandsche volk vereenigd zal zien . . . .  omdat 
wij ons bekend zullen hebben tot de groote Germaansche en nog grootere 
Europeesche gemeenschap, die de eenige mogelijke waarborg is voor 
de handhaving van de geestelijke en materieele waarden, die wij be
hoeven (1 Januari 1944, Nieuwjaarsradiorede);

C. actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlogvoe
ring heeft bevorderd, onder meer door opzettelijk
a. op 14 Februari 1941 een oproep te richten tot de leden der N.S.B., der 

W.A. en der Nederlandsche S.S., om zich aan te melden voor krijgs
dienst in de Waffen-S.S.;

b. in een artikel gepubliceerd in het weekblad Volk en Vaderland van 
11 Juli 1941 de leden der N.S.B. op te roepen, om zich aan te melden 
voor het Nederlandsche Legioen (om met de Duitschers samen aan 
het Oostfront te strijden);

c. in Augustus 1941 te bevelen, dat alle mannelijke leden der N.S.B. van 
18 tot 40 jaar tot de W.A. moesten toetreden (waardoor de W.A. weer 
zoo sterk zou worden, dat er vrijwilligers voor de Duitsche oorlogvoe
ring aan konden worden onttrokken), onder bijvoeging: „Het is mijn 
bedoeling dat binnen afzienbaren tijd drie volledige regimenten Neder
landers aan het Oostfront zullen staan. De eerste Nederlandsche divisie!” ;

d. op 11 October 1941 te ’s-Gravenhage de plechtigheid van de beëedi
ging van een voor het Oostfront vertrekkend bataljon van Nederland
sche vrijwilligers als Leider van de N.S.B. op te luisteren, daar een 
toespraak te houden en aan de troep den eed van trouw aan Hitler af 
te nemen;

e. ook later meermalen plechtigheden met Nederlanders, die zich voor 
strijd aan Duitsche zijde hadden verbonden, als Leider van de N.S.B. 
op te luisteren, daar toespraken te houden en eeden van trouw aan 
Hitler af te nemen.

II. dat hij in Juli 1942 te Utrecht opzettelijk met het oogmerk om voor te be
reiden, dat terwijl het Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van den 
Duitschen vijand bevond, volgens na te noemen plan een aanslag zou worden 
gepleegd met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm in het 
Koninkrijk der Nederlanden te vernietigen, een schriftelijk plan heeft in 
gereedheid gebracht en onder zich gehad voor de uitvoering van dit misdrijf, 
welk plan was bestemd om aan den Duitschen Rijkscommissaris in Neder
land Seyss Inquart en aan het Duitsche staatshoofd Adolf Hitler te worden 
medegedeeld en aan welk plan het volgende is ontleend:

De wijze van Regeeringsaanvaarding is eenvoudig en legaal. Door het
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vertrek der Koningin naar het buitenland is, krachtens art. 46/3 der 
Grondwet, de Raad van State drager van de Koninklijke macht.

De Rijkscommissaris benoemt in dit College tot leden, diegenen, 
die mijn volle vertrouwen hebben en herstelt daarna dit College in 
zijn grondwettelijke bevoegdheden. De Raad van State roept den 
Leider der Beweging uit tot Regent, waarna door hem als Hoofd van 
den Staat een verantwoordelijke Regeering wordt gevormd.

De daartoe noodige handelingen en Staatsstukken worden door den 
Rijkscommissaris en mij voorbereid.

(als juiste tijdstip hiervoor wordt Zaterdag 5 September 1942 aanbe- 
bevolen)

Tenslotte moet ik ook uiterlijk als Staatshoofd kunnen optreden en 
mogelijkheid hebben om mijn staatssecretarie op te bouwen. Daarom 
verzoek ik den Führer de als „Feindvermögen” in beslag genomen 
koninklijke bezittingen ter beschikking te willen stellen van het nieuwe 
optredende Staatshoofd.

III. dat hij tusschen Mei 1940 en Mei 1945 in het door den vijand bezette ge
bied in Nederland opzettelijk, terwijl Nederland in oorlog was met Duitsch
land, door zijn werkzaamheid als Leider van de Nationaal-Socialistische Be
weging actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlog
voering heeft bevorderd en bewerkstelligd, onder meer door de opzettelijke 
gedragingen, hierboven opgesomd sub I, 5e, C, a—e;

Overwegende, dat tot deze beslissing reden geven de in vorenstaande bewijs
middelen voorkomende feiten en omstandigheden;

Overwegende, dat het Bijzonder Gerechtshof niet bewezen acht hetgeen bij 
dagvaarding voor zoover deze niet wordt nietig verklaard verdachte meer of 
anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard;

Overwegende, dat het aldus bewezene oplevert het misdrijf van 
le) met het oogmerk om te bevorderen, dat een aanslag wordt ondernomen met 

het oogmerk om het rijk geheel onder vreemde heerschappij te brengen, een 
ander trachten te bewegen om het misdrijf mede te plegen; meermalen ge
pleegd en, voor wat betreft de in het bewezen verklaarde sub I 5e. A c en 
sub I 5e. C. d en e vermelde feiten, als voortgezet misdrijf beschouwd;

2e) met het oogmerk om voor te bereiden, dat een aanslag wordt ondernomen 
met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm te vernietigen, plan
nen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen 
te worden medegedeeld, in gereedheid brengen en onder zich hebben;

3e) opzettelijk in tijd van oorlog den vijand hulp verleenen; meermalen gepleegd 
en, voor wat betreft de in het bewezen verklaarde sub I 5e C d en e vermelde 
gedragingen, als voortgezet misdrijf beschouwd,
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strafbaar gesteld bij de artikelen 96 sub le en 4e (iuncto 93 en 94) en 102 
van het Wetboek van Strafrecht;

Overwegende, dat verdachte deswege strafbaar is, zijnde toch niet gebleken 
van eenige omstandigheid, die de strafbaarheid van verdachte zoude opheffen 
of uitsluiten;

Overwegende, ten opzichte van de op te leggen straf:
dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het bevorderen en voorbereiden 

van eenige der zwaarste misdrijven tegen de veiligheid van den Staat en zijn 
regeeringsinstellingen, en een misdadigen vijand heeft gediend in een tijdsperiode, 
dat Nederland gewikkeld was in een onrechtvaardigen door den vijand ont
ketenden oorlog, die zijn voortbestaan bedreigde;

dat deze misdrijven, gepleegd als leider van een volgzame schare mede-afge- 
dwaalde Nederlanders, en onder zulke verzwarende omstandigheden, niet anders 
dan met den dood kunnen worden gestraft in een land, wiens bewoners de vrij
heid lief hebben, en dat eerbied bezit voor zijn regeeringsinstellingen;

dat verdachte er zich weliswaar op beroepen heeft gehandeld te hebben in 
de overtuiging het Nederlandsche Volk te dienen, doch niets hem het recht 
gaf eigen overtuiging te stellen boven de bevelen van zijn Koningin en wettige 
regeering, daarbij te handelen tegen den wil en den geest van nagenoeg het ge- 
heele volk en een zoo misdadigen vijand te steunen;

Gezien behalve vorenvermelde wetsartikelen: artikel 52 Wetboek van Militair 
Strafrecht, artikelen 56 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en artikelen 1, 2 
en 11 Besluit Buitengewoon Strafrecht;

R E C H T D O E N D E :
Verklaart de dagvaarding nietig ten opzichte van het sub I 5e A a en b en I 5e 

B te laste gelegde;
Verklaart verdachte schuldig aan de hierboven bewezen verklaarde en ge- 

qualificeerde misdrijven en hem deswege strafbaar;
Veroordeelt verdachte te dier zake tot de doodstraf;
Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders bij dagvaarding, 

(voor zoover deze niet is nietig verklaard) is ten laste gelegd dan hierboven is 
bewezen verklaard;

Spreekt hem daarvan vrij;
Verleent hem verlof om beroep in cassatie in te stellen.
Aldus gewezen bij Mrs. van Berckel, Voorzitter, Prof. van Oven en Burgers- 

dijk, Raden, Luitenant Generaal Best en Generaal Majoor Baron van Lawick, 
Militaire Raden, in het bijzijn van Mr. Iordens, Griffier en uitgesproken ter 
openbare terechtzitting van voornoemd Bijzonder Gerechtshof den 12den 
December 1945.
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VERSLAG VAN DEN RAADSHEER PROF.MR. KRANENBURG
De P r e s id e n t  geeft te ruim 10  uur het woord aan den rechtsgeleerden raads

heer Prof. Mr. Kranenburg tot het uitbrengen van verslag.
Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g  doet voorlezing van het verslag, luidende 

als volgt:
„Tegen den verdachte werd bij sententie van het Bijzonder Gerechtshof 

te 's-Gravenhage van 12 December 1945 op den grondslag der dagvaarding 
bewezen verklaard:

I. dat hij tusschen Mei 1940 en Mei 1945 opzettelijk, terwijl het Nederland
sche Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van het onder nationaal- 
socialistische leiding staande Duitschland bevond als Leider van de Natio
naal-Socialistische Beweging in Nederland (later genaamd: Nationaal - 
Socialistische Beweging der Nederlanden) met het oogmerk om het Konink
rijk der Nederlanden, onder vreemde heerschappij te brengen en wel meer 
bepaaldelijk onder de heerschappij van het Duitsche Staatshoofd Adolf 
Hitler, ook wel genaamd Germaansch Führer of Führer aller Germanen, 

le. omstreeks begin September 1940 te 's-Gravenhage aan Duitsche autori
teiten met bestemming voor Hitler heeft doen toekomen een brief, waarin 
verdachte aan hem, Hitler, verzoekt om een Bond van Germaansche Volken 
te stichten en het Nederlandsche Volk als lid daarin op te nemen, welke brief 
voor bijzonderheden over Nederlands positie en den grondslag van dien 
Bond verwijst naar een daarbij gevoegde nota, waarin hij aan Hitler als zijn, 
verdachtes, politieke geloofsbelijdenis aanprijst een Bond der Germaansche 
Volkeren onder leiding van het krachtigste Germaansche volk, het Duitsche, 
staande onder het oppergezag van Hitler als Germaansch Führer, met een 
gemeenschappelijke bondsweermacht, waarvan voornoemde Führer „van
zelfsprekend” opperbevelhebber zou zijn, en met een gemeenschappelijke 
economie, welke denkbeelden later nog in een overeenkomstig de opvattin
gen van verdachte opgesteld „Ontwerp-Statuut van den Bond van Ger
maansche Volkeren” nader zijn ontwikkeld, als in de sententie omschreven; 

2e. omstreeks begin September 1940 te 's-Gravenhage aan Hitler een telegram 
heeft gezonden waarin hij verklaart het welzijn van het Nederlandsche 
Volk in diens handen te leggen en zijn bevelen af te wachten, en ongeveer 
te zelfder tijd ten overstaan van den Rijkscommissaris Seyss Inquart schrif
telijk Hitler heeft erkend („anerkannt”) als Führer aller Germanen;
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3e. op 12 December 1941 te Berlijn ten overstaan van Hitler aan dezen als 
Germaansch Führer trouw tot in den dood heeft gezworen;

4e. op 20 Juni 1942 te Utrecht een eed van trouw van een groot aantal 
leidende functionnarissen der Nationaal-Socialistische Beweging aan hem, 
Mussert, heeft afgenomen;

5e. in Nederland bij zijn werkzaamheden als Leider der Nationaal Socia
listische Beweging opzettelijk ter bevordering van de verwezenlijking 
van zijn plan van een Bond van Germaansche Volkeren (ook wel genoemd 
Germaansche Statenbond) onder leiding van Adolf Hitler voor dien Ger
maanschen Statenbond en den Führer aller Germanen Adolf Hitler propa
ganda heeft gevoerd, als onder meer blijkende uit verschillende passages 
uit redevoeringen van verdachte, hetzij in het openbaar, hetzij in min of 
meer besloten kring, als in de sententie opgenomen; voorts actieve deel
neming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlogvoering heeft be
vorderd, onder meer door opzettelijk
a. op 14 Februari 1941 een oproep te richten tot de leden der N.S.B., der 

W.A. en der Nederlandsche S.S., om zich aan te melden voor krijgsdienst 
in de Waffen-S.S.;

b. in een artikel gepubliceerd in het weekblad Volk en Vaderland van 11 
Juli 1941 de leden der N.S.B. op te roepen, om zich aan te melden voor 
het Nederlandsche Legioen (om met de Duitschers samen aan het Oost
front te strijden);

c. in Augustus 1941 te bevelen, dat alle mannelijke leden der N.S.B. van 
18 tot 40 jaar tot de W.A. moesten toetreden (waardoor de W.A. weer 
zoo sterk zou worden, dat er vrijwilligers voor de Duitsche oorlogvoering 
aan konden worden onttrokken);

d. op 11 October 1941 te 's-Gravenhage de plechtigheid van de beëediging 
van een voor het Oostfront vertrekkend bataljon van Nederlandsche vrij
willigers als Leider van de N.S.B. op te luisteren, daar een toespraak te 
houden en aan de troep den eed van trouw aan Hitler af te nemen;

e. ook later meermalen plechtigheden met Nederlanders, die zich voor strijd 
aan Duitsche zijde hadden verbonden, als Leider van de N.S.B. op te 
luisteren, daar toespraken te houden en eeden van trouw aan Hitler af 
te nemen;

II. dat hij in Juli 1942 te Utrecht opzettelijk met het oogmerk om voor te be
reiden, dat terwijl het Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van den 
Duitschen vijand bevond, volgens na te noemen plan een aanslag zou wor
den gepleegd met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm in 
het Koninkrijk der Nederlanden te vernietigen, een schriftelijk plan heeft 
in gereedheid gebracht en onder zich gehad voor de uitvoering van dit mis
drijf, welk plan was bestemd om aan den Duitschen Rijkscommissaris in
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Nederland Seyss Inquart en aan het Duitsche staatshoofd Adolf Hitler 
te worden medegedeeld, welk plan in de sententie is opgenomen;

III. dat hij tusschen Mei 1940 en Mei 1945 in het door den vijand bezette gebied 
in Nederland opzettelijk, terwijl Nederland in oorlog was met Duitschland, 
door zijn werkzaamheid als Leider van de Nationaal-Socialistische Bewe
ging actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlogvoe
ring heeft bevorderd en bewerkstelligd, onder meer door de opzettelijke gedra
gingen, in deze telastelegging hierboven opgesomd sub I, 5e C, a—e.

Op grond van deze feiten heeft het Gerechtshof den verdachte schuldig 
verklaard aan:
1 e) met het oogmerk om te bevorderen, dat een aanslag wordt ondernomen met 

het oogmerk om het rijk geheel onder vreemde heerschappij te brengen, 
een ander trachten te bewegen om het misdrijf mede te plegen; meermalen 
gepleegd en, voor wat betreft de in het bewezen verklaarde sub 15e. A c en 
sub I 5e. C. d en e vermelde feiten, als voortgezet misdrijf beschouwd; 

2e) met het oogmerk om voor te bereiden, dat een aanslag wordt ondernomen 
met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm te vernietigen, 
plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan an
deren te worden medegedeeld, in gereedheid brengen en onder zich hebben; 

3e) opzettelijk in tijd van oorlog den vijand hulp verleenen; meermalen ge
pleegd en, voor wat betreft de in het bewezen verklaarde sub I 5e C d 
en e vermelde gedragingen, als voortgezet misdrijf beschouwd, strafbaar 
gesteld bij de artikelen 96 sub le en 4e (iuncto 93 en 94) en 102 van het 
Wetboek van Strafrecht, 

en hem op grond van vorenvermelde wetsartikelen alsmede artikel 52 Wet
boek van Militair Strafrecht, artikelen 56 en 57 van het Wetboek van Straf
recht en artikelen 1, 2 en 11 Besluit Buitengewoon Strafrecht te dier zake 
veroordeeld tot de doodstraf met nietigverklaring van een deel der dag
vaarding en vrijspraak van hetgeen den verdachte meer of anders is te laste 
gelegd dan hierboven is bewezen verklaard.

Bij deze sententie is den verdachte verlof verleend beroep in cassatie in 
te stellen.

Verdachte is tijdig in cassatie gekomen. Voor hem werden een zestal 
middelen van cassatie, opgegeven in de overgelegde schrifturen, nader ont
wikkeld, waarin schending of verkeerde toepassing wordt gesteld van artikelen 
47, le, 93, 96 sub le Wetboek van Strafrecht, artikel 350 Wetboek van Straf
vordering, artikelen 1 en 2 Besluit Bijzonder Strafrecht, voorts artikelen 38,39, 
40, 43, 46 Grondwet, 94 Wetboek van Strafrecht, artikel 1 Besluit Buitenge
wone Rechtspleging, artikelen 350, 358, 359 Wetboek van Strafvordering, 
artikel 22 Besluit Bijzonder Strafrecht; artikel 102 Wetboek van Strafrecht is 
geschonden door niet-toepassing van artikel 40 Wetboek van Strafrecht, ten
slotte van artikelen 1,2,8,9,11,22,26 en 27 Besluit Bijzonder Strafrecht” *).

*) Zie voor den volledigen tekst van de cassatiemiddelen blz. 283-286. (Noot van het 
R .v.O .).



VERHOOR VAN DEN VERDACHTE
De P r e s id e n t : Verdachte, U stelt zich, als ik U goed begrepen heb, op het 

standpunt, dat al Uw handelingen U zijn ingegeven door het belang van het Neder
landsche volk, zooals U dat zag.

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : U wist in het begin van 1940, dat de Duitsche troepen hier 

Zouden binnenvallen.
V e r d a c h t e : Weten niet, maar na den inval in Noorwegen was het m.i. voor 

iedereen duidelijk, dat binnen korteren of langeren tijd het zelfde zou kunnen 
gebeuren in ons vaderland.

De P r e s id e n t : Hadden de Duitschers het U niet medegedeeld?
V e r d a c h t e : Neen, Mijnheer de President, op een dergelijken vertrouwelijken 

voet stond ik niet met hen. Ik had geen enkele relatie met Berlijn.
De P r e s id e n t : U heeft in het begin van 1940 een onderhoud gehad met een 

Zekeren mijnheer Neumeister.
V e r d a c h t e : Dat herinner ik mij niet. Als U mij zegt, wie dat is, zal ik het mij 

misschien herinneren.
De P r e s id e n t : Wel, dat was iemand, die u gezonden werd door het Departe

ment van Propaganda. U dacht eerst, dat hij kwam van het Departement van 
Buitenlandsche Zaken,. . . .

V e r d a c h t e : Van Von Ribbentrop.
De P r e s id e n t : . . . .  maar hij bleek van het propagandaministerie te komen. 

Daarover heeft U zelf aan Schmidt geschreven:
„De heer Neumeister wilde met mij spreken over hetgeen de N.S.B. zou 

doen als de Duitsche troepen de grens zouden overschrijden. Hij meende 
dat de Vlaamsche soldaten hun geweren zouden wegwerpen en zich solidair 
zouden verklaren met de Duitsche troepen en vroeg of de N.S.B.’ers in 
het leger dit ook zouden doen” .

Let wel: begin 1940.
„Ik heb hem geantwoord, dat dit, naar mijne meening, zeker niet zou 

geschieden en dat de N.S.B., hoewel zij het zeer betreurt, dat in dezen 
Europeeschen strijd het Nederlandsche volk aan den verkeerden kant staat, 
er niet aan kan denken, zoolang er nog één schot gelost werd, zich te keeren 
in den strijd tegen eigen volksgenooten.”

V e r d a c h t e : J a ,  zoo is  h e t .
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De P r e s id e n t :
„Op zijn vraag wat er dan daarna zou gebeuren, was mijn antwoord, dat 

dit in de eerste plaats zou afhangen van de Duitsche bezettende macht, 
wat zij al of niet zou toestaan. Ik heb hem gezegd, dat ik mij voorstelde onge
veer zes weken na het beëindigen van den strijd, in staat te zijn om een be
gin te maken met den wederopbouw."

Na dit gesprek was het, zou ik zoo zeggen, duidelijk, dat de Duitschers van 
plan waren hier binnen te gaan.

V e r d a c h t e : Mijn indruk is geweest, dat ik gepolst werd over de vraag, of, 
wanneer het zou gebeuren, wij dan in staat of bereid zouden zijn handelingen 
te plegen tijdens de oorlogsdagen, die in strijd zouden zijn met de belangen van 
ons land. Dat heb ik niet gewild.

De P r e s id e n t : In dien vorm werd het gegoten, maar het blijkt er toch duide
lijk uit. Maar ik wilde weten: heeft U van dit gesprek de Regeering in kennis 
gesteld?

V e r d a c h t e : Neen.
De P r e s id e n t : Waarom eigenlijk niet?
V e r d a c h t e : Waarom zou ik de Regeering daarvan in kennis stellen? Ik geloof, 

dat de Regeering oneindig veel beter ingelicht was dan ik. Dat is ook gebleken 
uit de arrestatie, vóór dien tijd, van Rost van Tonningen en Feldmeijer.

De P r e s id e n t : U heeft het in ieder geval niet gedaan.
V e r d a c h t e : Ik heb het niet gedaan.
De P r e s id e n t : Zoodra Nederland bezet was, kwam hier tevens de annexionis- 

tische richting op, die hoofdzakelijk werd gepropageerd door alles, wat behoorde 
tot S.S. en S.D.

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : Die verkondigde o.a., dat het op grond van het rassenprincipe 

belachelijk was te meenen, dat Nederland weer vrij zou worden. Het was de 
bedoeling Nederland bij Duitschland te voegen. Die propaganda werd gevoerd 
door alles wat met die richting van S.S. en S.D. annex was. Dat was hier dus de 
groep van Rost van Tonningen.

V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : U wilde dat coupeeren en daarom zocht U — van Uw standpunt 

te recht — steun bij een ander. Dat was niet zoo eenvoudig, want van Duitsche 
zijde werd die annexionistische richting gesteund.

Met behulp van de Duitschers — zoo beschouwde U het ten minste— kwamen 
die partijen van Van Rappard en Kruyt naar boven; ergo was het niet de steun, 
dien U zou noodig hebben en met het oog daarop heeft U eerst (later niet meer) 
getracht steun te zoeken bij maarschalk Goering.

V e r d a c h t e : Dat is in 1941 geweest.
De P r e s id e n t : Dat weet ik, ja, maar wij moeten het zien in verband met Uw 

geste om die klok cadeau te doen en dat speelde zich af in Juli 1 9 4 0 .
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V e r d a c h t e :  Op de hagesprjak te Lunteren heb ik gemeend het gebaar te 
moeten maken om ons dierbaarste bezit af te staan (het was voor ons een zéér 
dierbaar bezit), in de hoop eenigen Anklang te vinden bij den maarschalk Goe- 
ring. Daar ben ik niet in geslaagd.

De P r e s id e n t : Vond U het niet een beetje naïef? Als die mijnheer het plan 
had Nederland in te slikken, dacht U  dan, dat hij er van af zou zien, als hij een 
mooie klok cadeau kreeg?

V e r d a c h t e : Neen. Ik had de overtuiging, de idee, de hoop, dat hij een tegen
stander van Himmler was. Ik wilde hulp zoeken bij hem en met hem tegen Himm- 
ler. Van Himmler wist ik door de S.S, en den S.D., dat hij ons land wilde inlijven 
bij Duitschland.

Ik had den Rijksmaarschalk ontmoet in 1936;hij maakte een jovialen, prettigen, 
gunstigen indruk op mij en ik dacht: hij zal mij wel helpen; ik zal een gebaar 
doen en dan zal hij mij misschien helpen.

Ik ben teleurgesteld. Hij was van dezelfde meening als Himmler; hij behoorde 
tot dezelfde soort, n.1. tot de annexionisten.

De P r e s id e n t : Dat blijkt pas in September 1941.
V e r d a c h t e : Ja, in 1941 of 1942, dat weet ik niet precies. Maar toenmaals had 

ik de hoop hem te kunnen winnen; daarom heb ik het gebaar gemaakt.
De P r e s id e n t : Vond U  het niet een beetje gek, den man cadeau te doen een 

klok met het opschrift: „Ik roep hen, die zijn 't  vaderlant ghetrouwe tot in den 
doet” ?

V e r d a c h t e : Inderdaad, het was een groot offer voor ons; het was heelemaal 
niet prettig. Ook de leden der Beweging, aanwezig op de hagespraak, hebben het 
grootendeels zeer onaangenaam gevonden, dit offer te moeten brengen; de ware 
redenen kon ik toenmaals niet mededeelen.

De P r e s id e n t : Enfin! Maar dat bezoek bij Goering is een mislukking geworden.
V e r d a c h t e : Ik heb mijn best gedaan hem te winnen. Ik had kaarten bij mij, 

waarop Nederland stond van de 4e eeuw af; hij wilde ze niet eens inzien. Hij zei, 
dat Nederlandsch en Duitsch voor hem precies eender waren, waarop ik, zooals 
U  uit de stukken hebt gezien, vrij onaangenaam ben geworden, met het gevolg, 
dat wij niet als vrienden zijn gescheiden.

De P r e s id e n t : De eenige steun, dien U  eigenlijk vond, was bij Schmidt.
V e r d a c h t e : Ja, dat was de eenige.
De P r e s id e n t : Dat kwam hierop neer: dan moest U met Schmidt trachten 

die annexionistische bewegingen hier te onderdrukken en dan werkte U  tegen 
de machtige phalanx, zooals U het zelf noemt, van Himmler, Goering, Goebbels 
en Rauter.

V e r d a c h t e : Den heelen z w ik .
De P r e s id e n t : D e . . . .  ?
V e r d a c h t e : Pardon, het was niet netjes uitgedrukt; maar: bijna allen dus, die 

er mee annex waren.
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De P r e s id e n t ; Bovendien: wat U aan den Rijkscommissaris hier had, is U tot 
op den huidigen dag niet duidelijk.

V e r d a c h t e : N e e n .
De P r e s id e n t : Maar U weet wel, dat van het personeel, dat op het Rijkscom

missariaat zat, 95% tegen U was. Dus tegen die geheele menigte moest gestreden 
worden door 5% van de ambtenaren van het Rijkscommissariaat en door Schmidt 
en Mussert.

V e r d a c h t e : Dat zou volmaakt onvoldoende geweest zijn, wanneer ik niet 
achter mij gehad zou hebben den steun van Hitler, den Führer. Wanneer die 
mij niet had willen steunen, had ik het kunnen opgeven en was het afgeloopen.

De P r e s id e n t : U vertrouwde er dus eigenlijk maar op, dat Hitler Uhad gezegd, 
dat hij geen annexatie van Nederland wenschte.

V e r d a c h t e : In September 1940.
De P r e s id e n t  : Dat had hij U gezegd.
V e r d a c h t e : Hij wenschte ons niets te ontnemen. Hij wenschte tot een goede 

Europeesche samenwerking te komen, naar hij zeide en sprak uitvoerig over de 
verhouding Duitschland-Engeland, die voor ons land van zoo groote beteekenis 
was, omdat het ons land alleen goed kan gaan, als die twee niet met elkaar oorlog 
voeren over ons gebied. Hij heeft ons verteld over alles wat hij gedaan heeft om 
Engeland te winnen, ook over zijn onderhoud met Chamberlain. Zoo had hij 
aangeboden de Duitsche vloot te beperken tot 30% van de Engelsche.

De P r e s id e n t : En hij heeft U ook gerustgesteld omtrent het punt van de onaf
hankelijkheid van Nederland?

V e r d a c h t e  : Niet met duidelijke woorden, maar hij heeft mijn nota geaccepteerd 
over den Statenbond, waarin mijn standpunt werd uiteengezet. Ik kan mij niet 
voorstellen, dat een man als hij die nota accepteert en bedoelt het anders te doen. 
Ik ben er ten volle van overtuigd geweest: hij wilde van ons niets slechts en ik 
heb nog altijd diezelfde overtuiging: dat wilde hij niet, al klinkt het U misschien 
vreemd in de ooren. Hij wilde ten aanzien van het Oosten van Europa een totaal 
andere politiek dan ten aanzien van het Westen. Alleen in het Oosten wilde hij 
uitbreiding hebben, in het Westen niet.

De P r e s id e n t : Heeft U vroeger nooit gehoord van alle mogelijke beloften, 
die deze man gedaan heeft, niet alleen ten aanzien van Holland, maar ook ten 
aanzien van Oostenrijk, Griekenland, Tsjecho-Slowakije, enz., beloften, die hij 
ook niet gestand heeft gedaan. Had U eenige reden te denken, dat hij het tegen
over U wèl zou doen?

V e r d a c h t e : Ik heb de overtuiging, dat hetgeen hier van hem verteld werd 
niet altijd in overeenstemming was met de waarheid. Er zijn zooveel dingen van 
hem verteld, o.a. dat hij een man was, die tapijten at. In de historie kan men 
ook allerlei onware verhalen vinden. Als men b.v. de geschiedenis van Napoleon 
nagaat kan men lezen, dat, toen hij op St. Helena kwam, het kleine meisje van 
den Gouverneur van het eiland van meening was, dat Napoleon kleine meisjes
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Zou opeten. Ik wist, dat wat men van de Beweging vertelde, o.a. over het oplaten 
van lichtkogels, absoluut niet waar was, zoodat ik dacht, dat ook hetgeen men over 
het Duitsche nationaal-socialisme zeide evenmin op waarheid gegrond was.

De P r e s id e n t : Maar ondertusschen liet hij, niettegenstaande hij U die kal- 
meerende verzekering had gegeven, hier toch maar zitten al die menschen, die 
tegen Uw richting waren. Heeft U zich nooit afgevraagd, of dat wel met elkaar 
in overeenstemming was?

V e r d a c h t e : Dat heb ik direct aan Schmidt gevraagd en die vertelde mij: de 
Führer wil dit niet. Ik zeg: maar er is toch nog zoo iets als het Führerprincipe; 
hoe kunnen dergelijke dingen dan gebeuren?

De P r e s id e n t : Het was zoo: der Führer absolut, wenn er meinen Willen tut.
D.w.z. van Himmler en Goering.

V e r d a c h t e : Er was van den aanvang af een groote tegenstelling tusschen de 
figuren Himmler en Hitler.

De P r e s id e n T : U geloofde in de bedoeling van Duitschland als één geheel?
V e r d a c h t e : Neen, dat mag ik U  niet toegeven. Ik zag het niet als een eenheid. 

Als het dat geweest was, was de zaak eenvoudig genoeg geweest, maar ik zag het 
als een groote dualiteit. Aan den eenen kant Hitler met zijn trouwen volgeling 
Schmidt en aan den anderen kant Himmler en Goering met den Rijkscommissaris.

De P r e s id e n t : Had U nog eenigszins het idee, dat U dien strijd met kans op 
succes zoudt kunnen uitstrijden?

V e r d a c h t e : Ja, maar ik heb het niet uitgerekend: ik dacht: het is mijn plicht. 
Ik ben geen speculant, die zegt: ik heb zooveel procent kans.

De P r e s id e n t : In 1943 werd van Duitsche zijde in feite de algemeene aanval 
op dien Schmidt geopend en later werd hij vermoord, nietwaar?

V e r d a c h t e : Jawel.
De P r e s id e n t : Door de Duitschers.
V e r d a c h t e : Ja, ik ben er vast van overtuigd. Ik heb het aan Himmler ook 

zelf gezegd.
De P r e s id e n t : Begon Uw vertrouwen in Uzelf niet een beetje te wankelen, in 

Zooverre, da t U niet in staat zou zijn ten slotte tegen die phalanx te winnen?
V e r d a c h t e : Zeker, Mijnheer de President, ik ben daar nooit zeker van ge

weest.
De P r e s id e n t : U zag blijkbaar een of ander lichtpunt.
V e r d a c h t e : Ik zag den plicht te blijven staan als kapitein op een schip, zoo

lang het schip boven water is.
De P r e s id e n t : U was geen kapitein.
V e r d a c h t e : Op het schip van de N.S.B. was ik kapitein. Ik heb dus moeten 

blijven staan, want zoolang Hitler leefde, zoolang ik de verzekering had, dat 
hij het niet wilde, meende ik den plicht te hebben, den onomstootelijken plicht, 
den noodweerplicht, zou men het kunnen noemen, om te blijven staan.

De P r e s id e n t : U zelf hebt de N.S.B. beschouwd als een soort verzekeringspolis.



190 V E R H O O R  V A N  D E N  V E R D A C H T E

V e r d a c h t e : Inderdaad.
De P r e s id e n t : U  meende, dat zonder de N.S.B. Nederland volmaakt zijn 

onafhankelijkheid zou verliezen en met de N.S.B. . . . .
V e r d a c h t e : H a d d e n  w ij e e n  k a n s .
De P r e s id e n t  : . . . .  was er een kans. Dat doet mij denken aan iemand, die 

om zijn huis verschillende inbrekers ziet loopen en die niet die inbrekers te lijf 
gaat of de politie opbelt, maar die de verzekeringsmaatschappij opbelt om een 
inbraakverzekering te sluiten, in de meening, dat ten gevolge daarvan de inbrekers 
op de vlucht zullen gaan. Zoo was het eigenlijk.

V e r d a c h t e : Ik geloof het niet. Het wasn.l.zoo, dat de inbrekers niet door mij 
gekeerd moesten worden, maar door het Nederlandsche leger. Het was niet 
mijn schuld, dat het Nederlandsche leger in 41/2 dag capituleerde. Toen was het 
afgeloopen en toen waren alleen geestelijke middelen mogelijk. Ik heb de kracht 
van geestelijke middelen willen gebruiken om hier orde te scheppen. Ik had 
liever gehad, dat dit alles niet noodig geweest was. Ik heb de Duitschers hier 
niet gevraagd of gehaald, en toen zij er waren, moesten wij zien het beste er van 
te maken. Wanneer Duitschland gewonnen had in 1941, zou men mij anders 
hebben beschouwd en zou men gezegd hebben: Het was niet zoo gek om dat te 
doen.

De P r e s id e n t : Hoe is de zelfstandigheid, die U voorstond en waarvoor U 
streed, eigenlijk te rijmen met dat Ontwerp-Statuut van dien Bond van Germaan
sche Volkeren, dat U hebt laten maken? Wij behoeven dat geheele ontwerp
statuut niet door te werken, maar het begin van het ontwerp luidt:

„De Regeeringen van het Groot Duitsche Rijk, het Rijk der Nederlanden, 
het Koninkrijk Zweden, het Noorsche Rijk en het Koninkrijk Denemarken,"

Deze zouden samenkomen om den Bond van Germaansche Volkeren op te 
richten. Nu is mijn aandacht gevallen op het feit, dat U spreekt van het Koninkrijk 
Zweden en het Koninkrijk Denemarken, maar daartegenover spreekt van het 
Rijk der Nederlanden, het Noorsche Rijk en het Groot Duitsche Rijk. Waarom? 
Was het Uw bedoeling, datUindentusschentijd eerst president van deze Neder
landen zou worden?

V e r d a c h t e : Neen, Mijnheer de President.
De P r e s id e n t : Waarom wordt er ten aanzien van Nederland, Duitschland en 

Noorwegen gesproken van het „Rijk" en ten aanzien van de andere landen van 
het „Koninkrijk” ?

V e r d a c h t e : In die andere landen waren de koningen binnenslands, maar hier 
was dat niet het geval, want de Koningin was en exil, de Koningin was naar Enge
land, en ook de Koning van Noorwegen was niet in zijn land.

De P r e s id e n t : Maar niettemin waren het nog Koninkrijken.
V e r d a c h t e : Natuurlijk, dat geef ik toe. Maar wanneer Hitler gewonnen zou 

hebben, zou de koningsvraag opnieuw aan de orde gesteld moeten zijn, zooals 
dat ook met Koning Leopold van België gegaan is. Deze is naar Hitler gegaan,
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die hem de verzekering heeft gegeven, dat hij terug zou komen als Koning van 
België. Hoe het ten aanzien van de Koningin van Nederland en den Koning van 
Noorwegen zou worden bepaald, stond niet vast. Dat was iets, waarover ik geen 
Zeggenschap zou hebben, maar waarvan ik hoopte, dat men dit op een behoor
lijke manier zou regelen.

De P r e s id e n t : In dit zelfde verband zien wij den naam van dr. Pfundner. 
Heeft U daar wel eens van gehoord?

V e r d a c h t e : Neen.
De P r e s id e n t : Kent U hem niet?
V e r d a c h t e : Nooit ontmoet en nooit van gehoord.
De P r e s id e n t : Die was staatssecretaris van het Departement van Binnen- 

landsche Zaken van het Groot-Duitsche Rijk. Heeft U daar nooit van gehoord?
V e r d a c h t e : Neen, dit is voor het eerst, dat ik er van hoor.
De P r e s id e n t : Die man heeft in 1942 een onderhoud gehad met Mr. J. J. 

Schrieke en aan dezen verteld, dat het plan was om Nederland (met dezelfde 
woorden) „met huid en haar” in het Groot-Duitsche Rijk op te nemen.

Heeft de heer Schrieke U dat nooit verteld?
V e r d a c h t e : Neen.
De P r e s id e n t : I s U zelf nooit op de idee gekomen, dat het de bedoeling zou 

?ijn?
V e r d a c h t e : Ik was er van overtuigd, dat het de bedoeling was van de geheele 

phalanx, die achter Himmler stond en van bijna alle ministers. Zoo o.a. de heer 
Rust, die als Duitsch Minister van Onderwijs een bezoek bracht aan ons land 
en daarbij de Reichsschulen ging inspecteeren. Ik heb geweigerd hem te verge
zellen, zeggende, dat wij zelf Rijksscholen genoeg hadden. Al deze heeren waren 
van hetzelfde sop overgoten; het verwonderde mij geenszins.

Er was één man, dien ik vertrouwde, te recht of ten onrechte, en van wien ik 
overtuigd was, dat hij het niet zou doen, en dat was de Führer.

De P r e s id e n t : Dezelfde mededeeling, die dr. Pfundner aan den heer Schrieke 
heeft gedaan, heeft Rauter hem eveneens gedaan.

V e r d a c h t e : Dat Rauter het wilde, daarvan was ik diep doordrongen. Ik be
grijp niet, dat de heer Schrieke het niet aan mij verteld heeft. Ik vind het de 
moeite waard, dat hij het mij had kunnen vertellen. Ik verbaas mij er over, dat 
hij het niet heeft gedaan.

De P r e s id e n t : Hij was er zelf te veel van geschrokken, geloof ik. Hij zegt: 
„M et niemand heb ik hierover durven spreken, omdat ik niemand vertrouwde 
en het voor mij vaststond, dat zoo ik deze mededeeling ruchtbaar maakte, een 
ontkenning in den meest krassen vorm zou volgen en ik als leugenaar zou worden 
gegrepen.” Daarom heeft hij het verzwegen. U weet het niet?

V e r d a c h t e : Neen, maar het had mij niet verbaasd en dan had ik gezegd tegen 
den heer Schrieke: „ZietU ,hoe noodig het is, dat wij blijven staan!” Wegloopen 
Zou beteekend hebben vrij baan voor de annexionisten.
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De P r e s id e n t  : Ondertusschen was U bezig op alle mogelijke manieren de 
militaire kracht van Duitschland te helpen versterken. U hebt toen propaganda 
gemaakt voor de uitzending, voor de dienstneming in de WaffenS.S. en het 
N.S.K.K. U hebt toen in die bijeenkomst van functionarissen van Uw vereeniging 
in Tivoli, in Utrecht, een toespraak gehouden, waarin U hebt gezegd, dat U voor 
den militairen inzet de geheele verantwoordelijkheid droegt en de geheele ver
antwoordelijkheid zoudt blijven dragen.

V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : Misschien herinnert U U dat? Het is, geloof ik, 5  Juni geweest.
V e r d a c h t e  : Ik weet het niet precies, wanneer het was, maar het was een zeer 

groote bijeenkomst in Tivoli, waar ik mijn leden heb toegesproken.
De P r e s id e n t : Beseft U eigenlijk wel, welke verantwoordelijkheid U daarbij 

op U laadde ?
V e r d a c h t e : Ik geloof het wel.
De P r e s id e n t : Beseft U wel, dat ten gevolge van dergelijke acties en uitlatingen 

in het publiek U de verantwoordelijkheid draagt voor het leven van honderden 
jonge menschen? Er waren er zeker ook bij, die in goed vertrouwen op hun lei
der — dat was U dan — handelende, zich niet bewust waren, dat zij voor een 
verfoeilijke, misdadige zaak streden en hun leven hebben gegeven. Beseft U, dat 
U daarin aandeel heeft gehad?

V e r d a c h t e : Mag ik U uitleggen, hoe ik dat toenmaals gevoelde?
De P r e s id e n t : Natuurlijk{
V e r d a c h t e : Het was— ik hoop, dat Uw Raad de zaak wil zien niet in het licht 

van 1 9 4 6  of 19 4 5  met de kennis, die wij nu hebben — in den aanvang van 1941 , 
dat ik de beslissing nam en Schmidt bij mij kwam en mij zeide: „wij zullen er 
niet aan kunnen ontkomen, ook een gebaar te maken ten aanzien van Uw militaire 
medewerking” . De oorlog met de Sovjets was er toen nog niet, maar werd ver
wacht. Schmidt was van meening, dat de Russische veldtocht drie maanden zou 
duren. Het ging er in Januari 1941 om mede te werken aan de vorming van een 
Oostwal, den verdedigingswal van Europa tegen Azië. Na het uitbreken van den 
oorlog tegen de Sovjets zag ik ons mededoen als het deelnemen aan een kruis
tocht tegen Azië, dat Europa wilde overweldigen. Ik ben van meening, dat de 
grenzen van ons vaderland voortaan niet meer te verdedigen zouden zijn aan den 
IJsselofde Hollandsche Waterlinie, maar aan de oostgrens van Europa, bij de 
Dnjepr. Ik heb gemeend, dat daar een wal gebouwd moest worden om Europa 
te beschermen tegen een invasie uit Azië en dat het onze Nederlandsche en Euro- 
peesche plicht was om daaraan mee te doen. Natuurlijk had ik mijn jongens ook 
liever thuis gehouden, maar als het ware met de gedachte aan een kruistocht 
ter bescherming van Europa en ter versterking van Nederlands positie in geval 
van Hitlers overwinning, brachten wij dit offer.

De P r e s id e n t : Dat vertrouwen, dat U in Duitschland had en in de Duitsche 
overwinning, begon dat in het begin van 1 9 4 4  te tanen?
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V e r d a c h t e : Na Stalingrad werd het ook voor ons vrij duidelijk, dat de moge
lijkheid, dat Duitschland zou verliezen, grooter werd.

De P r e s id e n t : Natuurlijk. Maar toen is U desniettegenstaande toch doorge
gaan in Uw eerste lijn en U vond geen aanleiding om die te wijzigen. U heeft 
toen o.a. voorgesteld — in Februari 1944 — om den Nederlandschen arbeids
dienst op te schorten?

V e r d a c h t e : De Nederlandsche arbeidsdienst was mij een doorn in het oog.
De P r e s id e n t : Maar h ij  was er nu eenmaal.
V e r d a c h t e  : Maar ik was hem gaarne kwijt en ik heb daarvoor alles gedaan. 

Ik vond het een bespotting van den arbeidsdienst. Ik vond er mijn ideaal in 
kapot gemaakt.

De P r e s id e n t : U vond die instelling niet een voldoende betrouwbaar element 
uit nationaal-socialistisch oogpunt ?

V e r d a c h t e : Het begrip arbeidsdienst moet arbeidsvreugde meebrengen. Het 
moet geen baantjesjagerij worden. Ik vond het een afschuwelijke inrichting, een 
parodie op den arbeidsdienst, zooals ik mij dien had voorgesteld.

De P r e s id e n t : De bedoeling was om den Nederlandschen arbeidsdienst op 
te schorten en dan wilde U, dat de leden daarvan, voorzoover ze lid waren van 
Uw partij, moesten worden ingeschakeld bij de WaffenS.S.,de N.S.K.K. of wat 
dan ook, maar de menschen, die geen lid waren van Uw partij, zouden 
worden overgebracht naar de Organisation Todt, nietwaar?

V e r d a c h t e : Ik herinner het mij niet meer, maar als U het zoo voordraagt 
neem ik aan, dat dat juist zal zijn. Ik herinner het mij niet precies meer. Wel 
wilde ik graag de bokken van de schapen scheiden, d.w.z. de menschen, die be
reid waren tot offers, scheiden van degenen, die geen offers wilden brengen, 
maar die het alleen om het tractement te doen was.

De P r e s id e n t : In dienzelfden tijd heeft U aan den Rijkscommissaris ook nog 
een brief gericht over de betaling van den eersten termijn van 1944, ten beloope 
van ik meen 5 ton.

V e r d a c h t e  : Voor de Secretarie van Staat.
De P r e s id e n t : Ja, van Januari 1941 af werd U officieel gesteund door de 

Duitschers ?
V e r d a c h t e : De Beweging kreeg niets van de Duitschers. Het waren briefjes, 

die ze lieten drukken bij Enschede en Zonen, briefjes, die als bankpapier werden 
verstrekt. Daarvan werd een subsidie verstrekt voor de Beweging, v a n a f ... .  
het zal wel begin 1941 of eind 1940 zijn geweest.

De P r e s id e n t : En dat was een bedrag van 3 ton per maand ?
V e r d a c h t e : Oorspronkelijk 3 ton per maand, daarna 21/3 ton en zoo zou het 

geleidelijk afloopen. Vooral de uniformeering van de W.A. en den Jeugdstorm 
was anders niet te betalen.

De P r e s id e n t : Kreeg U zelf onder een of anderen titel ook eenig salaris?
V e r d a c h t e : Neen, nooit ofte nimmer.
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De P r e s id e n t : Ik vraag dat hierom: U heeft in 1942 meen ik, gezamenlijk 
met dr. van den Upwich een huis gekocht, nietwaar?

V e r d a c h t e : Ja, inderdaad.
De P r e s id e n t : Was U zelf op een dusdanige wijze gefortuneerd, dat U dat 

zelf betalen kon?
V e r d a c h t e : Zeker, dat kon ik mij gemakkelijk veroorloven.
De P r e s id e n t : U heeft dat huis gezamenlijk gekocht.
V e r d a c h t e : Het was niet voor mij bestemd. Het was voor genoemden dokter, 

die verhuizen moest, die mij had behandeld en dien ik op die manier wilde helpen 
door een deel van de kosten van het nieuwe huis voor mijn rekening te nemen, 
waarvoor hij rente zou betalen.

De P r e s id e n t : U heeft het gezamenlijk gekocht.
V e r d a c h t e : Ja.
De P r e s id e n t : Een jaar later heeft U zijn helft overgenomen.
V e r d a c h t e : Ongeveer drie maanden nadat het huis gekocht was, moest hij 

het verlaten door de evacuatie van Scheveningen. Toen moest hij ergens anders 
een huis koopen, waardoor hij in financieele moeilijkheden zou komen. Daarom 
heb ik ook de andere helft voor mijn rekening genomen.

De P r e s id e n t : Dat heeft U van Uw eigen kapitaal betaald.
V e r d a c h t e : Ja. Mag ik in verband hiermee misschien nog opmerken, dat ik 

hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat ben geweest, dat ik daarna 
leider van de Beweging ben geweest en dat men mij niet alleen nooit heeft omge
kocht — dat is vanzelfsprekend, zoodat ik meen daarin niet een eer te moeten 
stellen —, maar dat men ook nooit heeft geprobeerd mij om te koopen, hetgeen 
ik wel bijzonder acht.

De P r e s id e n t : Het was niet mijn bedoeling te insinueeren. Het was alleen om 
te weten, of U gefortuneerd was, dan wel, of U het huis had gekocht met van 
elders toegevloeide gelden. Als U zegt, dat U het zelf betaald heeft, geloof ik dat 
wel.

In Maart 1944 heeft de bekende herdenking op den Grebbeberg plaats gehad. 
Toen heeft U naar aanleiding van de omstandigheid, dat naar Uw opvatting de 
Nederlandsche vlag daar beleedigd was door de Duitschers — en U er bij — een 
Zeer verontwaardigden brief geschreven aan den Rijkscommissaris, da tU bij 
dergelijke plechtigheden niet meer tegenwoordig wilde zijn.

V e r d a c h t e : Er waren geregeld vlagincidenten. Ik moest er eiken keer op 
letten. Bij elke beëediging probeerden zij het weer.

De P r e s id e n t : Toen er brandstichtingen plaats hadden in boerderijen van 
Uw partijgenooten, heeft de Rijkscommissaris U prioriteit beloofd voor den her
bouw van die boerderijen. Daaraan heeft u buitengewoon veel werk gehad, 
maar het is U nooit gelukt.

V e r d a c h t e : Nooit gelukt.
De P r e s id e n t : Er is nooit van dergelijke beloften van dien mijnheer iets inge
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lost. Hebben al dergelijke dingen — niet alleen op zich zelf, maar het is een heele 
verzameling — Unooit op het idee gebracht: Dat gaat toch niet langer, ik ver
trouw die heeren niet; zij kunnen alle mogelijke dingen zeggen, maar zij meenen 
er toch niets van; er gebeurt niets, dus scheid ik er mee uit?

V e r d a c h t e : Dikwijls is bij mij de gedachte opgekomen den boel er bij neer 
te leggen, maar ik meende dat toch niet te kunnen doen. Ik wist te voren, dat ik 
alles wat de Rijkscommissaris mij zei, met een korreltje zout moest nemen. Als 
er beloften gedaan werden, werden die dikwijls niet nagekomen. Maar wat hij 
deed, was tegen den wil van den Führer en dat zou, naar ik hoopte, later wel 
uitkomen. Ik heb deze groote voldoening gehad, dat in het politieke testament 
van den Führer zoowel Himmler als Goering als verraders door hem op den 
laatsten dag van zijn leven uit de partij zijn gezet. Had hij het maar eerder gezien, 
maar hij heeft het te laat gezien.

De P r e s id e n t : Toen die geschiedenis voor een deel begon af te loopen,n.1. 
in September 1944, toen de evacuaties hier plaats vonden, hebben de Duitschers 
Zelfs een aanval gedaan op den Nationalen Jeugdstorm. De kinderen werden 
eenvoudig geroofd, zij werden van hun eereteekenen ontdaan en ondergebracht 
bij de Hitlerjugend. Ik begrijp dat niet. Ik heb hier verschillende punten opge
noemd, die volmaakt in strijd waren met de idee, die U had, dat het misschien 
mogelijk zou zijn het Nederlandsche karakter van het volk en de integriteit van 
het land in stand te houden.

Komt er volgens U nooit een moment, dat ook iemand met weinig ruggegraat, 
die zegt voor het Nederlandsche karakter van het volk en de integriteit van ons 
land op te komen, er flink op gaat slaan? Dan redt hij nog iets van zijn zelfrespect. 
Dat schijnt bij U niet het geval te zijn.

V e r d a c h t e : Ik heb herhaalde malen „neen” gezegd. Ik geloof, dat het be
langrijkste was, dat ik „neen” heb gezegd tegenover Himmler, toen na den dood 
van Schmidt de Rijkscommissaris mij mededeelde, dat ik niet met den Führer, 
maar met Himmler de Nederlandsche aangelegenheden moest bespreken. Ik 
heb dit niet gedaan; ik heb het geweigerd. Toen ik bij Himmler was, zei ik hem, 
dat ik het niet deed, dat ik de groote politieke lijn niet met hem wilde bespreken, 
en ofschoon hij mij zei, dat Schmidt niet vermoord was, heb ik gezegd: het 
is Uw taak de moordenaars van Schmidt te zoeken.

Dus wat betreft „neen” zeggen, of ik weleens „neen” gezegd heb, geloof ik, 
dat ik enkele malen zeer sterk „neen” heb gezegd.

Toen de Rijkscommissaris mij polste, of ik bereid was om, wanneer ik het 
staatsgezag had, den dienstplicht in te voeren, zooals die vroeger onder Napoleon 
was, heb ik gezegd „neen”.

Maar na September 1944 was ik machteloos; ik had niets meer in te brengen.
De P r e s id e n t : Het was beter geweest, indien U het niet binnenskamers, maar 

in het publiek had gezegd.
V e r d a c h t e : Dan zou het afgeloopen geweest zijn. Het dualisme tusschen



196 V E R H O O R  V A N  D E N  V E R D A C H T E

Hitler, Goering en Himmler mocht ik niet openbaren; dat zou in de oorlogs
politiek van Duitschland niet gepast hebben. Ik ben er vast van overtuigd, dat 
Hitler het niet wist. Als U evenals ik het Führerhauptquartier had kunnen be
zoeken, dan had U gezien, dat het een vesting was met vele rijen prikkeldraad er 
om heen. De Führer is krijgsgevangene geweest in zijn eigen hoofdkwartier en 
hoorde slechts, wat anderen hem zeiden.

De P r e s id e n t : Toen U zelf er achter kwam, was het toen niet een aanleiding 
om te zeggen: neen, nu die Führer mij ook ontvalt.. . .

V e r d a c h t e : Hij is mij nooit ontvallen!
De P r e s id e n t : Het komt er op neer, wanneer hij achter prikkeldraad zit.
V e r d a c h t e : Het kwam hierop neer: Wanneer de oorlog afgeloopen was, zou

den denzelfden dag, dat hij dan weer zich vrij zou kunnen maken, de toestanden 
totaal anders worden.

De P r e s id e n t : U had nog de idee, dat hij t.z.t. achter het prikkeldraad van
daan zou komen?

V e r d a c h t e : Ongetwijfeld! Het was de strijd Hitler-Himmler. Ik was over
tuigd, dat Himmler het ten slotte zou verliezen, Hitler op het laatste moment 
zou toeslaan en Himmler ter zijde zou stellen en Hitler inderdaad de leider zou 
kunnen zijn van Duitschland.

De P r e s id e n t : In afwachting van dat oogenblik — om het populair te zeggen
— slikt U alles.

V e r d a c h t e : Neen!
De P r e s id e n t : Daarop komt het neer.
V e r d a c h t e : Er zijn dingen, die men niet kan tegenhouden, waaraan men niets 

kan doen.
De P r e s id e n t : Wanneer U op een gegeven oogenblik met een openlijk protest, 

dus niet binnenskamers, maar tegenover het Nederlandsche volk, U had terugge
trokken en had gezegd: „met die heeren is niet samen te werken ten bate van 
het Nederlandsche volk”, had U misschien nog iets bereikt.

V e r d a c h t e : Ik denk het niet. Dan was ik overtuigd, dat de annexionisten 
de breuk met groote vreugde zouden hebben gezien, omdat ik daardoor voor hen 
vrij baan had gemaakt.

De P r e s id e n t : In alle geval hadU  misschien bereikt, dat het Nederlandsche 
volk bereid zou zijn, Uw goede trouw aan te nemen.

V e r d a c h t e : Ongetwijfeld.
De P r e s id e n t : En nu zal het voor vele menschen moeilijk zijn, omdat U tot 

het laatste toe bent meegegaan.
V e r d a c h t e : Ik ben juist tot het laatste toe meegegaan, omdat ik meende, die 

verzekeringspolis van Hitler te moeten vasthouden, totdat hij dood of ter zijde 
gesteld zou zijn; dan was ik vrij. Ik gevoelde mij dus als hypotheekbewaarder, in 
alle geval als den man, die zou moeten blijven staan om, als Hitler het goede zou 
willen, nl. een zelfstandig voortbestaan van het Nederlandsche volk in een Neder-
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landschen staat, dit mogelijk te maken, doordat er onder mijn leiding een N.S.B. 
2ou zijn, waaraan dit kon worden toevertrouwd.

De P r e s id e n t : Heeft U nooit begrepen, heeft U nooit vermoed of gevoeld, dat 
U eigenlijk heelemaal een pion was in het spel van die Duitsche heeren?

V e r d a c h t e  : Neen. Ik ben overtuigd, dat ik een zeer onaangename pion was.
De P r e s id e n t : Ongetwijfeld.
V e r d a c h t e : Hetgeen ik dus vind, dat niet alleen voor mij pleitte, maar voor 

de juistheid van mijn strijd voor het Nederlandsche volk. Zoolang ik gehaat werd 
door den Rijkscommissaris en Himmler, zoodat Himmler mij gezegd heeft, dat 
hij na den oorlog met mij zou afrekenen, zoolang kon ik overtuigd zijn, dat ik 
iets goeds deed voor het Nederlandsche volk.

De P r e s id e n t : U is dien heeren ook onaangenaam geweest, dat geloof ik ook 
Wel, maar het was beter geweest, dat ons volk beter door U was voorgelicht.

V e r d a c h t e : Ja, nu de oorlog zoo is afgeloopen, maar als de oorlog eens anders 
Was afgeloopen?

De P r e s id e n t : Hoe verklaart U het volgende? In December 1944 — U was 
toen een van de meest verblinden — had Duitschland definitief verloren en toen 
kwam U nog met dat belachelijke plan van een Kern-Europa. U heeft daarvan een 
kaart laten maken met een handleiding van wat de bedoeling was. U kent dat wel.

V e r d a c h t e : Jawel.
De P r e s id e n t : Het ging over een deel van Nederland — Bourgondië werd 

ingesteld —, dan Duitschland, een deel van Zweden, Denemarken en Noorwegen; 
daarvan zou een Kern-Europa gemaakt worden. Dat plan werd toegestuurd aan 
Hitler. Hoe is het mogelijk, dat U op dat moment met zoo’n plan kwam?

V e r d a c h t e : De oorzaak was deze: Ik bevond mij sinds September in een zeer 
onaangename positie en ik wilde den Führer trachten te bereiken om hem daar
over te spreken en zijn tusschenkomst vragen om een einde te maken aan de ter
reur en de ontrechting (razzia's), die sinds September woedden. Doch de Rijks
commissaris was niet van plan mijn gaan daarheen te bevorderen, zoodat ik ge
dacht heb: wat kan den Rijkscommissaris bewegen, dat ik daarheen ga. Het was 
mij bekend, dat de Rijkscommissaris de aspiratie had omVon Ribbentrop op te 
volgen en zich dus zeer interesseerde voor buitenlandsche zaken. Dit plan zou 
de aandacht hebben van den Rijkscommissaris en met behulp daarvan zou ik 
tot den Führer kunnen komen. Het is echter niet gebeurd. Ik had hem gaarne 
een bezoek willen brengen om te probeeren de ellende hier te verminderen.

De P r e s id e n t : U  heeft in het Huis van Bewaring een soort van apologie opge
maakt?

V e r d a c h t e : Jawel.
De P r e s id e n t : Daar heeft U o.a. in gezet, dat volgens U de N.S.B. zich niets 

te verwijten had wat de Joden betreft. Meent U dat werkelijk?
V e r d a c h t e : J a ,  v o lk o m e n .
De P r e s id e n t : Heeft U Uw eigen dossier over deze zaak heelemaal gelezen
Proces M u s s e r t  ^
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of bekeken ? Daarbij behooren o.a. twee jaargangen van „Volk en Vaderland.” 
Heeft U de moeite genomen die door te bladeren? U vindt daarin in elk nummer 
grofheden tegen de Joden, hetzij in woorden, hetzij in prenten.

V e r d a c h t e : Ja, dat is tenslotte ook één zijde van de zaak, maar de groote zijde 
van de zaak is, dat van mij en van mijn medestanders is uitgegaan in 1938 het 
plan van de emigratie van de Joden uit Duitschland naar Amerika.

De P r e s id e n t : Naar Guyana?
V e r d a c h t e : Ja en ik geloof, dat de millioenen, die nu niet meer leven, er graag 

heen zouden zijn gegaan.
De P r e s id e n t : Nu zeker wel.
V e r d a c h t e : Ik hoopte hen op die manier te kunnen redden want ik vond het 

een blamage voor het nationaal-socialisme zooals wij dat opvatten. Na 1940 heb 
ik geprobeerd en dit is mij ook gelukt, om een twintigtal Joden te redden van 
deportatie naar Polen. Dit waren de z.g. Mussert-Joden, die evenals de z.g. 
Frederiks-Joden naar Theresiënstadt zijn gebracht. Dit geschiedde in den tijd, 
toen b.v. in Den Haag door de politie 1700 Joden uit hun huizen werden gehaald 
en aan de Duitschers werden overgegeven. Deze politie-autoriteiten en -mannen 
waren geen N.S.B.-ers; zij zijn dus nu natuurlijk nog in dienst. Daarna was het uit. 
Toen kon ik niets meer doen.

De P r e s id e n t : Aan den anderen kant had U toch blijkbaar geen bezwaar zoo 
nu en dan wat Joden te laten doodschieten bij wijze van représaille. Ik heb hier 
een brief van U aan den Rijkscommissaris van 8 Februari 1943 naar aanleiding 
van het feit, dat er een Duitsche soldaat in Haarlem was vermoord. In dien 
zelfden tijd is ook de aanslag op Rauter gepleegd, als ik mij niet vergis.

V e r d a c h t e  : Die is veel later gepleegd.
De P r e s id e n t : In dien brief schrijft U :

„De moord op een lid van de Duitsche weermacht gepleegd in Haarlem 
is, wegens het onbekend blijven van de daders, vergolden door de executie 
van 10 personen uit communistisch-Joodsche kringen.”

Dat „communistisch” moest er altijd bij.
V e r d a c h t e : J a .
De P r e s id e n t : Er was nooit iemand alleen communist of alleen Jood, maar 

het moest altijd samen.
V e r d a c h t e : Ja, dat werd somtijds een complex geacht.
De P r e s id e n t :

„Ik acht dit een verstandige maatregel, daar dergelijke sluipmoorden 
practisch alleen uit deze kringen verwacht kunnen worden.”

Dat keurt U dus goed in een officieel schrijven aan den Rijkscommissaris.
V e r d a c h t e : Ik wil hetU  uitleggen. Alles is naar verhouding. Men was van 

plan andere dingen te doen, zooals men die later heeft gedaan. Ik vond dit veel 
minder erg dan wat men heeft gedaan met de gijzelaars in St. Michielsgestel.
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Bij den aanslag op Rauter zijn de menschen uit hun huizen gehaald. Ik had lie
ver, wanneer vaststond — en dat stond in dit geval vast —, dat een lid van de 
Duitsche weermacht gedood was, dat men die menschen zou treffen dan dat 
°ien andere menschen zou treffen. Daarom heb ik geprobeerd het in die richting 
te sturen.

De P r e s id e n t : Deze uitleg staat er niet bij.
V e r d a c h t e : Zoo is het toch. De burgemeester van Haarlem was vol wanhoop 

bij mij gekomen over het feit, dat de Duitschers door een kroegbaas burgers 
lieten aanwijzen. Wat moest dat worden? Toen heb ik geprobeerd dat tegen 
te gaan. Wanneer het moest gebeuren, had ik het liever zoo dan het andere.

De P r e s id e n t : In dien zelfden brief hebt U ook geschreven:

„Er valt m.i. maar één ding te doen, nl. consequent door te gaan op den 
weg, die ingeslagen is ter vergelding van den moord op het lid van de 
Duitsche weermacht. Een moord op een NSBer; tien executies van 
communisten en zoo noodig meer” .

Dat was blijkbaar het tarief: één moord: tien communisten.
V e r d a c h t e : Het is merkwaardig, want ik heb mij juist altijd gekeerd tegen het 

gijzelaarssysteem. Ik heb nooit willen hebben, dat men gijzelaars zou doodschieten.
De P r e s id e n t : Het gaat niet om gijzelaars, het gaat om communisten. Uw 

voorstel was, wanneer iemand van Uw partij werd doodgeschoten, niet gijzelaars 
te nemen, maar tien Joodsche communisten uit hun huizen te halen en dood te 
schieten.

V e r d a c h t e : Ik geloof, dat er toen geen Joodsche communisten meer in hun 
huizen waren.

De P r e s id e n t : Het voorstel gaat van U uit.
V e r p a c h t e : Ik heb getracht te voorkomen, dat gewone burgers, die niets ge

daan hadden, het slachtoffer zouden worden. Nadien is dit veel gebeurd. Wanneer 
vaststond, dat het gebeuren zou, had ik liever, dat het zoo zou gebeuren dan dat 
het anders gebeurde. Wij moesten van twee kwaden het beste kiezen. Toen 
Reydon doodgeschoten was en zelfs diens vrouw, en Posthuma, heb ik altijd ge
legd: Neen, geen Nederlandsch bloed voor ander Nederlandsch bloed.

De Raadsman M r . W y c k e r h e l d  B i s d o m : Mijnheer de President, staat het 
vast, dat deze brief verzonden is ? Ik meen, dat er een aanteekening op staat, dat 
die brief niet verzonden is.

De P r e s id e n t : Dat is niet van het minste belang. Ik verwijt den verdachte niet 
de gevolgen, maar den brief op zich zelf, of zelfs maar het ontwerp daarvan.

V e r d a c h t e : Het kan zijn, dat ik ten slotte gezegd heb: Neen, met de Duitsche 
'Weermacht heb ik niets te maken; daartegen heb ik niets te doen. Ik heb wel 
Seprobeerd te keeren, dat, wanneer een Nederlander doodgeschoten werd, Neder
landsch bloed om Nederlandsch bloed zou worden vergoten. Dat standpunt heb 
1k altijd volgehouden: Geen Nederlandsch bloed om Nederlandsch bloed.
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De P r e s id e n t : Die Joodsche communisten zijn volgens ons ook Nederlanders.
V e r d a c h t e  : Daarom verbaast het mij en vraag ik mij af, of ik het geschreven heb.
D e  P r e s id e n t : I k  le e s  h e t  U v o o r !
V e r d a c h t e : Het is de vraag, of ik dit niet in gezien heb en het toen ook niet 

gedaan heb. Het is onbehoorlijk. Daarom verbaas ik mij er over.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Was U  in Weenen, toen in het 

voorjaar van 1938 Oostenrijk bezet werd door de Duitsche legers?
V e r d a c h t e : Neen.
D e  Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Bent U  niet in Weenen geweest 

omstreeks die dagen?
V e r d a c h t e : Neen, nooit. Eenmaal ben ik geweest in Boeda-Pest en ook wel 

in Polen.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : IkvraagU : bentU in Weenen ge

weest omstreeks die dagen, waarin Oostenrijk geannexeerd werd. Dat ontkent U?
V e r d a c h t e : Volkomen.
D e  R a a d s h e e r  P r o f .  M r . D r . v a n  B r a k e l : I k  s p r e e k  e r  n i e t  v e r d e r  o v e r .
U spreekt veel over den strijd, dien U heeft gevoerd tegen de partijen van Rost 

van Tonningen, Van Rappard, Kruyt, Himmler enz. en U heeft telkens getracht 
uiteen te zetten, dat het gebeurde ten bate van Nederland en het Nederlandsche 
volk.

Ik heb uit de feiten, zooals U die mededeelt, den indruk gekregen, dat het niet 
was ten bate van Nederland en het Nederlandsche volk, maar ten bate van de 
N.S B. en Mussert, dat U daarvoor tegen Rost van Tonningen en Himmler vocht, 
want elk oogenblik, dat U toe moest geven, gafU toe ten nadeele van het Neder
landsche volk, maar om er zelf niet uitgewerkt te worden en om te zorgen, dat 
de N.S.B. en Mussert althans den schijn van superioriteit en macht behielden en 
Mussert althans den schijn behield van leider te zijn tegenover Rost van Tonnin
gen en Himmler.

Vindt U  dat een onjuiste voorstelling van zaken?
Declamaties of andere verklaringen vraag ik niet. U kunt met „ja” of „neen” 

antwoorden en met feiten.
V e r d a c h t e : Ik vind het een voorstelling van zaken, die niet in overeenstem

ming is met de werkelijkheid. Het zoeken van mijzelf heb ik, voor zoover ik 
weet — wij zijn allemaal menschen — niet gedaan. Ik heb alles gedaan om het 
Nederlandsche volk te beschermen, voorzoover het mij mogelijk was, en ik was 
overtuigd, dat mijn heengaan en het weggaan van de N.S.B. het vrijmaken zou 
zijn van de baan voor hen, die ons wilden te gronde richten. Met „ons” bedoel 
ik het Nederlandsche volk. Daarom had ik den plicht te blijven staan en te 
trachten het einde van den oorlog te halen. Ik hoopte toenmaals, dat het gauw 
zou gebeuren.

D e  R a a d s h e e r  P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : N e e n ,  n ie t  to e n m a a ls ;  h e t  is  v i j f  
j a a r  la n g  z o o  g e b e u r d .
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V e r d a c h t e : In 1941 dacht men: Het volgend jaar is het afgeloopen! Zoo 
ging het door en daarom dachten wij: wij moeten blijven staan.

De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : U hebt zelf niet het gevoel of het 
mzicht, dat het voor U eigenlijk meer ging om de positie van Mussert en de N.S.B. 
dan om het belang van het Nederlandsche volk?

V e r d a c h t e : Integendeel! Ik ben bereid onder alle omstandigheden vierkant 
tegenover U te zeggen: neen, ik heb het gedaan, altijd met de weegschaal in de 
hand, voor het belang van het Nederlandsche volk.

De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Desnoods tegen het belang van de 
N.S.B. en Mussert in?

V e r d a c h t e : Inderdaad.
D e  Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Hebt U er voorbeelden van, dat 

U tegen het belang van de N.S.B. en Mussert in in het belang van het Neder
landsche volk iets gedaan hebt?

V e r d a c h t e : Ik heb dat voorbeeld daarvan, dat ik heb dingen kunnen bereiken, 
die anderen niet konden bereiken.

D e  Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Neen, dat is geen antwoord op 
mijn vraag. Ik heb gevraagd: hebtUvoorbeelden er van, dat U het belang vande 
N.S.B. en Mussert hebt achtergesteld bij dat van het Nederlandsche volk? Geeft 
U daar nu eens een voorbeeld van.

V e r d a c h t e  : Het zijn alleen in deze jaren op dezen post was een voortdurende 
kwelling voor een ieder van ons. In 1943 kwam de burgemeester van Haarlem 
hij mij en zei: „Ik kan niet meer!” (dat was in verband met de executies); toen 
heb ik gezegd: „Gij moet toch blijven staan!”

De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Een geval van dien aard kunt U 
mij dus niet noemen.

Een volgende vraag: Toen Duitschland Nederland bezette is hier direct inge
voerd naast het militaire bestuur een civiel bestuur. Heeft niemand U  toen mede
gedeeld, dat een dergelijk van militairen onafhankelijk civiel bestuur in strijd 
Was met het volkenrecht?

V e r d a c h t e : Neen.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Heeft U  daarvan nooit gehoord? 

Het gaat er om of U wist, dat dat in strijd was met het volkenrecht.
V e r d a c h t e : N e e n .
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Heeft niemand U  dat ooit gezegd?
V e r d a c h t e : Neen.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Heeft U er nooit naar geïnformeerd?
V e r d a c h t e : Neen.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : U zegt zelf: U was het er mee eens, 

dat er — toen de heer Töpfer bij U was — direct een burgerlijk N.S.B.-bestuur 
moest komen. Toen heeft U Kerstmis 1940 die bekende nota gemaakt en daarin 
b egroet U met vreugde het Duitsche burgerlijke bestuur, omdat het Duitsche
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militaire bestuur niets van de N.S.B. moest hebben. Het scheen toen dus, dat U 
dat Duitsche burgerlijke bestuur beter vond, omdat het Duitsche militaire 
bestuur niets van de N.S.B. moest hebben.

V e r d a c h t e : Jawel.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Het g in g  dus o m  het b e la n g  v a n  de 

N.S.B.
V e r d a Ch t e : Het was mij verteld en ik geloof, dat het algemeen bekend werd 

geacht, dat het militaire bestuur veel harder optrad dan het burgerlijke bestuur, 
zoodat ik meende, dat het burgerlijke bestuur de voorkeur verdiende.

De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Ik citeer uit Uw eigen dagboek en 
nota. Daarin staat uitdrukkelijk, dat U de voorkeur geeft aan dat burgerlijke 
bestuur, omdat dat meer in het belang van de N.S.B. zou optreden. Over die 
hardheid wordt niet gesproken.

V e r d a c h t e : In het belang van de N.S.B., dat was in Nederlands belang.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Het gaat er om, of het belang 

van de N.S.B. prevaleert boven het Nederlandsche belang.
V e r d a c h t e : Dat was niet het geval. Het belang van de N.S.B. was een onder

deel van het belang van het Nederlandsche volk, zooals ik dat zag.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Een volgende vraag. U had het over 

Stalingrad. Na Stalingrad begon U aan de mogelijkheid van een Duitsche 
nederlaag te denken. In Uw nota staat, dat U na Stalingrad begreep, dat 
Duitschland verloren had of verliezen zou. Als U  dat inderdaad ingezien heeft, 
waarom heeft U  zich toen dan niet in het belang van Nederland van Duitsch
land losgemaakt?

V e r d a c h t e : Omdat mij verteld was: de Entscheidung komt nog.
De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Neen, dat is niet waar. De Entschei

dung was er. Ze zou niet komen, ze was er, zegt U in de nota. Waarom heeft U 
toen niet in het belang van Nederland begrepen, dat het oogenblik gekomen 
was U los te maken, niet van een bepaalde partij in Duitschland of van een be
paald persoon, maar van Duitschland?

V e r d a c h t e : Dat was omdat men, toen ik dacht, dat Duitschland verliezen 
zou, tot mij gezegd heeft: dat lijkt maar zoo, maar het is niet zoo, want de Ent- 
scheidungswaffen komen nog. Daarom heb ik het niet gedaan.

De Raadsheer P r o f .  M r . D r . v a n  B r a k e l : Maar de nota is niet toen, maar nu 
geschreven. U heeft daarin dus rekening kunnen houden met wat er op dat 
oogenblik en later gebeurd is. U had in ieder geval de samenwerking met de 
Duitschers moeten staken.

V e r d a c h t e : Ik mocht dat niet doen. Ik mocht de samenwerking met den 
man, die het uiteindelijk te zeggen had, niet verbreken.

De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Het was toch altijd in het belang 
van Duitschland, dat U met Duitschland bleef samenwerken. Als U op dat oogen
blik wist, dat Duitschland verloren had of verliezen ging, was het in het belang
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van Duitschland, da t U met Duitschland bleef samenwerken en dus was het 
tegen het belang van Nederland.

V e r d a c h t e : De zekerheid daaromtrent bestond in ieder geval niet. Men kon 
de overtuiging hebben, maar de zekerheid niet. Duitschland had ook met atoom
bommen kunnen komen; nu is het Amerika geweest. Ik heb tot het laatst ge
loofd in de mogelijkheid daartoe.

D e  R a a d s h e e r  P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : H a d  m e n U i e t s  d a a r v a n  g e z e g d ?
V e r d a c h t e : Ja, men had mij gezegd, dat Entscheidungswaffen, die na de 

V-wapens in voorbereiding waren, zouden komen. Dan zouden zij het zeker 
hebben gewonnen. Ik mocht niet weggaan om de laatste kans van Nederland 
niet te verspelen, en ik ben dus blijven staan.

De Raadsheer P r o f . M r . D r. v a n  B r a k e l : In de nota van Augustus 1 9 4 0  
heeft U aan Hitler voorgesteld een Bond van Germaansche Volkeren te stichten 
en daarin Nederland onder Uw leiding op te nemen. U hebt daarbij gezegd, 
dat het Nederlandsche volk de N.S.B. dankbaar zou zijn. Die dankbaarheid 
Sou bij het Nederlandsche volk bestaan, omdat het zou zeggen: „N u hebben 
wij toch een schijn van onafhankelijkheid of eenige percenten onafhankelijkheid 
en wij zullen niet met huid en haar in Duitschland opgaan.” Is het toen of later 
niet bij U opgekomen, dat het Nederlandsche volk misschien anders zou kunnen 
redeneeren en waarschijnlijk anders zou redeneeren; dat het Nederlandsche volk 
Waarschijnlijk zou zeggen, dat Hitler aansluiting goedkeurde onder die voor- 
Waarden, omdat dit hetzelfde was als inlijving, en dat dientengevolge de haat 
tegen de N.S.B. eerder zou toenemen dan verminderen?

V e r d a c h t e : Neen, omdat vaststond, dat die Germaansche Statenbond slechts 
op twee punten souverein zou zijn, n.1. op militair en op economisch gebied. Op 
het oogenblik hebben wij precies hetzelfde met het lidmaatschap van de Ver- 
eenigde Volken. Wij kunnen niet militair optreden in Indië en ook economisch 
Sijn wij niet onafhankelijk, omdat onze financiën volgens de overeenkomst van 
Bretton Woods onder controle staan van de UNO. Ik had dus precies hetzelfde 
bedoeld.

De Raadsheer P r o f . M r. D r. v a n  B r a k e l : Die UNO had U nog niet voor
dien. Ik geloof niet, dat dit Uw overwegingen zijn geweest.

V e r d a c h t e : Mijn overweging is geweest niet meer souvereiniteit af te staan 
dan strikt noodzakelijk was.

De Raadsheer P r o f . M r . D r . v a n  B r a k e l : Dat is eigenlijk niet, wat ik U  vroeg. 
Ik heb U gevraagd, of U zich niet hebt gerealiseerd, dat op een dergelijke manier 
aan de souvereiniteit feitelijk voor een groot deel een einde zou worden gemaakt 
en dat het Nederlandsche volk heelemaal niet de N.S.B. dankbaar zou zijn, dat 
Zij dit had bereikt, maar dat het zou zeggen, dat er nu een manier gevonden was 
om met een schijn van zelfstandigheid hetzelfde te bereiken als inlijving, omdat 
anders Hitler het niet zou hebben geaccepteerd. Hierdoor zou de haat tegen de 
N.S.B. grooter worden in plaats van afnemen.
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V e r d a c h t e : Dat heb ik mij nooit kunnen realiseeren, omdat ik dacht, dat het 
niet zoo was.

De P r e s id e n t : Hoe was de verhouding tusschenUen den Rijkscommissaris 
eigenlijk?

V e r d a c h t e : Die van gewapenden vrede.
De P r e s id e n t : Van het begin af?
V e r d a c h t e : Wij hebben elkaar nooit kunnen vinden. Hij vertrouwde mij niet 

en ik vertrouwde hem niet.
De P r e s id e n t : Vertrouwde U hem ook niet?
V e r d a c h t e : Voor geen cent.
De P r e s id e n t : Bepaalde botsingen zijn er niet geweest?
V e r d a c h t e : Er was altijd wrijving.
D e  P r e s id e n t : D u s  g e e n  b e p a a ld e  b o ts in g e n ?
V e r d a c h t e : Ja, o.a. de botsing, toen ik naar den Führer wilde vóór Schmidts 

dood. Toen Schmidt bij mij was geweest en had gezegd: „Het gaat om ons leven, 
om een van ons tweeën, wien weet ik niet”, heb ik getracht bij den Führer te 
komen om hem er van op de hoogte te stellen. Toen heeft de Rijkscommissaris 
geweigerd mijn brief door te geven.

Verder, dat hij met alle geweld wilde, dat ik naar Himmler in plaats van na^r 
Hitler zou gaan. Meermalen, wanneer het te ver ging en ik vond: nu wordt er 
principieel aan de zaak, waarvoor ik sta, getornd, moest ik „neen” zeggen. Maar 
zoolang het niet principieel was, kon ik desnoods buigen, want de macht had ik 
niet.

De Raadsheer P r o f .  M r . K r a n e n b u r g : U hebt in Uw verdedigingsrede in 
eersten aanleg (blz. 77 en 78) gezegd, dat U den naam „regent” gekozen had 
om het tijdelijke karakter te kennen te geven, maar in verschillende artikelen en 
redevoeringen hebt U te kennen gegeven, dat het bewind van het Huis van Oranje 
afgeloopen was door het vertrek van de Koningin. Hoe rijmt U dat?

V e r d a c h t e : Mijn overtuiging was — daarin heb ik blijkbaar ongelijk gehad —, 
dat het vertrek van de Koningin het einde van de Oranjedynastie hier zou be- 
teekenen, omdat het ligt in de lijn van Europa. Dat is gebleken. In de 20 jaar 
revolutie zijn de dynastieën stuk voor stuk geëindigd. Ik heb gedacht: ik zal 
trachten hoog te houden wat geweest is — de 40-jarige regeering van de Koningin
— en als zij terugkomt, zal het afhangen van het resultaat van den oorlog. Een 
regent moest er zijn, zoolang niet definitief de beslissing genomen was. Over de 
vraag, wie de beslissing zou moeten nemen, heb ik niet gepeinsd. Dat zou waar
schijnlijk door een volksreferendum moeten geschieden. Wat er na de beslissing 
Zou komen, was een nieuw vraagstuk. Zoo had ik het geloof, dat waarschijnlijk 
niet de Koningin terug zou komen. Maar zoolang het niet het geval was, moest 
er een regentschap zijn.

De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : Dat regentschap z o u  Ü  hebben.
V e r d a c h t e : Dat zou ik hebben.
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De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : Op blz. 7 9  van U w  verdedigingsrede 
hebt U duidelijk gemaakt, dat U wel begreept, dat het regentschap niet krachtens 
artikel 46 Gw door den Raad van State zou kunnen worden opgedragen, en ook, 
dat zelfs de Raad van State geen Koninklijke macht kon uitoefenen krachtens 
artikel 46 Gw, omdat die gevallen van artikel 46 Gw in dit geval niet aanwezig 
waren. Maar U hebt gezegd: nood breekt wet. U  hebt dus een beroep gedaan 
°p staatsnoodrecht.

Ik wilde U vragen: welke staatsrechtelijke qualificatie had U om U op te werpen, 
om te beoordeelen, of er staatsnoodrecht was en waartoe het leidde?

V e r d a c h t e : Staatsrechtelijk had ik niet de minste qualificatie, maar ik stond 
hier als de eenige, die spreken kon met dengene, die den oorlog gewonnen zou 
hebben, dat is de Führer. Dientengevolge was het Nederlandsche burgerplicht 
om mij in te zetten, om het te doen uit plichtsbesef, waarbij ik misschien zou 
ondergaan. Ik dacht: ik moet het doen, ik moet mij geven voor deze zaak. Uit 
dien hoofde heb ik mijzelf opgeworpen. Ik was leider van de N.S.B. in Mei 1940, 
als zoodanig had ik den plicht om te doen wat mogelijk was, nu wij hier verlaten 
stonden.

De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : Dus de regelmatige staatsrechtelijke 
organen wilden het niet en U als particulier ging tegen de regelmatige staats
rechtelijke organen in, zeer bewust.

V e r d a c h t e : De regelmatige staatsrechtelijke organen, die in Nederland waren, 
waren onder Duitsch beheer. Ik wilde ze graag weer onder Nederlandsch beheer 
hebben. Ik vond het heel verkeerd, dat er geen Nederlandsche regeering was, 
die de zaken eenigszins recht kon houden gedurende den bezettingstijd. Wij 
Waren er als volk; er moest voortgegaan worden; wij moesten blijven leven.

Ik vond het beter, dat er door Nederlanders geregeerd werd dan door Duit
schers. Ik zag de afbraak van het Regeeringsapparaat voor mijn oogen gebeuren 
en vond, dat het noodig was, die afbraak tegen te gaan.

De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g  : U begreep, dat U als particulier op onre
gelmatige wijze een verandering in de staatsinrichting tot stand wilde brengen?

V e r d a c h t e : Ik ben geen jurist en daarover heb ik mij geen zorg gemaakt, 
maar ik wilde alleen, dat er een Nederlandsche regeering kwam om onze belangen te 
behartigen, zooals ook in Denemarken het geval was. Ik zag het feit, dat hier 
geen regeering was, als een zeer groote lacune en ik hoopte, dat wij de afbraak 
houden kunnen tegengaan. Het beste bewijs, dat wij het goed zagen, was dat die 
Duitschers, die tegen ons volk waren, zich met alle macht tegen dat denkbeeld 
hebben gekeerd.

De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : U ging dus als particulier in tegen 
een regeling, die hier bestond.

V e r d a c h t e : Als leider van de N.S.B.
De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : U heeft erkend, dat de positie van 

leider van de N.S.B. geen staatsrechtelijke positie was, dat de leider van de
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N.S.B. dus geen oordeel had over de vraag, of hier staatsnoodrecht zou aan
wezig zijn.

V e r d a c h t e : Ik had geen enkele staatsfunctie.
De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : U was dus particulier en had dus 

ook Uw eigen verantwoordelijkheid.
Dan heeft U  indertijd een onderhoud met den Führer gehad, op 2 December 

1943. Van Geelkerken heeft daarvan een verslag gemaakt; wat betreft de kwestie 
van aansluiting, bondsstaat, enz. staat er, dat dit zich nog niet liet bepalen. Maar 
in elk geval zou het een ondergeschikte positie zijn voor Nederland. Ons land 
zou een deel worden van een rijk, van een statenbond, zooals onze oude republiek 
was, zooals de Vereenigde Staten waren voor de constitutie, of een bondsstaat. 
Daarover, zei de Führer, kan op het oogenblik nog niet gesproken worden. 
Volgens artikel 3 van Uw ontwerp zelf moest Nederland zijn constitutie wijzigen. 
U heeft zelf later gezegd, dat U geen bezwaar had tegen het woord „Reich”, 
mits dat woord niet meer gebruikt werd voor afzonderlijke deelen van het Rijk. 
U wilde dus wel, dat Nederland deel werd van een ander rijk. Verder heeft U ge
zegd, dat de practische ontwikkeling zou moeten gezien worden als een statenbond.

V e r d a c h t e : Jawel.
De Raadsheer P r o f .  M r . K r a n e n b u r g : U wilde dus Nederland deel laten 

uitmaken van een dergelijke staatsrechtelijke organisatie, statenbond, bonds
staat of rijk.

V e r d a c h t e : De naam, heb ik gezegd, komt er niet op aan, maar de inhoud wel. 
Dit was neergelegd in de nota: samenwerking van zelfstandige staten, militaire 
samenwerking tegen Azië. Er waren nieuwe wereldmachten ontstaan: de Ver
eenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Unie. Tusschen deze wereldmachten 
is een in zichzelf verdeeld Europa niet houdbaar. In Europa moet een macht 
gevormd worden van 150 a 200 millioen menschen; dat was het minimum om 
in stand te kunnen blijven en niet kapot gemaakt te worden door de machten 
buiten Europa, die in deze eeuw zijn ontstaan. Ik hoop van harte, dat de feiten 
mij ongelijk zullen geven, maar het is nu zeer de vraag. Indië is er ook als een 
onderdeel bij betrokken.

De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : U vond dus goed, dat Nederland 
werd een deel van een grooter rijk of statenbond of bondsstaat. Dat wil dus 
zeggen: deel werd van een andere gezagsorganisatie, dat dus die andere ge- 
zagsorganisatie zich ook zou uitbreiden over Nederland.

V e r d a c h t e : De zaak is zoo, dat ik dit stelde, dat Nederland deel zou uitmaken 
van een bond van Germaansche staten of volken. Hoe men dat noemt laat mij 
vrij koud. Ik noem dat geen rijk, want ieder sprak van rijk, maar wilde men dien 
naam hebben, heb ik gezegd, dan is dat tot daar aan toe, als de inhoud maar niet 
verandert en wij een zelfstandig, vrij volk zouden blijven.

De Raadsheer P r o f . M r. K r a n e n b u r g : De inhoud bracht ook mee, dat de 
Führer zou zijn de leider van dat rijk, dus van de nieuwe organisatie.
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U weet, dat het Führerprincipe meebrengt, dat de menschen, die onder hem 
staan, hem gehoorzamen moeten.

V e r d a c h t e : In die dingen, waarin hij zich verbonden had, zooals ik het bij 
mijn eed van trouw uitdrukkelijk had gezegd, en die niet in strijd kwamen met 
de eer, de waardigheid en de belangen van ons volk. Wanneer hij die aanrandde, 
was ik vrij.

De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : Eer, waardigheid en belang van een 
volk zijn zeer vage uitdrukkingen. Het nationaal-socialistische beginsel, het 
Führerprincipe eischt toch een absolute gehoorzaamheid aan den Führer. Die 
Führer was voor U vanzelfsprekend ook de leider van de weermacht. Er zou dus 
een gemeenschappelijke weermacht zijn onder leiding van den Führer. De leider 
van dat Rijk zou dus de absolute macht hebben en die zou zich uitstrekken ook 
over Nederland.

V e r d a c h t e : Inderdaad. Ik erken, dat ik noodig vond, dat er zou zijn een ge
meenschappelijke weermacht en dat niet wij daar het oppercommando over 
Zouden hebben, maar de sterkste militaire mogendheid. Dat is vanzelfsprekend 
en dat ziet U nu ook gebeuren. Men kan aannemen, dat dit inhaerent is aan het 
begrip: samenwerking met anderen.

De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : U  wist toch in 1940, toen de Duit
schers Nederland bezetten, dat het regime werkte met concentratiekampen en 
Gestapo?

V e r d a c h t e : Ja.
De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : Vond U het dan wenschelijk, dat een 

dergelijk systeem ook hier in Nederland gevestigd werd?
V e r d a c h t e : Neen, dat ligt niet in onzen aard. Ik geloof, dat ik wel mag zeggen, 

dat, wanneer er één nationaal-socialist is geweest, die zich wars heeft getoond 
van gewelddaden, ik het ben geweest. Tegen de menschen, die in de Meidagen 
van 1940 om mij heen stonden, is veel geweld gebruikt door degenen, die toen 
het gezag in handen hadden. Acht van mijn menschen zijn doodgeschoten. 
Mijn broeder is doodgeschoten. Mijn vrouw is opgesloten in een oude gevangenis, 
Zonder dat er stroomatrassen waren. Mijn zuster heeft men in een krankzinnigen
gesticht opgesloten. Maar toen het afgeloopen was, zijn wij aan het werk gegaan 
en hebben er verder niets tegen gedaan. Wij hebben geen weerwraak in welken 
Zin dan ook willen nemen. Ook in de zaak van Reydon en Seyffardt hebben wij 
niets gedaan. Toen er boerderijen van N.S.B.-ersin brand werden gestoken, 
hebben de Duitschers ons andere boerderijen aangeboden, maar wij hebben die 
niet willen aanvaarden. Het is voor degenen, die de Beweging de nationaal- 
socialistische hebben genoemd, omdat zij nationale menschen wilden zijn met 
een groot gevoel voor sociale gerechtigheid, een van de meest tragische dingen, 
dat alles wat de Duitschers, die het woord „nationaal-socialisme” eerder hadden 
dan wij, verkeerd deden, op onzen naam kwam te staan. Zoo ging het ook met 
de concentratiekampen.
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De Raadsheer P r o f . M r . K r a n e n b u r g : Intusschen hebt U met het systeem, 
dat op die wijze optrad, samengewerkt en hebt U U in dienst gesteld van dat systeem.

V e r d a c h t e : Ik heb juist mijn best gedaan dat systeem zooveel mogelijk tegen 
te houden. Er was een dualisme in de Duitsche leiding, zoodat men die niet als 
één geheel kon zien. Er was een strijd tusschen Hitler en Himmler. Ik zag dien 
strijd en ik moest probeeren het systeem van Himmler zooveel mogelijk tegen 
te houden.

De Raadsheer M r . D r . F e b e r : Als U achteraf zoo den gang van zaken over- 
ziet, zou U het dan feitelijk niet beter geacht hebben, dat U het lot van Commis- 
saris-Generaal Schmidt had gedeeld? Beter voor U zelf, voor den naam, dien U in 
de geschiedenis van Nederland zal achterlaten; beter ook voor Uw volgelingen, 
die dan misschien eindelijk tot het inzicht zouden zijn gekomen, dat zij iedere 
samenwerking met Duitschland moesten staken, en uiteindelijk in zijn resultaat 
ook beter voor ons volk zelf.

V e r d a c h t e : De zaak is, geloof ik, zoo: Hitler heeft het verloren en daarom 
heb ik dus niet mijn doel kunnen bereiken; dat spreekt vanzelf.

De Raadsheer Mr. Dr. Feber: U had het allang kunnen inzien, toen de ge
heele zaak ging kenteren.

V e r d a c h t e : De kans, dat ik iets goeds zou kunnen doen, werd aan twee kanten 
minder: de mogelijkheid, dat Hitler winnen zou, werd kleiner, terwijl ik de 
positie van Himmler grooter zag worden. Aan beide zijden werd ik gedrukt. Dat 
neemt niet weg, dat ik meende te moeten blijven staan, zoolang het mogelijk 
was, dat ik iets goeds kon bereiken. Immers, kwaad kon ik daarmede niet doen, 
omdat het al of niet winnen door Hitler niet door mij werd bepaald. Ingeval 
hij verloor, zouden anderen voor de toekomst van ons land zorgen. Ingeval hij 
won, diende ik er te zijn om te redden, wat er te redden viel. Daarom moest ik 
blijven staan tot het einde.

De Raadsheer M r. D r. F e b e r : Meent U niet, dat het voorU beter zou zijn 
geweest, het lot van Schmidt te deelen?

V e r d a c h t e : Het lot van Schmidt deelen? Toen hij bij mij was, zei hij: het 
gaat om een van ons tweeën. Hij was het; ik niet. Ik ben er niet voor op zijde 
gegaan.

De Raadsheer M r. D r. F e b e r : U had het zóó scherp kunnen stellen, dat U 
hetzelfde lot zou treffen.

V e r d a c h t e  : Wij wisten, van welke zijde het kwam, maar wij konden het niet 
voorkomen. Toen men mij kwam vertellen, dat Schmidt in Frankrijk uit den 
trein was gevallen, dacht ik, dat men mij kwam halen om mij naar Duitschland 
te voeren en toen heb ik gezegd: „Ik  zal rustig meegaan, want dan heb ik kans 
populair te worden in ons land”.

De Raadsheer M r . D r . F e b e r : Het was voor U een betrekkelijk kleine 
moeite geweest om te bevorderen, dat U zelf van het tooneel verdwenen zou zijn.

V e r d a c h t e : Ik zou niet weten hoe.
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De Raadsheer M r . D r . F e b e r : Door U  krachtig te verzetten. Als men voor 
een dergelijke zaak een Duitscher vermoordt, vermoordt men toch voor een 
dergelijke zaak ook wel een Nederlander.

V e r d a c h t e : Men zou mij ook vermoord hebben, als Himmler niet bang was 
geweest voor de reactie bij Hitler; dat hij het niet aandurfde was voor mij een 
bewijs, dat de hand van den Führer boven mij was en het verbond van kracht 
was. Ongetwijfeld zou Himmler het anders gedaan hebben, ongetwijfeld! Hij 
wist goed, wie hem tegenhield. De weg was duidelijk: eerst Schmidt weg, dan 
Mussert weg, dan Rost van Tonningen aan het hoofd van de Beweging, daarna 
Regeeringshoofd, daarna aanbieding van de souvereiniteit van Nederland aan 
Duitschland.

De Raadsheer M r . D r . F e b e r : Kunt U  met iets staven, dat hij het niet aan
gedurfd heeft ?

V e r d a c h t e : Neen. Het ging toch eigenlijk zoo: Schmidt streed voor mij 
(niet voor mij persoonlijk, maar voor de Beweging), omdat hij vond, dat de Be
weging een waarborg was voor de vriendschap van volk tot volk en inlijving haat 
ten gevolge hebben zou. Hij was een Duitscher, die ons begreep. Dat hij het 
met den dood bekocht heeft, is zeer tragisch. Ze konden niets anders doen dan 
hem zwart maken met te zeggen, dat hij zelfmoord gepleegd had. Ik heb tegen 
Himmler gezegd: daar is geen sprake van, zoekt U de moordenaars van Schmidt.

De Raadsheer M r . D r . F e b e r : U sprak voor het Hof over de pacificatie van 
West-Europa en het behoud van de Europeesche cultuur. U hebt woordelijk 
dit gezegd (zoo staat het in Uw redevoering): „Nu is Europa’s eenige hoop nog, 
dat de Angel-Saksers zullen doen, waarin Duitschland heeft gefaald. Zullen zij 
deze Europeesche taak volbrengen? Vurig hoop ik, dat het zoo zal zijn.” U dacht 
daarbij aan de tegenstelling met Rusland. Ten slotte hebt U in Uw redevoering 
in denzelfden geest iets gezegd over de blokvorming, waaraan Engeland op het 
oogenblik bezig is:

„Moge Engeland er in slagen te verrichten, waartoe Duitschland niet 
bij machte was. Het komt er minder op aan wie het doet, dan wel, dat het 
geschiedt.”

Hoe ziet U  de mogelijkheid om dit standpunt, dat U uitgesproken hebt, te 
vereenigen met Uw nationaal-socialistische theorie, m.a.w. is dit wel werkelijk 
Uw innerlijke overtuiging en, zoo ja, had U  die overtuiging ook in het laatste 
deel van den oorlog, toen U  inzaagt, dat Duitschland tot die taak, die U gekozen 
had, niet bij machte zou zijn? Als het Uw overtuiging was, denkt men in wijderen 
kring van de N.S.B. dan op dezelfde wijze er over?

V e r d a c h t e : Het antwoord daarop is dit: Ongetwijfeld zijn er, doordat ik 
dezen weg gegaan ben, menschen geweest, die gedacht hebben, dat ik dat deed 
uit liefde voor Duitschland. Dat was het niet. Mijn overtuiging was, dat het 
nationaal-socialistische Duitschland en het fascistische Italië Europa zouden
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redden van den ondergang in het communisme, uitloopend op inlijving bij het 
Sovjet-Imperium. Als zij vernietigd zouden zijn, wie zou dan een nieuw, sterk 
Europa kunnen opbouwen? Het optreden van de Duitschers in alle landen van 
Europa heeft het tegendeel gebracht van de pacificatie, de samenwerking. Dit 
is zeer tragisch. Nu is er alleen nog de Amerikaansch-Engelsche macht, die 
Europa voor de inlijving bij het Sovjet-Imperium kan behoeden. Het gaat er 
mij om, dat dit voorkomen wordt. Nu Duitschland-Italië daartoe niet bij machte 
zijn, hoop ik op de U.S.A. Daarom is het volkomen oprecht gemeend wat ik 
daar gezegd heb.

De Raadsheer M r. D r. F e b e r : U had dus geen voorkeur.
V e r d a c h t e : Neen, alleen wilde ik gaarne dat het gebeurde. Ik was overtuigd, 

dat het nationaal-socialisme geroepen was en dat dit de laatste kans was, die 
God ons gaf om Europa te redden van den komenden ondergang.

D e  Raadsheer M r . D r . F e b e r : Maar U  maakte zich dus los van een natio
naal-socialistische staatsinstelling.

V e r d a c h t e : Ja, ik heb in den loop van den tijd eenige dingen geleerd, n.1. 
dat het nationaal-socialisme, hoewel het in principe volkomen juist is, toch zijn 
groote gevaren heeft door de ontaarding, welke er uit voort kan komen, zooals 
gebleken is. Wat hier in de oorlogsjaren geweest is, heeft niets te maken met het 
nationaal-socialisme, zooals wij dat voorstonden: nationalisme door bevordering 
van sociale gerechtigheid; sociale gerechtigheid op nationalen grondslag. Als 
ieder volk in Europa zich zoo instelde zou er m.i. vrede kunnen komen tusschen 
de volkeren van Europa. Dit geloof aan de pacificatie is eveneens aan flarden ge
slagen. Het nationaal-socialisme is ontaard in dictatuur tegen het volk, waarbij 
geen loyale oppositie en geen openbaarheid mogelijk was. Aan die grondfouten 
is het te gronde gegaan.

Ik moge U nog zeggen, dat wat hier door het nationaal-socialisme gedaan is 
totaal iets anders is dan wij ooit voor oogen hebben gehad. Dat is een van de 
tragische dingen.

De A d v o c a a t - F is c a a l : U hebt zooeven in antwoord op een vraag van 
een van de raadsheeren gezegd, dat U niet gepeinsd had over de vraag, of Neder
land een koninkrijk zou blijven en dat U  meende, dat dat bij referendum wel 
Zou worden uitgemaakt. Vindt U dat heelemaal in overeenstemming met de nogal 
belangrijke rol, die U aan Uzelf in den oorlog had toegedacht? U  vond wel, 
dat het op Uw weg lag dat plan van den Germaanschen statenbond op te zetten. 
Vindt U dan niet, dat U over de vraag, of Nederland een koninkrijk moest blijven 
of niet, ten minste toch wel Uw gedachten mocht laten gaan ?

V e r d a c h t e : Mijn gedachten er over laten gaan?
De A d v o c a a t - F is c a a l : U hebt zooeven, als ik mij wel herinner, gezegd: 

ik heb daarover niet gepeinsd.
V e r d a c h t e : Dan heb ik dat niet juist uitgedrukt. Ik heb bedoeld: Het was 

niet mijn taak om daarover een beslissing te willen voorbereiden, maar het was
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mijn taak om in de regeering te voorzien; mij houdende aan het feit, dat de Ko
ningin het land verlaten had, en dus zoolang daarin voorzien moest worden door 
een regentschap.

De A d v o c a a t - F is c a a l : Dacht U werkelijk, dat Hitler de beslissing over 
ons koningschap later aan een Nederlandsch referendum zou overlaten?

V e r d a c h t e : Waarom niet? Ik geloof wel, dat het in het oog van het Neder
landsche volk zeer sympathiek zou zijn, als ik zeide: Hitler deugde niet, maar 
ik heb die overtuiging niet. Ik was overtuigd, dat hij wèl deugde, maar dat zijn 
omgeving hem bedroog. Ik ben de eenige Nederlander, die op dit gebied eenige 
persoonlijke ervaring heeft.

De A d v o c a a t - F is c a a l : Ik vind het niet een kwestie van deugen of niet 
deugen, maar het zou niet in overeenstemming met het Führerprincipe zijn 
geweest, als dit aan een referendum van het volk zou zijn overgelaten.

V e r d a c h t e : Hij heeft zelf ook referendums gehouden.
De A d v o c a a t - F is c a a l : Dat waren referendums van een zeer bijzonder ka

rakter.
V e r d a c h t e : Op het oogenblik zijn er verkiezingen in Rusland. Daar is maar 

één partij en toch zijn er verkiezingen. Ik ben het metUeens, dat het één-partij- 
stelsel niet goed is, en ik ben van mijn denkbeelden daaromtrent genezen. Er 
moet een loyale oppositie mogelijk zijn, wil het niet in dictatuur ontaarden. Ik 
was er van overtuigd, dat, wanneer wij een zelfstandig volk waren, wij het in 
Zelfstandigheid door een referendum zouden mogen uitmaken.

De A d v o c a a t - F is c a a l : Dat is heelemaal niet in overeenstemming met wat 
U heeft geantwoord op een vroegere vraag van den President. Daarbij heeft U 
gesproken over de kwestie van het Koninkrijk Denemarken en het Koninkrijk 
Zweden eenerzijds en het Noorsche Rijk en het Rijk der Nederlanden anderzijds. 
Toen heeft U  ter sprake gebracht het gesprek, dat Hitler met Koning Leopold 
heeft gehad, waarbij Hitler, die zich op dat oogenblik blijkbaar tot het doen van 
toezeggingen op dat punt gerechtigd voelde, hem gezegd zou hebben: Gij blijft 
koning. Daaruit heb ik eigenlijk begrepen, dat U de beslissing op dit punt toch 
meer in gedachte aan Hitler toekende.

V e r d a c h t e : De kwestie van het onderhoud met Koning Leopold heb ik 
slechts in de couranten gelezen. Dat wist ik niet vóór dien tijd. Hitler heeft alleen 
aan Koning Leopold te kennen gegeven, dat hij zich daaromtrent geen zorgen 
behoefde te maken, hetgeen ik heb willen aanvoeren als een bewijs van zijn 
oprechtheid.

De A d v o c a a t - F is c a a l : Ik ben aan de hand van het dossier gekomen tot een 
Zekere samenvatting van Uw standpunt. Die zou ik U  even willen voorleggen, 
omdat ik U de gelegenheid wil geven eventueele onjuistheden, naar Uw meening, 
daarin te betwisten:

Een Duitsche overwinning acht ik waarschijnlijk. Die overwinning zal voor 
Nederland annexatie meebrengen, tenzij ik Hitler weet te bewegen tot oprichting
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van den Germaanschen Statenbond. Die Bond zou ons althans een kleine rest 
van zelfstandigheid laten. Om dat doel te bereiken moet ik echter onvoorwaardelijk 
aan de zijde van Duitschland staan.

Geeft dit Uw standpunt juist weer?
V e r d a c h t e : Ten deele. Een kleine schijn van zelfstandigheid heeft mij nooit 

voor oogen gestaan. Integendeel, de zelfstandigheid bleef, behoudens datgene 
wat aan de overkoepeling werd opgedragen. Dus niet omgekeerd: de overkoepe
ling heeft alles, behalve wat aan de afzonderlijke staten wordt afgestaan. Neen, 
alle afzonderlijke staten behouden alles, behalve die twee dingen, de militaire 
en economische aangelegenheden, die voor de samenwerking noodzakelijk zijn. 
Behalve dit punt kan ik het met U eens zijn.

De P r e s id e n t : Wilt U zelf misschien nog een kort woord spreken?
V e r d a c h t e : Hoeveel tijd kunt U mij daarvoor geven?
De P r e s id e n t : U kunt ongeveer een half uur krijgen. Daarin kunt U heel veel 

vertellen.
V e r d a c h t e : Dan wil ik gaarne nog enkele punten toelichten.
De P r e s id e n t : Nadat Uaan het woord geweest is, zal ik het woord geven aan 

Uw raadsman, die de juridische punten zal behandelen, en na de pauze kan de 
raadsman, die meer de menschelijke zijde van de zaak zal beschouwen, het woord 
krijgen. Wij moeten deze zaak vandaag afhandelen. U kunt nu spreken.



VERDEDIGING VAN MUSSERT
V e r d a c h t e : Mijnheer de President! EdelHoogAchtbare Heeren! Ik geloof te 

mogen zeggen, dat de grondslag van al mijn handelingen gevormd wordt door 
mijn voorstel betreffende den Germaanschen Statenbond. Ben ik daarin te ver 
gegaan ten aanzien van het opgeven van onze souvereiniteit? Immers, dit wordt 
mij verweten. Nu is dit wel merkwaardig: Het was in de jaren 1925 tot 1927, 
dat, zooals U weet, het Belgisch Verdrag hier aan de orde was. Minister van 
Karnebeek had het Belgisch Verdrag gesloten met zijn collega Hijmans. Het 
kwam ter ratificatie in de Kamer en ik heb toen in Nederland de vaan van de 
oppositie geheschen en het verzet daartegen geleid, omdat o.m. de beperking 
van onze souvereiniteit over de wateren van de Schelde tot den Rijn mij te ver
ging.

Het merkwaardige is dus, dat, toen men die souvereiniteitsbeperking in 1925- 
1927 deed, men m.i. te ver ging en ik er tegen opkwam en men nu zegt van mij: 
gij zijt te ver gegaan met deze souvereiniteitsbeperking, terwijl ik van meening 
ben, niet verder gegaan te zijn dan onvermijdelijk was voor de totstandkoming 
van den Bond, door de volstrekte souvereiniteit alleen op te geven ten aanzien 
van militaire en economische zaken.

Ik geloof, dat wanneer men tot samenwerking van de volkeren komt (ik hoop 
van harte, dat het eindelijk eens zoover zal komen, omdat ik groote gevaren zie 
voor verdeelde staten van Europa), men het nooit kan doen zonder iets van de 
souvereiniteit van ieder der volkeren afzonderlijk prijs te geven.

Ik moge de souvereiniteitsbeperking in militairen en economischen zin nader 
toelichten.

De Minister van Buitenlandsche Zaken Jhr. van Karnebeek noemde indertijd 
het opgeven van een deel van de souvereiniteit „een offer op het altaar van den 
Volkenbond". Nu heeft Nederland gewonnen en zijn wij weer lid van een Bond 
geworden; alleen is de zetel verplaatst van Europa naar Amerika, wat ook in 
de verplaatsing van de machtsposities zeer zuiver ligt. En nu wederom zijn er 
beperkingen gekomen. Ik behoef, geloof ik, nauwelijks iemand te zeggen, hoe 
sterk dit het geval is. Wanneer Nederlandsche troepen, voor het herstel van de 
orde in Nederlandsch-Indië bestemd, niet in Nederlandsch-Indië mogen landen, 
beteekent dit, dat wij onze souvereiniteit op militair gebied volkomen verloren 
hebben.

Wat de noodzakelijkheid betreft om onze souvereiniteitsbegrippen te herzien, 
daaromtrent sta ik niet alleen. Een man, die in vele kringen zeer gewaardeerd
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wordt, Eden, heeft in het Lagerhuis gezegd, dat hij geen andere oplossing zag 
dan dat wij allen onze huidige ideeën over souvereiniteit afschaffen. „Wij moeten 
trachten op de een of andere wijze het nationalisme zijn scherpte te ontnemen," 
Zoo zeide hij.

In Bretton Woods heeft men uitgemaakt, dat de samenwerking van de volkeren 
in economischen zin het noodzakelijk maakt, dat de aangesloten staten hun sou
vereiniteit op dit gebied loslaten, ja dat zelfs de financieele richtlijnen, deviezen- 
aangelegenheden en al dergelijke kwesties door de UNO zullen worden bepaald. 
In de Tweede Kamer heeft men er op gewezen, dat van nu af aan Nederland 
op die punten geen souvereiniteit meer bezit.

Ik geloof, dat de tijd zal komen, dat men er zich over verbazen zal, dat men in 
1946 nog bezwaren had tegen de vermindering van onze souvereiniteit op deze 
gebieden, welke ik heb voorgesteld in 1940 in mijn plan voor den Germaanschen 
Statenbond.

Dan heeft men gezegd: zijt gij niet te ver gegaan, dat hadt gij niet mogen doen! 
Maar alvorens men den staf over mij breekt, verzoek ik kennis te willen nemen 
van een min of meer analoog geval, dat zich in onze geschiedenis heeft voorge
daan.

Mijnheer de President, ik moge n.1. een voorbeeld uit de geschiedenis aan
halen van iemand, die grootere dingen gedaan heeft dan ik. Het was in 1607, 
dat Maurits en Oldenbarnevelt verschil van meening hadden over de voortzet
ting van den oorlog met Spanje. Van Oldenbarnevelt wilde vrede of een bestand; 
Maurits wilde doorvechten; hij kon dit alleen dan, wanneer koning Hendrik IV 
van Frankrijk met hem was en zoo schreef hij in zijn brief aan koning Hendrik 
IV van Frankrijk: (

„Ik  smeek Uwe Majesteit om bij Uwe goede meening over mij te vol
harden, want ik kan naar waarheid zeggen, dat het nooit bij mij is opgekomen 
mijzelf of mijne handelingen afhankelijk te laten zijn van iets anders dan 
den wil van Uwe Majesteit; en dit besluit zal nooit bij mij veranderen, 
zooals Uwe Majesteit zal ervaren, wanneer het U zal behagen mij te ver- 
eeren met Uwe bevelen.”

Dat is nog andere taal dan ik gebruikt heb en toch gelooft niemand, dat Prins 
Maurits van plan was Nederland aan Frankrijk uit te leveren, ofschoon hij wist, 
dat koning Hendrik IV wenschte de souvereiniteit over Nederland te verkrijgen 
en hij (Maurits) dan de leenman zou zijn.

Maar hij deed zijn best hulp te vinden daar waar hij die meende te kunnen 
krijgen en ik heb met bescheiden middelen datzelfde getracht: hulp te vinden 
bij den man, die helpen kon als hij wilde, tegen de machten, die ons belaagden 
(Himmler c.s.). Te recht of ten onrechte verwachtte ik hulp van hem.

Ik was dus van meening, dat ik een plicht had te vervullen en dat ik dien met 
ijzeren consequentie had door te zetten, totdat Hitler zou hebben gewonnen,
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Sou hebben verloren of dood zou zijn; overtuigd, dat daardoor voor ons volk 
alleen winst mogelijk was en door mij niets verloren kon gaan.

Men zou kunnen zeggen: als gij dit niet gedaan hadt, hadt gij de eenheid van 
het Nederlandsche volk versterkt. Ja, Mijnheer de President, alle inzet heeft 
Zijn voor en zijn tegen. Ik wist, dat onze positie moeilijk zou zijn in ons volk. 
Wanneer menschen, die met hart en ziel aan hun volk hangen, telkens voelen, 
dat zij steeds meer daarvan worden afgedrongen, dan is dat niet prettig. Het is 
een geestelijke gewaarwording, die zeer kwellend is, als men ziet kapot slaan 
Wat men beschouwt als noodzakelijk voor de toekomst van ons volk, zooals de 
samenwerking tusschen de Europeesche volken. Toch meende ik niet te moeten 
ophouden, omdat ophouden beteekende den weg vrij maken voor Himmler c.s. 
en den weg afsnijden aan Hitler om ons land zelfstandigheid terug te geven. Dit 
Js de zeer zware positie, waarin wij hebben volgehouden.

De militaire inzet, de tweede beslissing, waarvoor ik stond. De eerste groote 
beslissing was in Juli/September 1940 gevallen. De tweede was: zullen wij aan 
den inzet voor den oostwal en de bestrijding van de Sovjets meedoen ja of neen. 
Ik heb gemeend ja te moeten zeggen, omdat ik er van overtuigd was, dat groote 
gevaren Europa bedreigden en ook ons land. Ik weet wel, dat er gezegd wordt, 
dat het grootste gevaar al binnenslands was. Maar aanvang 1941 waren de toe
standen veel en veel beter dan in 1943-1945. Ik had toenmaals, in Januari 1941, 
de overtuiging, dat het nationaal-socialisme en het fascisme in de personen van 
Hitler en Mussolini Europa zouden pacificeeren, wat Napoleon niet had kunnen 
doen, met behoud van het eigen zelfstandige leven van de volkeren. Daarom 
hebben wij ons daarvoor ingezet, omdat het een heilige oorlog was, al klinkt 
dat misschien nu naïef. Men heeft ons van 1918 tot 1940 uit en ter na voorge- 
houden het groote gevaar, dat dreigde van den kant van het communisme. Door 
de predikanten op de kansels, door de bisschoppen, in het Parlement, enz. De 
Nederlandsche Regeering wenschte geen politieke betrekkingen met de Sovjet- 
Unie te onderhouden. Toen Finland overvallen was door Rusland werden er 
bidstonden gehouden om God te smeeken Finland bij te staan. Dat doet men 
nu niet meer. Het Sovjet-imperialisme was een ontzettend gevaar in onze oogen 
en onze jongens, die gegaan zijn, deden dat waarlijk niet voor hun pleizier;zij 
Zijn niet gevallen — waaronder mijn naaste verwanten — omdat zij het zoo prettig 
Vonden om te komen in de stoffige steppen en de sneeuwvlakten van Rusland. 
Daarbij moet gezegd worden, dat wij geloofden, dat het zoo’n vaart niet zou 
loopen. Men had ons verteld, dat de heele expeditie tegen Rusland in drie maan
den zou zijn afgeloopen en dat dan de oostwal gevestigd en Europa beschermd 
Sou zijn en dan zouden wij als zelfstandig volk een nieuw leven beginnen. Om 
te voorkomen, dat men zou zeggen: hij schrijft wel over Germaansche volken, 
maar als het er op aankomt doet hij niets, ik zeg: om dat te voorkomen moest 
Jk dit besluit nemen. Onze jongens zijn er heen gegaan en velen zijn gevallen. 
Is het offer tevergeefsch geweest? Ik geloof niet, dat de offers tevergeefs ge
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bracht zijn als ze uit idealisme gebracht worden De toekomst zal er over 50 jaar 
beter over kunnen oordeelen dan wij nu.

Wanneer Indië voor Nederland verloren gaat, zal het offer in de Javazee toch 
niet tevergeefsch zijn geweest. Wij weten alleen niet, hoe uiteindelijk alles in 
zijn werk zal gaan. Wij kunnen dat niet beoordeelen, hetgeen ons niet ontheft 
van den plicht zoo goed mogelijk ons best te doen.

De kwestie van Indië. Men heeft mij verweten, dat ik in den brief aan Hitler 
in 1941 vóór mijn beëediging op hem, gesproken heb over de waanzinnige oor
logsverklaring. Men heeft gezegd: Gij mocht zulke dingen niet zeggen. Mis
schien was ik daarin te ver gegaan. Maar het was de ellendigste dag van mijn le
ven, toen ik die oorlogsverklaring vernam. Vast was ik er van overtuigd, dat 
Japan Nederlandsch-Indië niet zou aanvallen. In December 1940 heb ik met 
den Führer over Indië gesproken en heb hem gewezen op het groote belang van 
Indië, niet alleen voor Nederland, maar voor geheel Europa. Hij zei, dat hij 
daarvan overtuigd was en zijn best zou doen. Hij was van meening, dat Japan 
Nederlandsch-Lidië niet zou aanvallen en dat hij Japan in toom zou kunnen 
houden, maar hij zei: Het hangt van de heeren in Engeland af, wat er gaat ge
beuren. Toen men tot de oorlogsverklaring kwam, voorzag ik een zee van ellende. 
Ik ben in 1935 in Indië geweest. Ik ben geen Indische specialist, maar ik heb met 
de menschen op de vliegvelden gesproken en ik ben bij de oorlogsschepen ge
weest, en ik wist, dat de verdediging volstrekt onvoldoende was. Ik wist, dat 
onze kruisers met hun 15 cm geschut door de Japanners met hun 20 cm geschut 
op grooten afstand in den grond zouden worden geboord. Ik voorzag groote 
ellende als gevolg van die oorlogsverklaring. De verschrikking is over ons Indië 
gekomen nog veel erger dan ik voor mogelijk heb gehouden. Het is ten slotte 
veel erger geworden dan wij hebben kunnen denken. Onder den indruk van 
alles wat ik komen zag aan ellende in geval van oorlog, zag ik het als de taak van 
de Regeering in Londen en in Buitenzorg om Indië buiten den oorlog te houden. 
Wij wisten uit den Napoleontischen tijd, wat de gevolgen van een oorlog konden 
zijn. Toen hebben wij Ceylon, de Kaap en Malakka verloren. Tijdens den oorlog 
van 1914-1918 was er slechts een zwak eskader in Indië, maar toch is het gelukt 
om Indië buiten den oorlog te houden. Wij hoopten steeds in 1940 en 1941, 
dat men in Londen alle krachten zou inspannen om Indië ook nu buiten den 
oorlog te houden. Ik was door de oorlogsverklaring diep getroffen en wij weten 
nu allen, welk een ellende zij over ons gebracht heeft. Men zou kunnen zeggen: 
Japan zou toch zijn gekomen. Maar wanneer men dat aanneemt, aanvaardt men 
het recht van den preventieven oorlog, een recht, dat Nederland nooit heeft 
aanvaard en dat sinds Hugo de Groot ook nooit als recht erkend is in ons land.

Over het op post blijven in den winter van 1944/1945 moge ik U dit zeggen. 
Velen onder de N.S.B.-ers en ook onder de niet-N.S.B.-ers zijn in dien zoo ont
zaglijk zwaren tijd op hun post gebleven. Ik heb grooten eerbied voor hen. Ik 
ben door het land getrokken en heb gezien, wat deze menschen toen te lijden



V E R D E D I G I N G  V A N  M U S S E R T 2 1 7

hadden. In de groote steden van het Westen, waar N.S.B.-burgemeesters van 
mij waren, hebben zij het meest uitgestaan. Zij hebben hun best gedaan, de een 
meer, de ander minder. De een heeft meer ruggegraat getoond dan de ander, 
maar bij allen was de drang om voor de belangen van de inwoners te strijden en 
sommigen hebben ongelooflijk hard voor hun gemeente gestreden. Ik weet met 
absolute zekerheid, dat, wanneer de Rotterdamsche havens op het oogenblik 
voor tweederde zijn gespaard gebleven, dat te danken is aan de zorgen van den 
toenmaligen burgemeester Müller en den Beauftragte Völckers, die zich daar
voor hebben ingespannen. Zoo hadden de Duitschers uitgebreide maatregelen 
genomen om den toren van Zaltbommel te doen springen. Groote hoeveel
heden springstoffen waren er in aangebracht. De burgemeester Bol heeft ge- 
Zegd: Dan ga ik er voor staan en dan mogen jullie mij ook in de lucht laten vliegen. 
Dank zij mijn aandringen bij den Rijkscommissaris en de moedige houding van 
den burgemeester is dit prachtige monument behouden gebleven. Op de Zuid- 
Hollandsche eilanden zijn burgemeesters ook op hun post gebleven te midden 
van de overstroomingen en hebben daar hun uiterste best gedaan. Ook in andere 
gebieden zijn de N.S.B.-ers op hun post gebleven en hebben hard gewerkt. Ik 
wil er een voorbeeld van geven, hoe weinig objectief men op het oogenblik deze 
dingen beschouwt. Een Kamerlid heeft aan de Regeering gevraagd, of zij een 
Zwartboek of een witboek — het zal wel meer zwart dan wit zijn — wil uitgeven 
ten aanzien van de terreurrdaden, die begaan zijn door Duitschers en N.S.B.-ers. 
Wanneer men dus Nederlander was en geen N.S.B.-er mocht men die terreur
daden rustig doen en behoeven die niet te worden opgeschreven. Normaal zou 
^•i. zijn „Duitschers en Nederlanders” . Dat men zegt: „N.S.B.-ers dubbel zoo 
streng, omdat zij principes hadden, die er bovenuit gingen” , goed! Maar er is 
Zoo weinig objectiviteit, dat men zegt: „Wilt u een boek maken van de daden van 
Duitschers en slechte N.S.B.-ers” en niet „van Duitschers en Nederlanders” .

Mijnheer de President, dat is hetgeen ik meende nog te moeten opmerken in 
den korten tijd, welke mij is toegemeten.

Ik moge hieraan dan alleen nog toevoegen een kort slotwoord.
Ik was diep getroffen door het feit, dat het Nederlandsche leger na 41/2 dag 

gecapituleerd heeft. Tijdens de openbare zitting van het Bijzonder Gerechtshof 
heeft een van de leden mij toegevoegd: „Ge hebt gezegd, dat gij eigenlijk een 
kleur krijgt, wanneer ge bedenkt, dat het in 41/2 dag afgeloopen was.” Inderdaad, 
een oorlog van 41/2 dag is een ongehoord feit in onze geschiedenis. Een vrijwel 
geheel intact leger, dat zich overgeeft. M.i. verklaart men geen oorlog voor 41/2 
dag. Öf men houdt het uit, öf men begint er niet aan. Ik heb den strijd langer 
Ultgehouden dan velen meenen, dat mijn taak is geweest. Ik meen, dat, als men 
ergens voor staat, men moet doorgaan tot het bittere einde.

Ik sta in dezen niet alleen, want sinds het Hof geoordeeld heeft, is een adres 
gericht aan H.M. de Koningin door oud-officieren van het Nederlandsche leger, 
Waarin staat:
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„Thans komen wij, soldaten van 1940, helaas nog belast met den niet 
door ons verdienden smaad van een in de krijgsgeschiedenis ongekende 
capitulatie van een niet-verslagen en slechts voor een zeer klein deel in den 
strijd gevoerd zijnd leger.”

Ik sta dus niet alleen in mijn oordeel; deze oud-officieren hebben deze meening 
ook.

Het vóór en tegen van ons optreden heb ik kort aangestipt; ik zal er weinig 
over zeggen.

Het was natuurlijk een bezwaar, dat wij de eenheid, de saamhoorigheid van 
ons volk niet hebben kunnen dienen. Als er één categorie van menschen is, die 
zich te zamen één met ons geheele volk willen gevoelen, dan zijn wij dat. Men kan 
in ons volk drie deelen onderscheiden. In het midden de groote massa van de 
werkers, die op hun eenvoudige eerlijke wijze hun plicht doen. Ter weerszijden 
daarvan aan den eenen kant de idealisten, de strijders, aan den anderen kant 
de profiteurs. Het is mooi, wanneer de idealisten voorgaan op die wijze, dat de 
groote massa zegt: zij doen het goed, in onzen geest.

Nu was het helaas bij ons zoo: de groote massa zei:, ,deN.S.B.-ers doen het niet 
goed”. Ik kon niet zeggen: "Mijne volksgenooten, begrijpt toch goed, de be
doeling van mijn verbond met Hitler is om den noodigen ruggesteun te hebben 
in mijn strijd tegen Himmler en Goering, die ons vaderland willen annexeeren. 
Wij moeten zorgen, dat, als Hitler gewonnen heeft, wij toch weer als Neder
landsch volk in een Nederlandschen staat zelfstandig zullen kunnen leven.” Dit 
fundament van onzen strijd moest ik verzwijgen. Op het moment, dat ik het 
dualisme geopenbaard had, was het uit, zou ik ter zijde geschoven zijn wegens 
ondermijning van het Duitsche gezag en zouden mijn tegenstanders hun zin 
hebben gekregen. Dat in den strijd voor het Vaderland alle idealisten niet schou
der aan schouder stonden, maar schijnbaar in twee fronten tegenover elkaar, 
is het groote nadeel geweest. Daartegenover staan voordeelen, maar niet zoo 
groot als die geweest zouden zijn, wanneer gebeurd was, wat ik verwachtte in 
1940, 1941: dat de oorlog snel zou eindigen met een overwinning van de asmo- 
gendheden. Dan zou door ons optreden ons Vaderland niet als een kleine over
wonnen mogendheid behandeld zijn, maar als een lid van den Germaanschen 
Statenbond, dat als zoodanig zou worden gerespecteerd. Wanneer dan de thuis
varende schepen zouden meren in onze havens, hadden wij kunnen zeggen: 
dank zij het feit, dat wij hen bestreden hebben, die ons wilden inlijven en kapot 
maken, hebt U nog een vrij vaderland.

Dat heb ik niet kunnen bereiken; Hitler heeft niet gewonnen. Misschien is 
het goed, misschien is het niet goed. In alle geval is het in Godes raad besloten; 
in elk geval is het afgeloopen. Wij staan nu nog te midden van de grootste wereld
revolutie van alle tijden, grooter dan eens de ondergang was van het Romeinsche 
imperium, omdat er uit voortvloeit de ondergang van Europa als wereldmacht.
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Wanneer dat nog kan worden voorkomen door Amerika en Engeland, hebben zij 
bij dit streven mijn volle hart, even goed als Duitschland en Italië het hadden, 
toen ik vermoedde, dat dit zou gebeuren, dank zij Hitler en Mussulini. Alleen: 
Duitschland ligt in de kern van Europa. De 6000 km zee tusschen Europa en 
de Vereenigde Staten maken, dat het Amerikaansche belang bij een sterk Europa 
veel minder groot is. Het Engelsche belang is er. Wanneer men de wereld niet 
Ziet van ons standpunt, van Amsterdam of Den Haag uit, maar van Moskou uit, 
ziet men één groot continent Azië, met Europa als westelijk schiereiland, nauwe
lijks grooter dan Arabië. Dit groote continent wordt bijna over zijn geheele 
lengte van de Japansche zee tot den Atlantischen Oceaan ingenomen door het 
Sovjet-Imperium. Er mankeert nu nog slechts de westelijke schil. Immers: 
van Korea tot Maagdenburg is twintigmaal zoo ver als van Maagdenburg tot 
Middelburg. Wij maken deel uit van die westelijke nog niet opgenomen schil.

Ons ideaal was een solidair Europa, omvattende de belangrijkste Europeesche 
volkeren, samen 200 millioen zielen tellende. Een macht, die zich staande zou 
kunnen houden tusschen het Sovjet-Imperium van Azië en de machtige U.S.A. 
anderzijds.

Dit solidaire Europa zou het behoud van de Europeesche cultuur en bescha
ving kunnen waarborgen. Wij hebben ons ingezet om dit te bereiken en betreuren 
het diep, dat buiten onze schuld in plaats van een solidair Europa een chaos is 
ontstaan en ongekende verdeeldheid. Somber vooruitzicht!

Dat de Beweging ook menschen geteld heeft, die haar idealen ontrouw zijn 
geworden en die zeer verkeerde dingen hebben gedaan, dat is normaal. Ik had 
meer dan 80.000 ingeschrevenen en ik heb voor het Hof gezegd: wanneer men 
bij het zoo verheven voorbeeld als de discipelen van Christus één Judas onder 
de twaalf had, zouden wij bij zoo'n menschelijke instelling dan niet één op de 
twaalf hebben? Dat zouden er 7000 zijn op de 80.000, maar ik geloof niet, dat 
U 7000 misdadigers uit de Beweging te berechten zult krijgen. De wijze woorden, 
die de Minister-President gezegd heeft, sprekende over Indië en de onderhande- 
lingen met Soekarno, dat in het gevolg van de dragers van staatkundige idealen 
altijd gevonden worden bedrijvers van terreur en moord en dat zulks ook nog 
vandaag geldt, dat geldt ook voor ons, Mijnheer de President. Als men 7000 zou 
moeten veroordeelen is dat nog geen reden om een blaam te werpen op de 70.000, 
die het niet gedaan hebben.

De strijd, dien wij gevoerd hebben sinds 1941 en 1942, is niet te beseffen. In 
1940 traden de Duitschers zeer correct op; er was niets op aan te merken; zij 
waren heel goed en heel behoorlijk en ik had het gevoel: dan hebben wij toch 
gelijk gehad (want er waren menschen, die dachten, dat de Duitschers baarlijke 
duivels waren). Maar als men zich rekenschap geeft van alle slechte dingen, die 
er in de daarop volgende jaren gebeurd zijn, dan is het geen wonder, dat er men
schen waren, die tot mij kwamen en zeiden: „ik kan niet langer” . Een van mijn 
oude leden, komende uit het opleidingsinstituut Tölz, bezocht mij in Utrecht
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en zeide mij: Weet U wel, dat er daar in Tölz veel Nederlanders van slecht allooi 
worden opgeleid voor toekomstig politisch Führer? God beware ons volk voor 
deze menschen. Ik zeide toen: dat is juist een reden te meer voor ons om te 
blijven staan, want die menschen moeten wij er uit houden.

Zoo zijn wij blijven staan en wij werden waarlijk niet gespaard. Toen Arnhem 
geplunderd werd is men begonnen met het plunderen van het kringhuis van de 
N.S.B. Ook de huizen van de menschen, die aan het Oostfront stonden, werden 
geplunderd, even goed als die van de illegalen. Er werd geen onderscheid ge
maakt. Toen de voedselpositie in 1942 slechter werd en men mij aanbood, dat 
wij voor extra voedsel in aanmerking zouden komen, heb ik gezegd: wij zullen 
met ons volk mede lijden, uit saamhoorigheid met ons volk. Later heeft men aan 
de familieleden van frontstrijders wel voorrechten gegeven, maar dat ging niet 
van de N.S.B. uit doch van de z.g. Fürsorge.

Ik heb reeds gezegd: moet ik, wat ons optreden betreft, een peccavi uitspreken? 
Neen, want wij hebben nimmer iets willen ondernemen tegen ons volk of ons 
vaderland. Wij hebben eerlijk ons best gedaan op onze wijze om voor de toekomst 
van ons land te strijden, uit liefde, uit idealisme. Wij moesten dit doen in een 
positie, die wij niet hebben uitgevonden, maar die door de omstandigheden aan 
ons werd opgelegd en waaraan niet te ontkomen viel.

Ik was niet de man, die de Duitschers hier heeft gehaald, zooals eens de pa
triotten onder Daendels de Franschen hier hebben gehaald. Wij hebben er ook 
geen schuld aan, dat het leger zich heeft overgegeven. Ik zag klaar voor oogen, 
dat men bezig was ons land in te lijven, waarbij Himmler onze vijand was. Daar
om heb ik gezegd: Waar ik steun kan vinden tegen dien vijand, zal ik dien zoeken.

De P r e s id e n t : Dien had U  misschien bij het Nederlandsche volk kunnen 
krijgen.

V e r d a c h t e : Dat kon er niets aan doen, want door de capitulatie waren de 
wapenen overgegeven en de productiecapaciteit uitgeleverd aan de Duitsche 
weermacht. De strijd kon nu alleen van geestelijken aard zijn, voor het behoud 
van onze nationale waarden tegen annexionisten en plunderaars. Dien strijd heb 
ik met de mijnen aanvaard, op de eenige wijze, waarop ons dit mogelijk was. 
Natuurlijk heb ik daarbij ook fouten gemaakt. Ieder mensch, die werkt, zal 
fouten maken. Ik ben niet de eenige, die geloofd heeft in Hitler. Ik ben misschien 
de eenige, die nog in hem gelooft. Chamberlain heeft in Hitler geloofd, want 
anders zou hij niet dat onderhoud met hem hebben gehad. Pétain heeft in hem 
geloofd, Koning Leopold, Horthy en Koning Boris van Bulgarije hebben in hem 
geloofd. Ik ben niet meer geweest dan de onofficieele gezant van ons volk, die 
trachtte te bereiken, wat bereikbaar was.

Nu heeft deze zaak een voorloopig einde genomen. Zoo graag zou ik willen, 
dat dit werkelijk het einde was van de oorlogen in Europa. Ik geloof echter niet, 
dat de wereldvrede in onzen tijd zal komen.

En nu geschieden dan al deze vervolgingen tegen ons. Een politieke geloofs
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vervolging, die in een vergelijkbare hevigheid nog slechts éénmaal in de ge
schiedenis van ons volk is voorgekomen. Ik bedoel hiermede de periode van de 
overwinning van de Contra-Remonstranten op de Remonstranten. Ik moge hier 
citeeren enkele zinnen van den bekenden schrijver mr. Jacob van Lennep, 
handelende over de dagen na den dood van van Oldebarnevelt, waarin hij 
Zegt:

„Wij moeten echter aanmerken, dat de triomfeerende Contra-Remon
stranten de terging en de onderdrukking, welke zij te voren ondervonden 
hadden, op een geduchte en zeker weinig Christelijke wijze aan hun tegen
partij betaald zetteden. Door het geheele grondgebied der Nederlanden 
was al, wat maar Remonstrantsch scheen, aan de hardste en grievendste 
behandeling onderworpen. De hoofden der onderliggende partij waren ge
bannen, gevangengezet of in zware boeten beslagen; de kerkdienaren afge- 
zet en tot armoede gebracht, de leeken uit alle posten en bedieningen ge- 
stooten.”

„Gezuiverd" zouden wij tegenwoordig zeggen.
Mijnheer de President! De mij toegestane tijd laat niet toe meer te zeggen. 

Wat ik te zeggen had is veel uitgebreider en zal U in den vorm van een nota straks 
door mijn juridischen raadsman ter hand gesteld worden.

Wat wij, politiek vervolgden, ondervinden is zeer onprettig. Ik zit nu reeds 
negen maanden in een cel, in een steenen hok van enkele vierkante meters. Dat 
is iets onaangenaams, om het zacht uit te drukken, maar men zal ons daarover 
niet hooren klagen. Er wordt zooveel geleden in dezen tijd en er is al zooveel 
geleden, dat onze ellende er nog wel bij kan. Maar het is zoo noodzakelijk, dat 
er een synthese in ons volk komt van allen, die van goeden wille zijn, en dat zij 
uit idealisme zullen samenwerken. Ik zou willen vragen: Maakt de breuk niet 
grooter. Wat ons betreft, wij zijn bereid ook daarvoor opnieuw offers te brengen. 
Wat wij ondervonden hebben en nog te dragen hebben is heel erg. De besten 
onzer aanvaarden dit zonder haat of wrok als zoenoffer, bereid boete te doen voor 
hetgeen wij zelf niet misdaan hebben, maar wat anderen hebben misdaan, die 
in schijn naast ons stonden. Maar wat men tegen de vrouwen heeft misdaan en 
nog misdoet, gaat alle perken te buiten en kan door de mannen wellicht vergeven, 
doch niet vergeten worden. Ik smeek, dat daaraan een einde komt, aan allen, die 
het wel meenen met ons volk en die de samenwerking van de goede elementen, 
die zoo broodnoodig is, willen bevorderen. Duizenden vrouwen, die niets anders 
op haar geweten hebben dan dat zij haar man gevolgd zijn als lid van de Beweging 
of dit uit eigen initiatief deden, geloovend te handelen in het belang van het 
Vaderland, zijn nu reeds vele maanden opgesloten in concentratiekampen of in 
steenen hokken. Haar kleeren zijn haar afgenomen, met geweld zijn haar haren 
afgeknipt; zij zijn van haar bezittingen beroofd, van haar kinderen, ja zelfs van 
haar zuigelingen gescheiden. Nooit is zooiets in ons volk geschied. In een steenen
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hok van enkele vierkante meters verblijven nu nog soms 3 of 4 vrouwen en zij 
hebben alleen een stroomatras op den grond om op te slapen, reeds 9 maanden 
lang. Laat ieder om der wille van de eer van ons Volk en om den wille van de 
synthese daaraan een einde maken. Wat ons, mannen, betreft, wij zullen dragen, 
wat men ons oplegt, als een offer op het altaar van het Vaderland.

De zitting wordt te 12 uur 35 geschorst en te 12 uur 45 hervat.



PLEIDOOIEN
Raadsman M r . C. R. C. W ijc k e r h e l d  B is d o m :
EdelHoogAchtbare Heeren President en leden van den Bijzonder en Raad 

van Cassatie, Mijnheer de Advocaat-Fiscaal!
Men kan er van meening over verschillen, of het aanbeveling verdient ten 

aanzien juist van die delicten, welke zich hebben afgespeeld in den bezettings
tijd en daarmede nauw verband houden, de berechting in hoogste instantie op 
te dragen aan een college, dat rechtspreekt volgens de regelen van de cassatie
rechtspraak en waarvan de rechtspraak dus noodzakelijkerwijs een zeer formeel 
karakter draagt. Men kan er echter niet van meening over verschillen, dat, wan
neer de wetgever dit eenmaal gedaan heeft, men zich aan de aldus gestelde rege
len zal hebben te houden, op straffe, dat men afwijkt van het allergewichtigste 
beginsel van onze geheele samenleving, n.1. dat wettelijk gestelde regelen te 
allen tijde moeten worden in acht genomen.

Het lijdt dus geen twijfel: er wordt in deze instantie geoordeeld volgens de 
vanouds erkende regelen van cassatierechtspraak met alle voor- en nadeelen, 
die daaraan zijn verbonden.

Nu is wel is waar die cassatierechtspraak in deze bijzondere gevallen eenigs- 
zins van karakter veranderd. Er is bijgekomen een facet, dat meer naar de feite
lijke zijde gericht is. In dit geval zullen de middelen, die het meest met de feiten 
verband houden (het Ve middel, wel is waar van juridischen aard, maar zeer 
nauw met de feiten verband houdende, en het Vle middel over de strafmaat) 
niet worden verdedigd door mij, maar door mijn confrère, Mr. de Pont uit 
Amsterdam.

Uw beslissing om aan verdachte behalve mij ook mijn confrère Mr. de Pont 
uit Amsterdam toe te voegen, is door mij met blijdschap en instemming ont
vangen. Hetzelfde is trouwens met onzen gemeenschappelijken cliënt het geval 
geweest. Wat mij betreft met blijdschap en instemming, omdat ik met mijn colle
ga Mr. de Pont reeds vele malen zulke verdedigingen heb gevoerd en omdat 
ik weet, dat bij hem die taak in uitermate deskundige en vertrouwde handen is. 
In dit geval is de werkverdeeling zoo, dat die middelen, welke speciaal naar de 
feiten zien, door hem zullen worden toegelicht en ik mij dus uitsluitend heb te 
beperken tot het voorleggen aan Uw Raad van eenige rechtsvragen, met alle 
onaandoenlijkheid, alsof ik hier niet pleitte voor iemand, die gedurende de laatste 
vijf jaar in ons land een groote rol heeft gespeeld en die wordt beschuldigd van 
de meest ernstige misdrijven, welke ons Wetboek van Strafrecht kent, maar alsof
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het hier gaat om een willekeurig jongmensch, dat zich heeft schuldig gemaakt 
aan diefstal, oplichting of verduistering en ten aanzien van wien in de beslissing 
van den feitelijken rechter een juridische kunstfout al of niet gemaakt zou zijn.

Pleit ik in deze zaak met een onaandoenlijkheid, die inhaerent is aan het voor
leggen van zuivere rechtsvragen aan een college als het Uwe, anderzijds wordt 
van Uw Raad ook verwacht, dat hij op die rechtsvragen met dezelfde onaandoen
lijkheid het antwoord zal geven.

Daarmede kom ik, EdelHoogAchtbare Heeren, tot de toelichting van de cas- 
satiemiddelen.

Volgens de telastelegging worden aan Mussert drie feiten te laste gelegd, die 
worden opgesomd onderscheidenlijk onder I, II en III. De eerste drie middelen 
zien op het eerste feit. Artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht heeft kennelijk 
voor oogen gestaan aan dengene, die de dagvaarding opstelde, wat het eerste 
feit betreft. Vragen wij ons eerst af wat dat artikel inhoudt. Artikel 93 van het 
Wetboek van Strafrecht zegt:

„De aanslag ondernomen met het oogmerk om het rijk geheel of gedeel
telijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te 
scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste twintig jaren.”

De wettekst onderscheidt duidelijk twee elementen: een subjectief en een 
objectief element. Subjectief: n.1. het bepaalde oogmerk bij den dader. Een 
objectief: een aanslag, die moet zijn ondernomen.

Ik wend mij eerst tot den aanslag. Dat woord op zichzelf heeft nog geen be
paalde, vaststaande beteekenis. Wij vinden die beteekenis in artikel 79 van het
zelfde wetboek, waarin staat, dat er aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voor
nemen des daders zich door een begin van uitvoering in den zin van artikel 45 
van het Wetboek van Strafrecht heeft geopenbaard.

Het voornemen des daders moet zich dus door een begin van uitvoering hebben 
geopenbaard. Door een begin van uitvoering van wat? Van dat voornemen zelf? 
Neen, door een begin van uitvoering van het misdrijf. Er moet dus met het 
misdrijf een begin zijn gemaakt en daaruit moet voortvloeien het voornemen van 
den dader om het misdrijf te plegen. Ziedaar de constructie. Dat begin van uit
voering moet zijn begin van uitvoering van het misdrijf is vaste leer ten aanzien 
van artikel 45, handelend over de poging. Men heeft uitdrukkelijk door de ver
wijzing in artikel 79 naar artikel 45 diezelfde leer ook voor den aanslag van toe
passing willen verklaren. Men zie de Memorie van Antwoord op de z.g. „Antire- 
volutiewet” van 1920, waarbij deze artikelen in het Wetboek zijn ingevoegd en 
waarbij deze gedachtengang onder woorden wordt gebracht door de Regeering.

Er is derhalve een aanslag, wanneer aan het misdrijf een begin van uitvoering 
is gegeven. Nu moeten wij dus weten, wat hier het misdrijf is. Ik kan mij voor
stellen, dat het verhelderend werkt, hier te constateeren, dat wij in artikel 93 
van het Wetboek van Strafrecht te maken hebben met een strafbaar feit met
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Z.g. materieele omschrijving. Men kan strafbare feiten n.1. verdeelen in strafbare 
feiten met formeele en met materieele omschrijving, gebaseerd op de wijze, 
waarop de delicten in het wetboek zijn geredigeerd. Dit heeft niet zoo'n essen- 
tieele beteekenis. Wanneer nu de redactie zoo is geweest, dat een bepaalde han
deling is strafbaar gesteld, dan spreekt men van een delict met formeele omschrij
ving, bij diefstal b.v.: het wegnemen van eenig goed, enz. Wanneer men straf
baar heeft gesteld het verwerkelijken van een niet door den wetgever gewild 
gevolg, wanneer daarop de nadruk valt, spreekt men van een delict met materieele 
omschrijving, zooals bij doodslag: een ander van het leven berooven. Bij al de 
feiten van de artikelen 92, 93 en 94 van het Wetboek van Strafrecht hebben wij 
te maken met delicten met materieele omschrijving. U vindt het weer in de Me
morie van Antwoord, die ik al citeerde, waar gezegd wordt: De aanslagen, welke 
het Wetboek kent, zijn alle gericht op bepaalde (voorgenomen) feiten.

Wat is hier nu het gevolg, dat strafbaar is gesteld? Dat gevolg is de vreemde 
heerschappij. Wanneer hier vreemde heerschappij is, dan is daarmede het delict 
van artikel 93 voltooid.

Nu is het m.i. een conclusie, die men logisch moet trekken, dat vreemde heer
schappij in ons land nooit door een Nederlander alleen kan worden gebracht. 
Behoudens de theoretische mogelijkheid, die wij ter zijde kunnen laten, dat een 
Nederlander bekleed zou zijn met macht in een vreemden staat of over een 
vreemd leger, kan vreemde heerschappij hier alleen gebracht worden door een 
vreemdeling. Die vreemde heerschappij kan hier alleen komen van een vreemden 
staat, van een vreemd machtsapparaat, een leger, een vloot of wat dan ook en 
dus kan, concreet op een bepaalden persoon betrokken, de vreemde heerschappij 
alleen door een vfeemd staatshoofd of door een vreemden legerbevelhebber 
hier worden gebracht. Een Nederlander kan daarbij natuurlijk medewerken in 
den een of anderen vorm — ik laat de strafrechtelijke qualificatie van die mede
werking even ter zijde, of men die kan zien als medeplichtigheid, als uitlokking, 
als medeplegen wellicht —, maar vreemde heerschappij zonder dat een vreem
deling daarbij in zeer belangrijke mate medewerkt, is ondenkbaar. Vreemde 
heerschappij kan door een Nederlander alleen niet worden gebracht.

Is het dan verwonderlijk, dat wij in ons strafwetboek een artikel zouden hebben, 
waarbij een daad strafbaar zou worden gesteld, die eigenlijk door een Neder
lander niet of alleen in zeer theoretische gevallen zou kunnen worden verwezen
lijkt? Dat is het volstrekt niet, in de eerste plaats, omdat voor deze delicten ons 
wetboek ook geldt voor buitenlanders en verder, omdat naast het brengen van 
ons Rijk onder vreemde heerschappij in hetzelfde artikel ook strafbaar wordt 
gesteld het afscheiden van een gedeelte van ons Rijk; en dat is een delict, dat 
Zeker door een Nederlander ten volle kan worden gepleegd.

Ziedaar, Mijnheer de President, een uiteenzetting met betrekking tot artikel 
93 van het Wetboek van Strafrecht. Nu zult U in de dagvaarding opgesomd vin
den een aantal gegevens, die betrekking hebben eerst op het subjectieve element,
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dat in artikel 93 ligt, het oogmerk, en dan op het objectieve element, den aanslag. 
De dagvaarding vermeldt, dat deze verdachte gehandeld heeft

„met het oogmerk om het Koninkrijk der Nederlanden, althans het Rijk 
in Europa, onder Duitsche, in ieder geval onder vreemde, heerschappij te 
brengen en wel meer bepaaldelijk onder de heerschappij van het Duitsche 
Staatshoofd Adolf Hitler, ook wel genaamd Germaansch Führer of Führer 
aller Germanen.’'

En dan volgt onder le-5e een lange reeks van feiten en handelingen, die 
naar de opvatting van de dagvaarding den aanslag moeten opleveren. In eerste 
instahtie is nu de vraag opgeworpen, of wij inderdaad de handelingen, die daar 
staan, kunnen beschouwen als een begin van uitvoering van artikel 93 van het 
Wetboek van Strafrecht. Het Hof, in overweging 37b — ik heb die overwegingen 
op de in cassatie gebruikelijke wijze alle genummerd — meent, dat dit niet het 
geval is, „dat deze feiten dus niet als een begin van uitvoering van den aanslag 
kunnen worden beschouwd.” Even is het Hof hier naar mijn gevoelen uitge
gleden. Kennelijk is de bedoeling: de feiten kunnen niet worden beschouwd als 
een begin van uitvoering van het voltooide misdrijf, n.1. het verwerkelijken der 
vreemde heerschappij. Immers, de aanslag zelf is „begin van uitvoering”, en 
als hier staat, dat de feiten een „begin van uitvoering van den aanslag” zijn, 
krijgen wij een begin van uitvoering in het kwadraat, wat logisch niet verant
woord is en wat strafrechtelijk ook niet juist is. Maar het Hof heeft bedoeld: 
Er is geen begin van uitvoering van het misdrijf en daarom is er geen aanslag, 
en in dien zin opgevat meen ik, dat de beslissing van het Hof volkomen juist is.

Voor de vraag, wat men precies onder een „begin van uitvoering” heeft te 
verstaan, meen ik Uw Raad te mogen verwijzen naar mijn pleitnota voor het 
Hof. Die vraag speelt hier in cassatie niet direct een rol, omdat in zooverre het 
Hof zich bij de verdediging heeft aangesloten. Ik volsta hier dus met er op te 
wijzen, dat de handelingen, die Mussert heeft bedreven, de vreemde heerschappij 
hier niet konden brengen, alvorens daarop was gereageerd door Duitschland, 
onderscheidenlijk door Hitler, onderscheidenlijk door een anderen staat, die in 
dien statenbond zou worden opgenomen. Wij hebben hier handelingen, die 
een voorbereiding vormden voor dien statenbond, maar van uitvoering was geen 
sprake; daarop moest eerst een reactie van andere zijde komen en het is niet ge
zegd, of die reactie zou komen en hoe die reactie zou komen. Het is ook logisch, 
dat die feiten geen begin van uitvoering kunnen opleveren, want — ik heb het 
zoo juist al aangeduid — het voltooide feit kan niet door een Nederlander alleen 
gepleegd worden, dus ook niet door Mussert alleen en waar hier alleen sprake 
is van handelingen van Mussert, is het volkomen begrijpelijk, dat men daarin 
niet een begin van uitvoering van het misdrijf heeft kunnen zien. In ieder geval: 
het Hof beslist (overweging 37a) wat wel de strekking is van de te laste gelegde 
handeling: niet een begin van uitvoering van het misdrijf, maar „een Bond van
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Germaansche Volken te bevorderen door Adolf Hitler te bewegen deze op te 
richten en Nederland, in samenwerking met verdachte als leider der Nationaal- 
Socialistische Beweging, daarin op te nemen”. Ik geloof, dat het Hof daarmede 
geeft een feitelijke beslissing, waaraan in cassatie niet kan worden getornd. Het 
Hof stelt de strekking van de telastelegging vast en geeft die aldus weer, dat het 
niet het begin van uitvoering is van het door verdachte te plegen misdrijf, maar 
het bevorderen van het misdrijf door te trachten een ander te bewegen, daaraan 
deel te nemen.

Hoe het zij: met recht heeft het Hof m.i. artikel 93 WvSr niet toegepast. 
Maar — en hier komen wij nu in het midden van de kwestie, die het eerste cassa- 
tiemiddel aan de orde stelt — wat heeft het Hof nu gedaan? Niet verdachte ter 
Zake van deze feiten ontslagen van rechtsvervolging, maar op deze zelfde feiten 
een ander wetsartikel toegepast, dat den steller van de dagvaarding zeker niet 
voor oogen heeft gestaan, toen hij de dagvaarding formuleerde, n.1. artikel 96, 
eerste lid, WvSr.

Dat is — dat zie ik heel goed in — op zich zelf van het Hof een volmaakt ge
oorloofd procédé. De taak van het Hof was geen andere dan de feiten te nemen, 
Zooals ze aan het college werden voorgelegd en zich af te vragen: is ergens in ons 
WvSr een bepaling, die deze feiten strafbaar verklaart? Daarbij was het Hof 
niet gebonden aan de opvatting, die het Openbaar Ministerie dienaangaande 
mocht hebben gehad, een opvatting, die trouwens, zooals in onze strafrechts
pleging gebruikelijk is, heelemaal niet uitdrukkelijk in de dagvaarding tot uit
drukking was gekomen en alleen implicite uit de dagvaarding en uit het requisi
toir kon volgen.

Het is juridisch volkomen verantwoord, dat het Hof een ander artikel heeft 
toegepast dan dat, wat den procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof voor 
oogen heeft gestaan, maar — en dat is een punt, dat ik hier direct onder de aan
dacht wil brengen — het is, zooals de ervaring leert, altijd een gevaarlijk bedrijf. 
Wanneer het geval zich voordoet zoowel in civilibus als in strafzaken, kan de 
rechter op de feiten, zooals die in het eene geval door partijen en in het andere 
geval door het Openbaar Ministerie zijn gesteld, de wetsartikelen toepassen, 
die hem goeddunken en afwijken van wat den partijen en het Openbaar Minis
terie voor oogen heeft gezweefd. Maar een feit is nu eenmaal, dat men gemakke
lijk uitglijdt en dat, wanneer het Openbaar Ministerie — ik blijf op het gebied 
van het strafrecht — een bepaald misdrijf voor oogen heeft gehad, het dikwijls 
Zoo is, dat men het feit, zooals het is geformuleerd in de dagvaarding — en daar
aan moeten wij ons houden in de strafrechtspleging — moeilijk kan brengen 
onder een ander artikel.

De portée van mijn betoog bij het eerste middel is, dat het Hof, deze eenigszins 
gevaarlijke methode volgende, daarbij ook inderdaad gestruikeld is.

In artikel 96, eerste lid, vinden wij, evenals in artikel 93, een objectief en een 
subjectief element. Wij hebben te maken met het tweede lid van het artikel,
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waarin staat, dat „dezelfde straf (gevangenisstraf van vijf jaar) toepasselijk is op 
hem, die met het oogmerk om een der in de artikelen 92-95 omschreven mis
drijven voor te bereiden of te bevorderen” (dat is het subjectieve element; het 
oogmerk is daarin omschreven) „een ander tracht te bewegen om het misdrijf 
te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn, of 
om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen.” Dat is het 
objectieve element. Daar, en trouwens ook in de andere onderdeelen van de 
alinea, vindt men gepreciseerd welke handelingen strafbaar zijn, mits gepleegd 
met het oogmerk als in het artikel vermeld.

Aanvankelijk wilde men veel verder gaan en heeft men strafbaar willen stellen 
alle voorbereidingshandelingen tot de misdrijven van de artikelen 92 tot 95, 
maar daarvan is men afgeweken en men heeft gezegd: dat zou veel te ruim zijn; 
wij moeten de voorbereidingshandelingen, die wij met straf bedreigen, nomi- 
natim in de wet opnoemen. Vandaar deze opsomming in de wet.

Nu moeten wij hier dus wel nagaan of de feiten, die gesteld zijn, voldoen aan 
de eischen van artikel 96 en met name opleveren het „trachten een ander te be
wegen het misdrijf mede te plegen.” Laat ik er direct bij zeggen: die ander is 
Hitler. Dus of deze opleveren het trachten om Hitler te bewegen ons land onder 
vreemde heerschappij te brengen, of liever het delict van het brengen onder 
vreemde heerschappij mede te plegen, want dat is de opvatting van het Hof. 
Dat vindt U in overweging 37 en wel in dezen vorm, dat verdachte heeft getracht 
Hitler te bewegen het misdrijf van artikel 93 mede te plegen, dus door zijn hande
lingen heeft getracht Hitler te bewegen tot bepaalde daden.

Er zijn wel handelingen, ten aanzien waarvan ik die vraag bevestigend zou 
willen beantwoorden, b.v. die, opgesomd onder I, le, waar staat, dat Mussert 
aan Hitler heeft overhandigd een brief over den Bond van Germaansche Vol
keren, met de bedoeling, dat Hitler daarop zou ingaan. Dat is m.i. inderdaad 
een voorbeeld, hoe men kan trachten iemand te bewegen tot het misdrijf van 
artikel 93. Dat zit hier duidelijk in. Hij heeft Hitler hier benaderd, zij het door 
middel van andere Duitschers, en heeft getracht van hem gedaan te krijgen op 
het plan van den Germaanschen Statenbond in te gaan. Hetzelfde wordt al 
twijfelachtig wat betreft de feiten, onder 2 en 3 genoemd, maar wanneer wij 
komen aan de feiten onder 4, ziet men dat dat niet meer opgaat, want daaronder 
is genoemd, dat verdachte op of omstreeks Juni 1942 te Utrecht eenigen N.S.B.- 
functionarissen den eed van trouw heeft afgenomen. Hier staan wij dus voor de 
vraag: kan men zeggen, dat Mussert getracht heeft Hitler te bewegen iets te 
doen, waardoor ons land onder vreemde heerschappij gebracht werd, doordat 
hij — Mussert — in Utrecht een aantal N.S.B.-ers den eed van trouw heeft afge
nomen? Die vraag moet ontkennend worden beantwoord.

Datzelfde geldt voor de groep van handelingen, genoemd onder 5, waar het 
steeds gaat om redevoeringen van Mussert, in het openbaar of in besloten kring 
gehouden, die deels ook in brochures zijn weergegeven, maar waarin hij zich
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niet richt tot Hitler, doch tot zijn volgelingen en waarbij van inwerking op Hitler, 
direct of indirect, geen sprake is.

Dan de actieve deelneming aan de Duitsche oorlogvoering, die door verdachte 
Zou zijn bevorderd. Ook daarover mag men denken zooals men wil, maar dat 
de propaganda om te gaan naar het Oostfront zou zijn een trachten om Hitler 
te bewegen een Germaanschen volkenbond op te richten, dat is een redeneering, 
die geen steek houdt.

Het is dus zoo, dat, terwijl men inderdaad bij het eerste feit, dat ik noemde, 
kan zeggen: Hier heeft Mussert getracht Hitler te bewegen ons land onder 
vreemde heerschappij te brengen, dat bij die andere feiten juist andersom is. 
Daar heeft Mussert getracht het Nederlandsche volk en de N.S.B. te bewegen 
vreemde heerschappij te aanvaarden. Daar is inderdaad getracht menschen te 
bewegen, maar het object van dat trachten was niet Hitler, maar waren Neder
landers.

Indien de opvatting van het Hof juist was, zou de dagvaarding aldus kunnen 
luiden:

„dat hij, Mussert, met het oogmerk om het in art. 93 van het Wetboek 
van Strafrecht omschreven misdrijf te bevorderen, Hitler heeft trachten te 
bewegen dit misdrijf mede te plegen, door een eed van trouw van een groot 
aantal leidende functionarissen der N.S.B. aan hem, Mussert, af te nemen 
. . . .  enz” .

Welnu, wanneer men een dergelijke dagvaarding zou zien, zou men zeggen: 
Dat klopt niet, dat is logisch fout. Op dezen grond meen ik, dat men ten onrechte 
de feiten, zooals die hier te laste gelegd zijn, heeft gebracht onder het begrip 
„trachten te bewegen” in art. 96 van het Wetboek van Strafrecht.

Dit „trachten te bewegen” is een term, die ontleend is aan het Wetboek van 
Militair Strafrecht. Toen de wetswijziging, die tot het artikel in zijn huidigen 
vorm heeft geleid, tot stand kwam, is de vraag opgeworpen: Wat beteekent dat 
nu „trachten te bewegen” ? Onder 2e van artikel 96 van het Wetboek van Straf
recht vindt U het nog eens: „tracht te verschaffen” . Die term komt ook voor in 
artikel 335 van het Wetboek van Strafrecht, maar daarin vindt U niets, wat op
heldering kan verschaffen. De Regeering verwees bij de behandeling van het 
huidige artikel 96 naar de artikelen 62, 69 en 131 (vernummerd: 78, 85 en 147) 
van het Wetboek van Militair Strafrecht, waarin ook de term „trachten” voor
komt en waarin strafbaar wordt gesteld het trachten handelingen te plegen en 
dergelijke meer.

Nu loont het misschien de moeite het Wetboek van Militair Strafrecht te 
grijpen om te zien, wat die term „trachten” beteekent. In „Geschiedenis van 
het Wetboek van Militair Strafrecht” van Van der Hoeven wordt de term „trach
ten” op twee plaatsen besproken. Eerst op de plaats, waar Van der Hoeven den 
term „trachten” verdedigt, omdat deze de gelegenheid geeft aan de juridisch-
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technische moeilijkheden, die aan het begrip „poging” nu eenmaal vastzitten, 
te ontkomen. Men stelde zich voor het feit, dat men te maken had met ernstige 
delicten van militair verraad. Wanneer men alleen de poging tot militair ver
raad in juridisch-technischen zin strafbaar zou stellen, zou men het gevaar loo- 
pen, dat er allerlei bezwaren van juridischen aard zouden worden aangevoerd, 
die men eigenlijk in dit militaire terrein en in die noodomstandigheden, die men 
moest aannemen, dat er zouden heerschen en waarin dat artikel van toepassing 
Zou zijn, niet kon gebruiken. Van der Hoeven zegt: Laten wij het niet noemen 
„pogen”, maar laten wij het „trachten” noemen, dan zijn wij van de moeilijk
heden van die pogingsleer af. Dat blijkt ook uit de voorbeelden. Hij geeft het 
voorbeeld van een militair, die met een tasch met geheime stukken naar den 
vijand gaat om die den vijand uit te leveren. Hij wordt aangehouden, de tasch 
wordt onderzocht en dan blijkt, dat hij bij vergissing een verkeerde tasch heeft 
meegenomen, waarin niets dan couranten zitten. Dan, zegt Van der Hoeven, 
zou die man wegens poging met volstrekt ondeugdelijk middel moeten worden 
vrijgesproken. Dat is onder militaire omstandigheden onduldbaar, dus moeten 
wij het pogingsbegrip ruimer maken en in plaats daarvan stellen „trachten” ; 
dan kunnen wij dien man ook vatten. Het andere voorbeeld is van denzelfden 
aard. Dit gaat over iemand, die een schip van de Nederlandsche vloot tracht in 
de lucht te laten vliegen door het aanbrengen van een ontplofbare lading, waar
van achteraf blijkt, dat zij niet ontplofbaar is, maar dat het is suiker of een andere 
onschuldige substantie. Het is dus niet zoozeer de bedoeling van Van der Hoeven 
nu aan de voorbereiding van het delict een volkomen ongebreidelde uitbreiding 
te geven, maar om de juridisch-technische knepen van de poging te ontgaan.

Verder vindt u over het trachten gesproken op een plaats later en daarin geeft 
Van der Hoeven een paraphrase van wat het beteekent, wanneer in een wetsbe
paling het woord „trachten” voorkomt, zooals dat ook hier het geval is.

Hij paraphraseert aldus: „Hij, die eenige handeling begaat of eenig verzuim 
pleegt met het oogmerk om dit of dat (in het artikel omschreven) doel te berei
ken, wordt, onverschillig of hij dat doel al dan niet bereikt heeft, gestraft met 
enz.”

Die omschrijving is zoo ruim, dat men daar inderdaad ontzaglijk veel dingen 
onder zou kunnen brengen en men zich zou moeten afvragen, of de feiten, in 
de dagvaarding opgesomd, niet alle gebracht kunnen worden onder dit eene, 
ruime begrip „trachten te bewegen”.

Intusschen is de omschrijving te ruim en behoeft zij niet te zwaar te wegen.
Die uitlegging is te ruim, omdat het in strijd zou zijn met de beginselen, waarop 

ons strafrecht en elk behoorlijk strafrecht is gebouwd, indien men iemand ver
oordeelt ter zake van zijn gezindheid en niet uitsluitend ter zake van de feiten, 
waarin die gezindheid tot uiting is gekomen. Wanneer het inderdaad zoo is als 
Van der Hoeven het voorgeeft en iemand, b.v. Jansen, die uitgaat en bij een boek
handelaar een geschrift koopt met het oogmerk een aanslag op den Nederland-
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schen Staat te bevorderen, dan reeds strafbaar moet zijn, zou men in werkelijk
heid niet meer een bepaalde handeling straffen — want het koopen van het ge
schrift is een volmaakt irrelevante daad, waarin niet een bepaalde gezindheid 
tot uiting komt — maar uitsluitend straffen het oogmerk, de gezindheid, waar
mede die handeling was verricht.

Dat zou een stap zijn, die in ons strafrecht niet kan worden genomen. Het 
kan ook daarom niet, naar mijn gevoel, omdat op deze wijze — en dan spreek ik 
speciaal over artikel 96, le — een veel ruimere kring van daden strafbaar zou 
Zijn gesteld, wanneer het ging om een misdrijf door een ander te plegen dan om 
een misdrijf, dat men zelf zou plegen.

Wanneer iemand zelf het voornemen heeft hoogverraad te plegen (artikel 
93 en 94 WvSr), zijn niet alle voorbereidingshandelingen voor de uitvoering 
strafbaar, doch krachtens den uitdrukkelijken wil van den wetgever alleen de 
uitdrukkelijk in artikel 96 opgesomde; maar wanneer iemand wilde, dat een 
ander hoogverraad pleegde, zouden alle voorbereidingshandelingen — als be
grepen onder „trachten” — wel strafbaar zijn, want dan zou iedere handeling, 
gepleegd met het oogmerk te bevorderen, dat die ander het misdrijf zou plegen, 
onder de strafbepaling vallen. Dat is een inconsequentie, die wij niet voor onze 
rekening mogen nemen.

Bovendien, EdelHoogAchtbare Heeren, is deze uiting van Van der Hoeven 
naar mijn gevoelen niet zwaarwegend, omdat zij gedaan wordt in een geheel 
ander verband. Waar hij spreekt over „trachten te bewegen”, is niet aan de orde 
de vraag, hoever het „trachten” gaat, maar de vraag, die in de Tweede Kamer 
aan de orde was gesteld: of, wanneer men strafbaar stelt iemand, die een ander 
tracht te bewegen, dan misschien straffeloos is degene, die in het bewegen slaagt, 
omdat men dan niet te maken heeft met het „trachten te bewegen”, maar met het 
geslaagde bewegen. Daarover heeft men zich in de Kamer serieus bezorgd gemaakt. 
Als weerlegging van die opmerking geeft Van der Hoeven de paraphrase van 
>,trachten” , die ik gaf en waarbij het onverschillig is, of men het doel al of niet 
bereikt heeft. Dus in de opvatting van Van der Hoeven behoeft U zich er geen 
Zorg over te maken, dat het voltooide delict niet strafbaar zou zijn: wanneer het 
»trachten” in „slagen” is overgegaan, is het volgens dezelfde bepaling strafbaar.

Wanneer men het in dit licht beziet, is het verklaarbaar, dat hij in zijn om
schrijving van het begrip „trachten” en wat er aan deze zinsnede voorafging 
Zich ietwat te ruim heeft uitgelaten. Een voorbeeld daarvan vindt U ook in de 
geschiedenis van de Antirevolutiewet, een geschiedenis, die uit menig oogpunt 
interessant is. Men vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat er dagen lang in de 
Kamer is gedebatteerd en obstructie is geweest op groote schaal over een wet, 
die nooit is toegepast, als men de argumenten vergelijkt met de toestanden van 
thans. Interessant ook in ander opzicht. Reeds in het voorloopig verslag is ge
vraagd, of het nu werkelijk het voornemen was om een geleerde van revolution- 
oaire gezindheid, die den penhouder ter hand nam om een revolutionnair mani
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fest op te stellen, maar later toch niet daartoe kwam, strafbaar te stellen. Door 
Minister Heemskerk werd dit geval min of meer met een grapje afgedaan. Dat 
is niet de bedoeling, zeide die Minister. Wanneer U let op opmerkingen van 
Kamerleden als de heeren VanEmbden en Mendels, die van meening waren, 
dat dat „trachten” een veel te ver gaande omschrijving was, dan bemerkt U, 
dat zij althans toch van meening waren, dat dit begrip in elk geval inhoudt, dat 
de handeling gericht moet zijn tot den persoon, dien men tracht over te halen 
en dat uiting wordt gegeven aan het oogmerk om dien persoon over te halen, 
maar geen willekeurige handeling, met een bepaald oogmerk gepleegd.

Ik concludeer dus, dat om te trachten te bewegen vereischt is een handeling, 
gericht tot dengene, dien men tracht te bewegen, een handeling, die aan het 
bewegen een begin van uitvoering geeft, althans aan het voornemen daartoe. 
Zou men nu zeggen: daar komt gij weer met dat begin van uitvoering, dan wil 
ik daarvoor in de plaats wel zeggen: een handeling, die aan het voornemen om 
te bewegen een begin van uitvoering geeft, een handeling, waarin het oogmerk 
om den ander te bewegen tot uiting komt.

Wanneer men nu de feiten, met name die van onder 4 af, beziet, dan ziet men, 
dat daarin niet ligt het trachten Hitler te bewegen iets te doen; die feiten liggen 
op een heel ander niveau. Die richten zich n.1. tot Nederlanders. Hier kan dus 
niet, zooals het Hof heeft gedaan, artikel 96, le, ten grondslag worden gelegd.

Vervolgens de subjectieve kant. Het subjectieve element van artikel 96 is dus 
omschreven als het oogmerk om een der in de artikelen 92-95 omschreven mis
daden voor te bereiden of te bevorderen.

Wat is het oogmerk, dat in de telastelegging is gesteld? Dat is het oogmerk 
om het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen. Niet dat het Rijk onder 
vreemde heerschappij gebracht worde, maar om het Rijk onder vreemde heer
schappij te brengen. Dat is de heele opzet: de handeling van verdachte zelf; 
daarop is het oogmerk gericht: het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen. 
Men heeft dus gezegd: in het hoofd van verdachte is omgegaan, verdachte heeft 
het oogmerk gehad het Nederlandsche Rijk onder vreemde heerschappij te 
brengen. In artikel 96 nu gaat het er om, dat men tracht een ander te bewegen 
een misdrijf mede te plegen.

Wat is nu het misdrijf, dat medegepleegd zal worden? Dat is logischerwijze 
het misdrijf, waarvan in den aanvang van art. 96 sprake is, het misdrijf dus, 
waarop het oogmerk van den verdachte was gericht. En omgekeerd: op het 
misdrijf, dat medegepleegd wordt, moet het oogmerk van den verdachte ook 
zijn gericht, wil deze zaak logisch rondloopen. Men kan zich dus niet voorstellen, 
dat iemand gestraft zal worden, wanneer hij, met het oogmerk om misdrijf A 
te bevorderen, een ander tracht te bewegen misdrijf B te verrichten. Er moet 
identiteit zijn tusschen het misdrijf, waartoe hij een ander tracht over te halen, 
en het misdrijf, waarop het oogmerk is gericht.

Wat is nu het misdrijf in dit geval? Volgens het Hof in de 37e overweging
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sub a is dit, concreet, de oprichting, door Hitler, van een Bond van Germaansche 
Volkeren en de opneming, door Hitler, in samenwerking met Mussert, van 
Nederland in dien Bond. Nu ziet u dus, Mijnheer de President, hoe hier inder
daad een divergentie bestaat tusschen het oogmerk, dat te laste gelegd is, en 
het oogmerk, dat noodzakelijk zou zijn voor een veroordeeling ex art. 96. Want 
te laste is gelegd het oogmerk om ons land onder vreemde heerschappij te bren
gen door Mussert zelf, als daad van hemzelf, en hier hebben wij te maken met 
een artikel, dat vereischt het oogmerk, gericht op het misdrijf, te plegen niet 
door Mussert zelf, maar door Hitler in samenwerking met Mussert, desnoods 
door Mussert in samenwerking met Hitler, maar in ieder geval niet door Mussert 
alleen. Het is dus niet juist, wanneer het Hof in de overweging 37 c zegt, dat de 
handelingen, die in de dagvaarding zijn opgesomd, strafbaar zijn volgens art. 96 
sub le „nu zij gepleegd werden met het bij dagvaarding gestelde oogmerk, dat 
het door dit artikel gevorderde oogmerk mede omvat". In zooverre is dat juist, 
dat inderdaad het oogmerk Nederland onder vreemde heerschappij te brengen 
ook omvat het oogmerk dat zelfde delict te bevorderen of voor te bereiden, maar 
het verschil zit hem daarin, dat het concrete misdrijf, waarop het oogmerk in 
de dagvaarding slaat, niet identiek is met het misdrijf, dat door het Hof aan Hitler 
in de schoenen wordt geschoven en waarop dus het oogmerk van verdachte 
gericht moet zijn, wil men artikel 96 kunnen toepassen.

Het onderdeel c van het cassatiemiddel is als volgt. De constructie is, dat 
Mussert Hitler zou hebben bewogen het misdrijf van artikel 93 mede te plegen. 
Dan moet dus inderdaad uit de dagvaarding blijken, dat getracht is Hitler over 
te halen tot het misdrijf. Er staat niet in de dagvaarding, zooals denkbaar zou 
Zijn geweest — al was dat natuurlijk bij dezen opzet practisch uitgesloten — dat 
de verdachte heeft getracht Hitler te bewegen het misdrijf van artikel 93 te 
plegen, of iets in dien geest. Die constructie is niet gevolgd. Men heeft een aantal 
feiten in de dagvaarding opgesomd en uit die feiten moet dus volgen, dat Mussert 
heeft getracht Hitler over te halen het misdrijf van art. 93 te plegen. Wat behelst 
nu het misdrijf van artikel 93? Een objectief element en een subjectief element, 
een bepaalde handeling en daarnaast een bepaalde gezindheid, het oogmerk ons 
Rijk onder vreemde heerschappij te brengen. Wanneer men dus art. 96, le, wil 
toepassen en men wil als verwijt tegen den verdachte aanvoeren, dat hij getracht 
heeft een ander te bewegen het misdrijf van art. 93 te plegen of mede te plegen, 
Zal men moeten stellen, dat alle vereischten van het misdrijf bij dien ander aan
wezig waren of dat de verdachte getracht heeft dien ander iets te laten doen, 
wat aan alle vereischten van artikel 93 voldeed, dus dat hij geprobeerd heeft den 
ander handelingen te laten verrichten met het oogmerk bij die handelingen, dat 
in artikel 93 wordt gelaakt. Nu is de omissie, die in deze dagvaarding voorkomt, 
deze, dat omtrent het oogmerk van Hitler niets vermeld is. Heel begrijpelijk 
alweer, wanneer men zich voor oogen stelt, dat de dagvaarding ziet op een ander 
artikel, waarvoor het oogmerk van Hitler niet ter zake deed, maar van be slissen d



2 3 4 P L E I D O O I E N

beteekenis, wanneer men art. 96 wil gaan toepassen, want dan zal uit de feiten, 
zooals ze gesteld zijn, moeten blijken, dat datgene, waartoe verdachte Hitler 
trachtte over te halen, was het misdrijf van artikel 93, dat er was een misdrijf, 
dat zoowel naar de subjectieve als naar de objectieve zijde aan de eischen van 
artikel 93 voldeed. Het blijkt uit de dagvaarding niet, want er is niet gesteld, 
dat er is getracht Hitler over te halen tot het plegen van handelingen met een 
bepaald oogmerk; er is ten hoogste in gesteld, dat Mussert zou trachten Hitler 
bepaalde handelingen te laten verrichten, zonder dat het oogmerk er in is ge
steld. Dat nu dit noodzakelijk is, volgt uit het feit, dat men hier de constructie 
zoo gezien heeft, dat verdachte heeft getracht Hitler te bewegen het misdrijf mede 
te plegen. Volgens de vaste leer moet bij den medepleger voldaan zijn aan alle 
vereischten van het strafbare feit en moet de medepleger ook de subjectieve 
gezindheid (de schuld) hebben, die noodzakelijk is om het strafbare feit aan 
te nemen. Al die elementen van het strafbare feit moeten bij den medepleger 
aanwezig zijn; wanneer zij niet gesteld zijn, kan men niet zeggen, dat men heeft 
getracht een ander te bewegen tot medeplegen.

Hiermede ben ik gekomen aan het einde van mijn toelichting van het middel I.
Ik ga nu over tot de toelichting van middel II, dat zich aansluit bij het verweer, 

dat in eersten aanleg door de verdediging is gevoerd.
Dit middel stelt de vraag aan de orde, of de Bond van Germaansche Volken, 

zooals die door den verdachte was geconcipieerd, te beschouwen is als „vreemde 
heerschappij” in den zin van artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht. Ik laat 
hierbij dus even vallen de onderscheiding tusschen artikel 93 en artikel 96, waar
over wij spraken. Trouwens: voor dit en het volgende middel komt het alleen 
aan op de interpretatie van artikel 93.

De vraag, wat „vreemde heerschappij” is in den zin van artikel 93, is, naar 
het mij voorkomt, in ieder geval de moeite waard opgeworpen te worden van 
het oogenblik af, dat over dit artikel geen jurisprudentie en practisch geen litera
tuur bestaat en die vraag volkomen open is.

Het Hof heeft de vraag niet principieel beantwoord; het heeft geen omschrij
ving gegeven van wat „vreemde heerschappij” in den zin van dit artikel is; het 
heeft uitsluitend feiten opgesomd en gezegd: daaruit besluit ik, dat er is „vreemde 
heerschappij” ; wat er verder onder dit begrip te verstaan is, laat ik in het midden.

Ik geloof, dat het goed is de vraag principieel te stellen: wat is vreemde 
heerschappij in den zin van artikel 93?

Dan moet:n wij daarbij twee punten in het oog houden, n.1. in de eerste plaats, 
dat voor artikel 93 geen rol speelt de vraag, of „vreemde heerschappij” al dan 
niet vijandelijk is en in de tweede plaats, dat artikel 93 niet onderscheidt, of de 
„vreemde heerschappij” langs onwettigen of wettigen weg is of wordt gevestigd. 
Het is altijd een beetje moeilijk zich bij een zaak als deze in gedachten los te 
maken van het concrete feitencomplex, maar een feit is nu eenmaal, dat artikel 
93 geenszins den eisch stelt, geenszins vermeldt, dat „vreemde heerschappij"
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moet zijn heerschappij van den vijand en dat wanneer men een definitie geeft 
en zegt: dit is vreemde heerschappij in den zin van artikel 93, die definitie 
moet opgaan niet alleen wanneer men te maken heeft met „vreemde heerschap
pij” , die uitgaat van een potentieelen vijand, die ons onsympathiek is, maar 
even goed als zij zou uitgaan van een bevrienden bondgenoot, een mogendheid, 
die ons wel sympathiek is. In beide gevallen moet de principieele verhouding 
tusschen vreemde heerschappij en niet vreemde heerschappij dezelfde zijn.

Artikel 93 rept niet van wettige of onwettige wijze, waarop de vreemde heer
schappij tot stand kwam. Ieder, die tracht die te verwezenlijken, wordt gestraft 
met de zwaarste straf, die ons recht kent.

Het Hof zegt dus: er is hier vreemde heerschappij vanwege het gezag, dat 
Hitler als Führer aller Germanen zou uitoefenen over ons land. Zeer juist spreekt 
het Hof niet over het gezag van het Duitsche staatshoofd, maar over het gezag 
van Hitler als Germaansch Führer. Men kent het onderscheid: met Hitler als 
Duitsch staatshoofd hebben wij — aldus Mussert — niets te maken, maar hij 
heeft bovendien een andere qualiteit (hoe hij er toe geroepen is, is mij nooit 
duidelijk geworden), hij is ook Germaansch Führer en in die qualiteit heeft hij 
in den Germaanschen Statenbond een rol.

Over het gezag van Hitler als Führer aller Germanen overweegt het Hof dat 
de staatshoofden der bondsstaten aan Hitler ondergeschikt zouden zijn in natio- 
naal-socialistischen zin en verder nog dat de gemeenschappelijke weermacht 
en economie den Nederlandschen Staat rechtstreeks zouden berooven van een 
deel harer souvereine rechten. Dan is er dus vreemde heerschappij.

Als deze criteria inderdaad afdoende zouden zijn, zou men bij elke volken
rechtelijke regeling, waarbij Nederland geen eigen leger of economische wet
geving meer zou hebben en waarbij het Nederlandsche staatshoofd onderge
schikt zou zijn aan een andere autoriteit, onverschillig of het een persoon is of 
een college, door verkiezingen of langs anderen weg tot stand gekomen, in al die 
gevallen moeten zeggen: er is vreemde heerschappij en hij, die een dergelijke 
daad wil plegen of voorbereiden, maakt zich schuldig aan hoogverraad. Dan is 
dus een ernstig strafbaar feit: het voorbereiden van een statenbond op de wijze, 
Zooals die toch eigenlijk op het oogenblik allerwege aan de orde is, want wat 
men ook leest, statenbond, federatie, bondsstaten of wat ook, het is alles aan de 
orde van den dag. In al die concepties krijgt men dezelfde figuur te zien: een 
oppergezag, dat staat boven het gezag van de deelnemende staten, en een ge
meenschappelijke, door het oppergezag geregeerde, weermacht en economie.

Ik heb voor het Hof een aantal voorbeelden daarvan opgesomd; ik zal ze hier 
niet herhalen. Ik noem alleen de in feite tot stand gekomen constructie van de 
UNO en wijs voorts nog op het werk van Sir William Beveridge „Peace by 
Federation?”, waarin iets dergelijks aan de orde is, en op een brochure van 
J. G. Guerrero „World Union or Federation for Peace”, waarin hij zoo ver gaat, 
dat in zijn conceptie de staten niet meer vrij zullen zijn zich aan te sluiten, maar
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eenvoudig gedwongen worden en deel zullen hebben te nemen aan de Fede
ration, op straffe van te zullen worden uitgestooten uit de volkerengemeenschap.

Ziedaar dus ver gaande plannen, die geheel in dezelfde richting gaan als de 
Germaansche Volkenbond van Mussert, plannen, waarbij men er niet aan zou 
denken, dat verwerkelijking daarvan als strafbaar feit zou mogen worden be
schouwd.

Wat is dan wel het criterium? Naar mijn meening is een eenigszins bruikbaar 
criterium, al vind ik ook dat niet ideaal, alleen te vinden, als men zegt: vreemde 
heerschappij is er, wanneer een staat in zijn bestaan als zoodanig wordt aange
tast, wanneer een staat niet meer een staat is. Dan staat die staat onder vreemde 
heerschappij en kan artikel 93 dus toepassing vinden.

Wanneer wordt een staat in zijn bestaan als zoodanig aangetast? Mij dunkt, 
wanneer een staat niet meer rechtstreeks ressorteert onder de volkenrechtelijke 
ordening, wanneer er dus b.v. wel een publiekrechtelijke organisatie is, een grond
gebied met onderdanen en een verhouding van onderdaanschap, maar wanneer 
het volkenrecht dien staat als zoodanig niet meer erkent, doch uitsluitend door 
middel van andere, hoogere gezagsorganisaties tot dien staat en diens bewoners 
spreekt. Zoo zijn onze provincies, de Zwitsersche kantons en de staten van de 
Vereenigde Staten van Amerika wel publiekrechtelijke organisaties met een 
Zekere mate van zelfstandigheid, met een territoir en met een bevolking, maar 
zij ressorteeren niet rechtstreeks onder de volkenrechtelijke ordening, zij hebben 
niet meer het eigenlijke karakter van een staat. Misschien moet men het criterium 
eenigszins anders zoeken en zeggen, dat een staat niet meer aanwezig is, wanneer 
daarboven een hooger gezag staat, dat rechtstreeks de burgers bindt.

De beslissingen van den Volkenbond of van de thans bestaande organisatie 
zijn niet rechtstreeks bindend voor de burgers van de deelnemende staten; die 
beslissingen zijn hoogstens bindend voor de deelnemende staten zelf, die de 
binding moeten opleggen aan hun burgers. In het geval van de Zwitsersche 
kantons, van de Amerikaansche staten en van de Nederlandsche provincies in 
hun huidigen vorm zijn de beslissingen van het hoogere gezag rechtstreeks 
bindend voor de burgers. Waar dat het geval is, heeft de laagste organisatie haar 
bestaan als staat verloren.

Hoe men het ook wil opvatten, dit is het eenig mogelijke criterium. Vreemde 
heerschappij is er pas, wanneer de staat als zoodanig in zijn bestaan wordt aange
tast. Men kan van den Bond van Germaansche Volkeren wel zeggen, dat aan 
het criterium in deze opvatting is voldaan, maar dan lijkt mij dat niet juist. 
Wanneer men den nadruk legt op het Führerprincipe en op de verhouding, 
die op grond van dat principe zou bestaan tusschen den Germaanschen Führer 
en de leiders van de verschillende daaronder ressorteerende landen, behelst 
dat nog niet, dat het bovenste gezag rechtstreeks zeggenschap heeft over de 
burgers van de onderscheidene landen, maar uitsluitend, dat er tusschen de 
leiders van die landen en dien daarboven zwevenden Führer eenige binding zou
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bestaan. Ik merk op, dat de zelfstandigheid, zooals die tot uitdrukking komt 
in het hebben van een eigen diplomatieke vertegenwoordiging, het in volken- 
rechtelijken zin meetellen, juist door dezen verdachte naar voren is gebracht 
in tegenstelling tot de plannen, die destijds van den Rijkscommissaris zijn uit
gegaan.

In overweging 46 komt toch even een soort criterium in de sententie van het 
Hof doorschemeren, waar gezegd wordt:

„dat bovendien alleen reeds het feit, dat alle Bondstaten een gemeen
schappelijke weermacht zouden bezitten, die één geheel zoude vormen en 
als één geheel zou worden aangevoerd onder het opperbevel van Adolf 
Hitler, en de z.g. gemeenschappelijke economie, welke vanzelfsprekend 
een economische wetgeving veronderstelt uitgaande van het Germaansche 
oppergezag, de Nederlandsche Staat rechtstreeks zoude berooven van 
een deel harer souvereine rechten;”

Daar schemert naar mijn gevoelen in door, dat het Hof heeft willen opereeren 
als criterium met het begrip „souvereiniteit” en dat het Hof zich op het stand
punt stelt: wanneer de Nederlandsche souvereiniteit wordt aangetast, wanneer 
een deel van de souvereine rechten van den Nederlandschen Staat aan dien staat 
wordt ontnomen, is er vreemde heerschappij, die mij vrijheid geeft artikel 93 
toe te passen.

Daarmede heeft het Hof een methode gevolgd, die ongetwijfeld verleidelijk 
is, maar die, zooals meer verleidelijke dingen, ernstige gevaren in zich houdt. 
Gevaren, omdat het begrip „souvereiniteit” zoo iets buitengemeen onzekers en 
onbestemds is, dat men door te zeggen: daar leg ik het criterium voor de toe
passing van artikel 93, ten slotte niets anders doet dan de moeilijkheden ver- 
leggen.

Wat verstaat men onder „souvereiniteit” ? Sommigen zeggen: Souvereini
teit is datgene, wat den zelfstandigen staat toekomt, maar wanneer men van 
dat standpunt uitgaat, is men geen stap verder met de souvereiniteit als criterium 
te nemen, want dan zal men zich gesteld zien voor de vraag, of een staat, die niet 
meer een zelfstandige weermacht bezit en deel heeft aan een gemeenschappelijke 
economie, inderdaad niet meer zelfstandig is en dus niet meer souvereiniteit 
heeft. Dan wordt de vraag dus niet opgelost.

Wanneer men „souvereiniteit” opvat als de bevoegdheid, toekomende aan 
een staat om naar willekeur te handelen, om te doen en te laten, wat den staat 
goeddunkt, dan is ook dat mij wel, maar dan moeten wij ons goed rekenschap 
geven van het feit, dat op de souvereiniteit in dien zin op alle mogelijke manieren 
en te allen tijde inbreuk is en nog zal worden gemaakt.

Het naar willekeur handelen van den staat (de „compétence de la compétence”, 
Zooals het in de volkenrechtelijke literatuur wordt genoemd), bestaat niet meer. 
Iedere staat is gebonden aan regelen van internationaal gewoonterecht, zooals
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den regel, dat men zijn woord moet houden, zich moet gedragen naar de gebrui
ken van den landoorlog. En men is nog veel meer gebonden aan allerlei inter
nationale regelingen. Er is een beperking van het ius belli door het lidmaatschap 
van den Volkenbond. Men is onderworpen aan de wetten van de internationale 
rechtspraak, aan de legislatieve bevoegdheid van internationale commissies, 
Zooals zij geldt ten aanzien van de groote rivieren. Men is onderworpen aan de 
afspraken b.v. tusschen Nederland en België, zooals ze gemaakt zijn ten aanzien 
van de tolunie, en zooals ze gemaakt zullen worden ten aanzien van de atoomenergie. 
Men kan welhaast geen blad opslaan, of er wordt in betoogd, dat aan de souve- 
reiniteit van de staten in dezen zin afbreuk gedaan moet en kan worden. Ik citeer 
de samenvatting van de zitting van den Veiligheidsraad, waarin als de meening 
van den Russischen afgevaardigde wordt weergegeven:

„Zeker, hij had zich beroepen op artikel 2 van het Handvest, waarin is 
bepaald, dat de competentie van den Raad zich niet tot de interne aange
legenheden van de leden der Vereenigde Volken uitstrekt, maar als men die 
stelling strikt wilde volhouden, zou er van de Vereenigde Volken, die alleen 
een succes kunnen worden voor zoover de staten bereid blijken een deel 
van hun souvereiniteit op te offeren, niet veel terechtkomen.” (N.R.Ct. 
van 11 Februari 1946).

Aldus Wisjinski in de zitting te Londen.
Dus wij zullen het er over eens zijn, dat „souvereiniteit” in dien zin op alle 

mogelijke wijzen kan worden en ook wordt aangetast, en dat men niet kan zeggen: 
omdat gij van de souvereiniteit, in dien zin, van ons land een stukje hebt afge
nomen, hebt gij getracht het onder vreemde heerschappij te brengen.

Misschien zou men hierover anders kunnen oordeelen, wanneer te laste was 
gelegd, dat deze Germaansche Statenbond aan het hoofd had het Duitsche 
staatshoofd, dat het Duitsche Rijk daarin de boven de andere staten gestelde 
macht zou zijn. Maar dat is niet het geval. De zaak is federatief opgezet. Hoe 
het in de practijk zou hebben geloopen, waarin feite het zwaartepunt zou hebben 
gelegen, is een andere zaak, maar het plan, zooals het in de dagvaarding is op
genomen, voorziet in een bond van staten, waarboven gezet is niet het Duitsche 
gezag, niet qualitate qua het Duitsche staatshoofd, maar de Germaansche Führer. 
Waar deze vandaan zou komen, daaromtrent geeft het plan geen opheldering.

Ook wat betreft het derde middel sluit ik aan bij mijn verweer, dat reeds 
in eersten aanleg is te berde gebracht.

Ik heb betoogd, dat artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht alleen ziet op 
het brengen van ons Rijk onder feitelijke vreemde heerschappij en dat daarop 
alleen de bepaling van artikel 94 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing 
kan zijn.

Ik maak dus onderscheid tusschen — laat ik het met een voorbeeld duidelijk 
maken — den man, die mijn huis binnen wandelt en zegt: gij moet hier uit;
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omdat ik sterker ben dan gij ga ik in Uw huis wonen (dat is feitelijke vreemde 
heerschappij), en den man, die zegt: ik heb hier een vorderingsbevel, ik heb 
eenige dienaren van de gewapende macht bij mij en wil U uit Uw huis zetten. 
Ik kan dan later wel beweren, dat dat niet wettig is of wat ook, maar dan heb 
ik te maken met heerschappij, die ik zou willen betitelen als heerschappij rechtens 
gegrondvest, naar zekere regelen des rechts.

Het Hof heeft in de 34ste rechtsoverweging een omschrijving van dit verweer ge
geven en gezegd, dat in dat betoog onder een heerschappij rechtens verstaan 

'moet worden een heerschappij, welke, na uit een wederrechtelijken aanslag te 
zijn ontstaan, naar staatsrechtelijke regelen wordt uitgeoefend.

Tot mijn spijt heb ik mij in eersten aanleg blijkbaar niet voldoende duidelijk 
uitgedrukt. Deze weergave is inderdaad niet geheel juist; men moet er uit schrap
pen de woorden: „na uit een wederrechtelijken aanslag te zijn ontstaan.” Ik 
versta hier onder „heerschappij rechtens” een heerschappij, welke naar Neder
landsche staatsrechtelijke regelen wordt uitgeoefend, onverschillig of die heer
schappij ontstaan is langs wederrechtelijken weg of langs anderen weg.

Zoo is dus het betoog, dat artikel 93 alleen ziet op de feitelijke macht, die 
door de vreemde mogendheid in strijd met de rechten van ons land wordt uitge
oefend en artikel 94 op het gezag, dat aan de vreemde mogendheid naar de rege
len des rechts is toegekend.

Ik treed niet in een beoordeeling van de vraag, hoe die zijn tot stand gekomen, 
of ze sympathiek zijn of niet sympathiek, maar ik neem ze als positief feit en zeg: 
wanneer daaraan zekere regelen van staatsrecht ten grondslag liggen, dan is de 
vreemde heerschappij rechtens en niet uitsluitend feitelijk.

Nu meen ik, dat de opvatting van den wetgever deze is, dat verwerkelijking 
van vreemde macht altijd laakbaar is en strafbaar en steeds onwettig, maar dat 
het wijzigen van de geldende rechtsregelen, zoodat vreemd gezag daarop kan 
steunen, slechts dan voor verwijt en straf vatbaar is, wanneer het op onwettige 
wijze gebeurt, zoodat men den weg open laat, dat men langs den weg van rech
ten een toestand schept, die in meerdere of mindere mate de vreemde heerschappij 
Zou binnen brengen. Dit kan ook zijn het gezag van een internationale, boven 
ons land staande organisatie.

Omdat mijn verweer iets minder beperkt is dan het Hof veronderstelt is niet 
relevant wat het Hof zegt in overweging 35a, dat uit de dagvaarding niet is 
te lezen, dat de Bond van Germaansche Volkeren slechts voor den duur van 
den oorlog zou worden opgericht en dat slechts het Rijk in Europa en niet de 
andere gebiedsdeelen zich in de macht van den Duitschen vijand bevonden.

Het Hof wil zeggen: te dien aanzien is er geen sprake van heerschappij rech
tens, n.1. wat Indië betreft, want er is geen feitelijke aanslag aan voorafgegaan.

Daarmee miskent het Hof de beteekenis, die ik getracht heb aan mijn verweer 
te hechten, n.1.: men moet onderscheid maken tusschen den staat, die hier dom
weg is binnengevallen, en den toestand, waarin er zekere regels zijn, die dien
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staat oogenschijnlijk het recht geven een zeker gezag in ons land uit te oefenen. 
Het ging er niet om na den oorlog hier aan Duitschland de feitelijke machts
uitoefening mogelijk te maken, zonder dat dit op eenigen rechtsregel steunde, 
maar uitdrukkelijk integendeel, het ging er om hier een zoodanig stelsel van 
rechtsregels in te voeren, dat op grond daarvan de Führer en wat daaromheen 
was hier een zeker gezag zou kunnen uitoefenen. De bedoeling was ook niet — 
dat is luce clarius — dat men den weg wilde effenen voor een feitelijke usurpatie 
van macht in Nederlandsch-Indië door Duitschland, maar hoogstens, dat straks 
na den vrede krachtens deze regels Duitschland een zekere zeggenschap in 
Nederlandsch-Indië zou krijgen. Ik moet hier eigenlijk zeggen: de Führer der 
Germanen, maar dit punt laat ik bij dit middel ter zijde. Tegen dit laatste, tegen 
het langs wegen van rechtsregels toekennen van een zekeren invloed aan een 
internationaal orgaan, dat wij „Führer aller Germanen” noemen, is, afgezien 
van het feit, dat dit juist onze vijand was — dat is de kwestie van art. 102 en 
dat laat ik in dit verband buiten beschouwing — rechtens niets in te brengen.

Het Hof maakt zijn onderscheid anders. Het Hof zegt: Art. 93 ziet op het 
brengen onder vreemd gezag en art. 94 op binnenlandsche beroering; je kijkt 
dus maar, of je te maken hebt met iemand uit het buitenland, dan betreft het 
art. 93, en blijft het uitsluitend van binnen, dan is het art. 94. Dat is onbevre
digend, omdat men dan niet ontkomt aan de moeilijkheid, wat vreemde heer
schappij is. Daarop kom ik terug. Maar het is bovendien ook niet juist, want 
ook binnenlandsche beroeringen kunnen de strekking hebben hier feitelijke 
vreemde heerschappij te veroorzaken. Denk aan de N.S.N.A.P., de meest conse
quente annexatiepartij hier. Als deze trachtte den regeeringsvorm te wijzigen, 
Zou dat tevens onverbrekelijk geweest zijn het binnenhalen van vreemde heer
schappij in ons land. Omgekeerd is het mogelijk, dat men een vreemd gezag 
in een land zou krijgen en dat men niet van de zaak af is door te zeggen: Hier 
komt een vreemd gezag, dus het is verwerpelijk, maar dat men zich wel degelijk 
moet afvragen: Is het conform de wet of is het op onwettige wijze tot stand ge
komen? Denk aan het geval van een personeele unie. Toen Prins Willem III  
als koning naar Engeland ging, heeft men daar niet gezegd: Het is een vreemde 
heerschappij en uit dien hoofde is het verwerpelijk. Omdat het op wettige wijze 
was geschied, was er van een dergelijke redeneering geen sprake. Trouwens, 
art. 97a, le, geeft een voorbeeld, waarin de omwenteling van art. 94 niet louter 
een binnenlandsche aangelegenheid is, want daar wordt juist verondersteld, 
dat men zich te dien aanzien met iemand in het buitenland in verbinding stelt.

Mijnheer de President! Laat ik ten betooge, dat inderdaad hetgeen hier ge
beurt bestreken wordt door art. 94 en niet door art. 93, veronderstellen, dat 
diezelfde fouten gepleegd zouden zijn in Frankrijk. Als dat het geval geweest 
was, had men op de plaats, waar ons art. 93 staat, gezocht en gevonden een rij 
van artikelen in den Code Pénal, die toegepast kunnen worden, wanneer het er 
om gaat, dat men den vijand hulp biedt, den vijand over de grens haalt, den vij -
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and de versterkte plaatsen uitlevert, hem munitie levert en dergelijke zaken, 
die uitsluitend zien op die volkomen feitelijke hulpverleening aan de macht, 
waarmee men in oorlog is of in oorlog zal komen. Art. 87 van den Code Pénal is 
het artikel, dat kennelijk ten grondslag heeft gelegen aan de bepaling van art. 94 
van ons Wetboek van Strafrecht, want daar heet het:

„L ’attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le Gouverne
ment ou 1’ordre de successibilité au tróne, soit d'exciter les citoyens ou 
habitants a s’armer contre Tautorité impériale, est puni de la peine de la 
déportation dans une enceinte fortifiée.”

U ziet, Mijnheer de President, de voorganger van ons art. 94: „L'attentat 
dont le but est de changer le Gouvernement”, de aanslag met de bedoeling, den 
grondwettigen regeeringsvorm te veranderen of te vernietigen.

Welnu, in Frankrijk heeft men nooit de belemmering gevoeld en zal men nooit 
aarzelen deze feiten te brengen in de werkingssfeer van art. 87 van den Code 
Pénal.

Dan is er ook geen reden, integendeel, om voor ons artikel, dat op dit artikel 
van den Code Pénal is gebaseerd, niet hetzelfde aan te nemen en niet aan te 
nemen, dat artikel 94 een dergelijk feit, het brengen onder vreemde heerschappij 
rechtens, volstrekt bestrijkt, met uitsluiting van de werking van artikel 93. Het 
feitelijk binnenhalen van de vreemde heerschappij is altijd strafbaar ex artikel 93, 
maar het geven van een rechtsgrond aan vreemde gezagsuitoefening is alleen 
strafbaar, als het op onwettige wijze geschiedt en dan krachtens artikel 94.

Anders zal men altijd in moeilijkheden blijven over de vraag, wat „vreemde 
heerschappij” in artikel 93 beteekent en hoe men moet komen uit de moeilijk
heid, dat artikel 93 niet onderscheidt tusschen de vraag of die vreemde heer
schappij langs wettigen of onwettigen weg hier wordt gebracht.

Mijnheer de President! Deze middelen hadden betrekking op het onder I 
te laste gelegde. Ik heb nog een korte toelichting te geven van het middel, dat 
ziet op het onder II te laste gelegde. Daar zijn wij inderdaad in de sfeer van ar
tikel 94 van het Wetboek van Strafrecht; de vernietiging, althans onwettige ver
andering van den grondwettigen regeeringsvorm, of, om het met de woorden 
van het artikel te zeggen: „de aanslag, ondernomen met het oogmerk om den 
grondwettigen regeeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of 
op onwettige wijze te veranderen.”

Voor wat „de grondwettige regeeringsvorm” hier beteekent verwijs ik naar 
mijn pleitnota voor het Hof. Het komt hierop neer, dat men zekere fundamenteele 
begrippen heeft in den staat: de constitutioneele monarchie en de instellingen, 
waarop die gegrondvest is, die beschouwd worden als de regeeringsvorm, waarin 
men niet ongestraft langs onwettigen weg verandering kan brengen.

Wat betreft het plan, door Mussert ontworpen en ter zake waarvan hij is ver
oordeeld, het plan, dat inhield, dat de Raad van State zou worden omgezet en
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dat daarna Mussert tot regent zou worden uitgeroepen, rijst de vraag: le. of er 
onder de gegeven omstandigheden, die zich volgens het plan zouden voordoen, 
een regent kon worden benoemd en 2e. of deze door den Raad van State kon 
worden benoemd. In de eerste plaats dus: was er plaats voor een regentschap, 
en in de tweede plaats: veronderstel, dat er plaats voor een regentschap was, 
was de Raad van State bevoegd de benoeming te doen ?

De eerste vraag (was er onder de omstandigheden, zooals ze destijds waren, 
plaats voor een regentschap?) is door het Hof niet beantwoord. Er is daarover 
in eersten aanleg een en ander gezegd. Er is een beroep gedaan op analoge inter
pretatie van art. 46, 3e, of art. 46, 2e jis 38 en 40 van de Grondwet, waarmee men 
de benoeming van een regent in het plan van Carp wilde motiveeren, maar het 
Hof is tot deze vraag niet toegekomen. Het Hof heeft eenvoudig en op zich zelf 
voldoende (in overweging 49) gezegd: „dat een regentschap volgens de Neder
landsche Grondwet zonder medewerking van de Staten-Generaal niet op 
wettige wijze kan worden tot stand gebracht, zoodat verder buiten beschouwing 
kan blijven of er ook overigens grondwettige bezwaren tegen de door verdachte 
voorgestelde wijze van benoeming bestonden.” De redeneering is eenvoudig: 
Wij hebben een Grondwet; de benoeming van een regent door den Raad van 
State is niet overeenkomstig de Grondwet; daarmede is de zaak afgeloopen.

Dat is een mooie, een krachtige, een consequente wijze van redeneeren; dat 
houdt de Grondwet hoog. Maar dat laat wel eens een oogenblik ruimte voor het 
begin van een glimlach, wanneer deze redeneering wordt gehanteerd door een 
college, waarvan de bevoegdheden nu, zacht genomen, niet direct in de Grond
wet wortelen. Men lette wel op! Ik tast niet aan op deze plaats en onder deze 
omstandigheden de kracht van de Koninklijke Besluiten, waarop de strafrechts
pleging, waaraan wij nu meedoen, is gebaseerd. Ik zeg alleen, dat wij geleerd 
hebben, met een beroep op de Grondwet als alles afdoend en krachtig argument 
iets voorzichtig te zijn.

Het Hof heeft nu m.i. in deze redeneering over het hoofd gezien, dat destijds, 
op het oogenblik, waarop dit plan betrekking had, de Staten-Generaal, zonder 
wier medewerking een regentschap niet tot stand kon worden gebracht, niet 
konden functionneeren. De verordening 22/1940 bevat dienaangaande uitdruk
kelijke bepalingen. Het was natuurlijk volmaakt onmogelijk om hier de Staten- 
Generaal bijeen te roepen, tot welk doel ook. Maar wanneer het zoo is, dat de 
door de Grondwet aangewezen organen niet in staat zijn te functionneeren, ten
gevolge van volmaakte overmacht — die zich hier voordeed — dan komt althans 
de vraag aan de orde of niet krachtens het staatsnoodrecht er een ander orgaan 
is, dat die taak kan overnemen. Nu laat ik in het midden, hoe die vraag moet 
worden beantwoord, maar waartegen ik opponeer is dat het Hof zich die vraag 
niet heeft gesteld, maar de zaak eenvoudig heeft afgedaan met de bewering: 
hier is een regent benoemd zonder medewerking van de Staten-Generaal.

Neem eens aan, dat hier kort na de bevrijding omstandigheden waren, waar
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door het noodzakelijk zou zijn geweest hier een regent te benoemen. Door wie 
Zou die benoemd zijn? Door den Ministerraad? Door de Staten-Generaal? 
Door het noodparlement? Zeker niet door de bevoegde Staten-Generaal. Ik 
geloof niet, dat het een rechterlijk college fraai zou staan, als zou worden gezegd: 
wij erkennen dien regent niet, omdat de Staten-Generaal niet hebben medege
werkt aan de benoeming. In België is ook een regent en daar is het anders gegaan. 
Daar heeft men de Belgische Kamers bijeengeroepen en die hebben een regent 
benoemd, hoewel die Kamers al lang den vierjarigen zittingsduur hadden over
schreden. Een Belgische confrère zeide mij: Het is niet heelemaal grondwettelijk, 
maar men accepteerde het en heeft met een beroep op het noodrecht de zaak 
als afgedaan beschouwd.

Inderdaad heeft Mussert zich altijd op het bestaan van een noodtoestand be
roepen; in zooverre past dat beroep hier goed. In zijn gedachtengang krijgen 
wij deze figuur, dat het inderdaad dringend noodzakelijk was dat hier een regent 
kwam, dat er geen bevoegd Nederlandsch orgaan was om dien aan te wijzen 
en dat men het dus maar moest doen met het orgaan, dat er was, n.1. de Raad 
van State. Daarmee bepleit ik niet, dat het oordeel over de vraag, of er beroep 
op staatsnoodrecht kon worden gedaan, aan den verdachte toekomt. Dat zal 
moeten worden beoordeeld in de eerste plaats door de organen, die dat staats
noodrecht moeten uitoefenen en ook door de rechterlijke macht. Zoover zijn wij 
niet gekomen, want het gaat alleen maar over het plan van Mussert, maar het 
was een constellatie, waaraan men kon denken en het Hof heeft daaraan niet de 
minste aandacht gewijd.

Tenslotte heeft het Hof zich over de instelling van het regentschap niet uitge
laten en heeft volstaan met te zeggen, dat de benoeming van den regent niet 
langs grondwettelijken weg is geschied.

Nu verdedig ik in het laatste onderdeel van dit middel, dat daarmee nog niet 
is gegeven een vernietiging en ook nog niet is gegeven een onwettige wijze van 
verandering in den grondwettigen regeeringsvorm, want dat zijn, kort uitgedrukt, 
de instellingen, waarop de regeering, het staatsbestel in ons land berust. Wanneer 
men eenmaal iemand voor de een of andere grondwettige functie zou aanwijzen 
langs niet-grondwettigen weg, zou dat nog niet een wijziging in den grondwettigen 
regeeringsvorm brengen. Wanneer men in een concreet geval van de wettelijke 
regeling zou afwijken en de aanwijzing van een persoon in afwijking van de 
Grondwet zou doen geschieden, zouden daardoor niet ons staatsbestel en onze 
regeeringsvorm worden gewijzigd, evenmin als men, wanneer er een parlement 
is, dat éénmaal wordt aangewezen langs een anderen weg dan eigenlijk met onze 
Grondwet en onze verdere wetten in overeenstemming is, kan zeggen: Daar
door is er een wijziging gekomen in onzen grondwettigen regeeringsvorm. Ik 
spreek nu niet over de vraag, of dat allemaal volkomen geoorloofd is, maar hier 
is in ieder geval nier een wijziging van den regeeringsvorm. Onze grondwettige 
regeeringsvorm is nog steeds de constitutioneele monarchie, zooals tevoren,
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onverschillig het feit, dat een orgaan daarvan langs een anderen weg dan gebrui
kelijk voor éénmaal is aangewezen. Dat het in het geval van dezen verdachte in 
de bedoeling lag uiteindelijk den grondwettigen regeeringsvorm te wijzigen, 
is een andere zaak; die maakt geen deel uit van de telastelegging en daarmee heb
ben wij in cassatie niets te maken. Het punt, dat ik U voorleg, is, dat, afgezien 
van het beroep op het staatsnoodrecht, in ieder geval in het éénmaal aanwijzen 
van een regent op een wijze, die niet met onze Grondwet in overeenstemming 
is, niet kan worden gezien een vernietiging van onzen grondwettigen regeerings
vorm.

Mijnheer de Presidentl EdelHoogAchtbare Heeren! Ik ben nu aan het einde 
gekomen van de middelen, die door mij zouden worden verdedigd. Ik laat vol 
vertrouwen de verdediging van deze zaak verder aan mijn confrère De Pont over 
en de uitspraak aan Uw Raad van Cassatie.

De zitting wordt voor eenigen tijd geschorst en daarna hervat.

Raadsman M r. J. H. de  P o n t :
EdelHoogAchtbare Heeren President en Raden, Mijnheer de Advocaat-Fiscaal!
Mijn geachte collega Mr. Wijckerheld Bisdom heeft de eerste vier van de 

zes cassatiemiddelen, welke aan Uw Raad ad informandum vooraf zijn overge
legd, toegelicht. Uit den aard der zaak beschik ik, die advocaat in Amsterdam 
ben, niet over ervaring in cassatiezaken en beschik ik nog minder over de voor
treffelijke kwaliteiten als cassatiepleiter van mijn collega Mr. Wijckerheld Bisdom, 
zoodat ik Uw Raad bij den aanvang van mijn pleidooi om eenige welwillendheid 
moge verzoeken met betrekking tot de formuleering van de cassatiemiddelen, 
Zooals ik die in mijn naderhand nog over te leggen pleitnota aan Uw Raad zal 
geven.

Aan de formuleering van de middelen, zooals die vooraf aan Uw Raad werden 
gegeven, kan geen andere beteekenis worden toegekend dan waarvoor zij hebben 
gediend, n.1. om Uw Raad vooraf in te lichten ten aanzien van de materie, waar
over vandaag door ons beiden zou worden gepleit, terwijl ik, wat mijzelf betreft, 
akte verzoek van de omstandigheid, dat ik geacht wil worden de middelen van
daag te hebben voorgedragen conform art. 439 Wetboek van Strafvordering.

Ik meen vooreerst, dat het Ve middel, zooals dit aan Uwen Raad is voorgelegd, 
een schending inhoudt van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. 
Als men de sententie van het Bijzonder Gerechtshof beziet, zooals die in de 
„Na-oorlogsche Rechtspraak", no. 1, is gepubliceerd, dan lijkt het zoo op het 
eerste gezicht al klaar als de dag, dat het Bijzonder Gerechtshof bij de overwe
ging van en beraadslaging over de vraag, of de verdachte ter zake van het be
wezen verklaarde ook zelf strafbaar is, de opgesomde wetsbepalingen 350, 358 
en 359 van het Wetboek van Strafvordering heeft geschonden, doordat met geen 
woord wordt gemotiveerd, waarom niet, in strijd met het verweer van den ver
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dachte, zooals dit uit de stukken blijkt, een strafuitsluitingsgrond zou moeten 
worden aangenomen. Het zou onbevredigend zijn, indien deze zaak volgens 
artikel 106 van de Wet op de Regterlijke Organisatie naar een aangrenzend ge
rechtshof zou moeten worden verwezen. Ik geef mij daarvan rekenschap en bij het 
voorbereiden van deze zaak en de toelichting op dit middel heb ik dan ook ge
daan wat ik verwacht dat Uw Raad zal doen, n.1. nagaan of het nu wel noodig 
was om dit verweer, zooals het door verdachte in zijn eigen pleidooi is voorge
dragen en zooals het voor Uwen Raad kenbaar is uit de stukken, omdat de pleit
nota van den verdachte zelf is gehecht aan het proces-verbaal van de terecht
zitting en daarmede als een geheel wordt beschouwd, of op dit verweer een ge
motiveerde weerlegging had moeten volgen, ja dan neen, zoodat dit middel 
uiteenvalt in twee onderdeelen. Ten eerste wordt geklaagd, dat in strijd met de 
uitdrukkelijke bewoordingen van de artikelen 350, 358 en 359 van het Wetboek 
van Strafvordering hier is een gemis aan motiveering, gelet op de desbetreffende 
passage van de sententie. In de tweede plaats, dat het Hof, met voorbijzien van 
het verweer, heeft verzuimd artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht toe te 
passen.

Het zal dus zaak zijn na te gaan, of in het door verdachte voorgedragen ver
weer te lezen valt een beroep op een rechtvaardigingsgrond en wel vooreerst, 
of dit is een wettelijke rechtvaardigingsgrond, dus overmacht in den zin van 
artikel 40 van het W7etboek van Strafrecht, dan wel of het is een zelfstandige, 
wettelijke of buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond. Verder zal zijn na te gaan, 
of het Bijzonder Gerechtshof dat verweer had moeten aanvaarden ja dan neen, 
maar ik meen, dat dit op zich zelf een zaak is, die aan het Hof zal moeten worden 
voorgelegd, vermits Uw Raad de bevoegdheid mist de juistheid van dit verweer 
te onderzoeken.

Nu zegt artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering, dat, indien het onder
zoek, bedoeld in artikel 348, niet leidt tot toepassing van artikel 349, le lid, de 
rechter op den grondslag van de telastelegging en naar aanleiding van het onder
zoek op de terechtzitting achtervolgens over drie dingen moet beraadslagen, n.1.:
a. over het bewijs en de strafbaarheid van het feit;
b. over de strafbaarheid van den persoon van den verdachte;
c. over de strafmaat.

Artikel 358, 3e lid, zegt, dat, indien de rechter in strijd met het te dien aanzien 
door den verdachte uitdrukkelijk voorgedragen verweer aanneemt, dat een be
paalde strafuitsluitingsgrond niet aanwezig is, het vonnis daaromtrent bepaal
delijk een beslissing moet geven. En artikel 359 schrijft voor, dat zulk een be
paalde beslissing — indien dus de verdachte heeft gezegd: ik beroep mij op een 
noodtoestand of iets dergelijks, daargelaten of dat beroep te recht is of niet —, 
indien de rechter er niet op ingaat, een duidelijke en gemotiveerde beslissing 
moet zijn, terwijl aan het ontbreken van die motiveering in artikel 359 nietigheid 
wordt verbonden.

Proces Mussert 1 7
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Art. 1 van het Besluit Buitengewone Rechtspleging verklaart de aangehaalde 
artikelen van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing 
op de rechtspraak van het Bijzonder Gerechtshof.

Uit de sententie blijkt, dat Mussert drie verschillende feiten te laste zijn ge
legd. Voor zoover de dagvaarding niet nietig is verklaard, is de telastelegging 
vrijwel geheel bewezen verklaard na gemotiveerde weerlegging van het door 
Musserts raadsman in het bijzonder ten aanzien van de eerste twee punten ge
voerde feitelijke en juridische verweer.

Over het bewijs en de strafbaarheid van het feit blijkt het Hof dus te hebben 
beraadslaagd; in zooverre is de sententie ook met redenen omkleed, daargelaten 
of de aangevoerde gronden juist zijn of niet. Maar van eenige gemotiveerde ver
werping van het door Mussert uitdrukkelijk voorgedragen verweer nopens de 
strafbaarheid van zijn persoon, bepaaldelijk van zijn betoog omtrent de aanwe
zigheid van een strafuitsluitingsgrond, is in de geheele sententie niets te vinden. 
Vast staat dus wel, dat het Hof geen gemotiveerde beslissing op het verweer van 
den verdachte heeft gegeven. Wij behoeven dus nu slechts na te gaan, in hoeverre 
het beroep van den verdachte op de omstandigheden,'zooals hij die in de terecht
zitting van het Gerechtshof heeft voorgedragen, inhoudt een beroep op een 
rechtvaardigingsgrond. Ik neem het begrip „rechtvaardigingsgrond” voorloopig 
ruim, zoodat dit kan zijn overmacht, een noodtoestand of een wettelijke of bui
tenwettelijke rechtvaardigingsgrond. Ik merk nogmaals op, dat dit door Uw 
Raad kan worden getoetst, omdat het geheele verweer is samengevat in een pleit
nota, die aan het proces-verbaal der terechtzitting is gehecht, waarvan U kennis 
kunt nemen.

Artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht, hetwelk blijkens artikel 1 B.B.S. 
op strafzaken voor het Bijzonder Gerechtshof van overeenkomstige toepassing 
is, luidt:

„Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, waartoe hij door overmacht 
is gedrongen.”

Deze redactie is zeer ruim en, zooals uit de geschiedenis der totstandkoming 
dezer wetsbepaling blijkt, met opzet zeer ruim gehouden, teneinde den rechter 
gelegenheid te geven met alle feitelijke omstandigheden volop rekening te hou
den. Dit was al zoo in den Code Pénal, artikel 64, waar de vergelijkbare bepaling 
luidt:

„II n'y a crime, ni délict, lorsque le prévenu a été contraint par une force 
a laquelle il n’a pu résister.”

In den Commentaar van Carnot van 1835, verschenen te Brussel, heet het:
„On con^oit très bien que le Code n’a pas dü faire cette exception a la 

règle générale, qu’il a établie dans la crainte que 1'on n'en abusat; mais 
en subordonnant & la conscience du Jury, la moralité du fait qui lui est
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soumis le législateur lui a laissé toute la latitude convenable pour déclarer 
1’accusé non coupable dans les circonstances semblables que nous venons 
de signaler. . . .

en hij doelt daarbij op den noodtoestand.
In de toelichting op de ontwerpen van het Wetboek van Strafrecht en de daar

toe behoorende wetten van de hand van de Staatscommissie, ingesteld bij Konink
lijk Besluit van 28 September 1870, wordt er ook met alle duidelijkheid de aan
dacht op gevestigd, dat het onnoodig is een op zich zelf duidelijk begrip wettelijk 
te omschrijven. Aan die omschrijving wordt dan ook maar een enkele zin gewijd: 
een kracht, een drang, een dwang, waaraan men geen weerstand kan bieden. 
Absolute dwang valt hier natuurlijk buiten. Wanneer iemand absoluut gedwon
gen wordt, wanneer men zijn hand vasthoudt, waarmee hij iets schrijft of teekent, 
waarmee hij een strafbaar feit begaat, is dat geen handelen van den persoon zelf. 
Dus daarop behoeft hij zich niet te beroepen. Dit valt weg, want dit is geen 
strafbare handeling. Het gaat hier om den relatieven dwang. Dus aan het woordje 
„kan” in den geciteerden zin van de Memorie van Toelichting moet, zooals alle 
schrijvers en rechterlijke colleges eenstemmig verklaren, niet de beteekenis wor
den toegekend van physiek kunnen, maar men dient het op te vatten — zooals
b.v. Vos in zijn Leerboek van Nederlandsch Strafrecht zegt — „in dien zin, 
dat men niet kan vergen, dat weerstand geboden wordt”.

Overmacht veronderstelt theoretisch de mogelijkheid van weerstand, zooals 
Van Hamel te recht opmerkt. Het gaat niet om de vraag, of verdachte feitelijk 
Weerstand kon bieden, maar of hij rechtens weerstand bieden moest. Zoo opgevat 
is de overmacht een rechtvaardigingsgrond.

„Daarbij is het onverschillig door welke oorzaak die door het recht ge- 
eerbiedigde psychische drang gewekt is: door bedreiging van menschen 
of door nood in den zin van Notstand. In beginsel en voor het systeem staan 
deze gevallen gelijk. Ook dragen zij een zelfde karakter: er dreigt een ge
vaar, dat de dader afwenden wil en rechtens afwenden mag.”

„In  de rechtsgeschiedenis”, zoo zegt Van Hamel verder, „staat in deze 
materie op den voorgrond de leer omtrent den invloed van den nood. Eerst 
later heeft zich de leer van den onweerstaanbaren drang als moreelen dwang 
daaraan vastgehecht of daarin gemengd.”

Ook de Memorie van Toelichting staat blijkbaar op hetzelfde standpunt; zij 
Zegt:

„Hier echter zijn de grenzen tusschen het geoorloofde en ongeoorloofde 
geheel afhankelijk van de omstandigheden, waaronder het feit zich voordoet 
en het is dus even gevaarlijk als onnoodig het vrije oordeel des rechters 
door wettelijke omschrijvingen te binden,”

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dus, dat de uitlegging van het begrip
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„overmacht", zooals dat woord gebruikt wordt in artikel 40 WvSr, geheel is 
overgelaten aan rechtspraak en wetenschap.

Nu heerscht er, meen ik, onder de in dit opzicht gezaghebbende schrijvers 
vooral op dit gebied volledige eenstemmigheid over de beteekenis van het be
grip „overmacht” voorzoover het voor deze zaak van belang is.

Men onderscheidt vrij algemeen bij overmacht den physieken dwang, den 
psychischen drang en den noodtoestand.

Voor onze zaak is alleen van belang de vraag, of Mussert zich op den nood
toestand beroepen heeft. Ik wil alleen zeggen, dat uit de stukken, zooals zij voor 
Uw Raad liggen, blijkt, dat Mussert wel degelijk bedoeld heeft zich te beroepen 
op een noodtoestand volgens artikel 40 WvSr.

„Noodtoestand”, zoo zegt Vos in zijn Leerboek, „kan zich in drie vormen 
voordoen:

1. als conflict van rechtsbelangen,
2. als conflict van rechtsbelang en rechtsplicht,
3. als conflict van rechtsplichten.”
Nu is het, meen ik, het laatste, waarop Mussert zich beroept, als hij zegt, 

dat hij wel is waar de delictsomschrijving van artikel 102 WvSr heeft vervuld 
(daarin staat hij absoluut niet alleen), maar dat hij dit heeft gedaan in de ernstige 
overtuiging, dat het het eenige middel was om grooter gevaar te keeren. Dat het 
grootere gevaar te keeren een van zijn plichten was, heeft hij uitvoerig betoogd 
(ik laat daar of het te recht of ten onrechte is) in de memorie, waarvan Uw Raad 
kennis heeft kunnen nemen. Dat het verweer van Mussert wel degelijk het be
roep op overmacht inhoudt, zal ik straks aan de hand van eenige citaten trachten 
aan te toonen.

Van Hamel ziet, gelijk vermeld, de beginselvraag, waarop het hier aankomt, 
niet als deze: of de dader een bepaald als strafbaar feit omschreven handeling 
kon nalaten, maar of hij, gelet op de belangen, die hij wilde beschermen, rechtens 
Zulk een handeling behoorde na te laten. En hij zegt dan ook duidelijk, dat het 
leerstuk der overmacht als rechtvaardigingsgrond het best kan worden gefor
muleerd als de leer van het dreigend gevaar of wel de leer der botsingen van 
rechtsbelangen. Op hetzelfde standpunt staat Zevenbergen, als hij zegt, dat hij 
in overmacht ziet een grond, die de onrechtmatigheid uitsluit, of nader bepaald, 
die de handeling rechtvaardigt. En hij voegt er aan toe:

„Is deze opvatting juist, dan krijgt vanzelf het beginsel der proportionali
teit, de eisch der „Güterabwegung” zijn logisch positief-rechtelijke basis. 
Want als de overmachtsdrang gedacht wordt als een toestand, die het han
delen onder den druk daarvan billijkt, dan spreekt het vanzelf, dat van rechts- 
standpunt uit de meerdere rechtswaarde beslist over de vraag, of er over
machtsdrang is” .

Ook Noyon blijkt dezelfde meening te zijn toegedaan. In het bijzonder geeft
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hij aan het begrip „noodtoestand" dezelfde uitlegging als Van Hamel, b.v. waar 
hij dezen schrijver citeert door te zeggen:

„Het gevaar, waarin iemand zelf verkeert of zijn naaste betrekkingen 
ziet verkeeren, kan zoo dreigend zijn, dat het zedelijk heldenmoed zou zijn 
het niet, al is het ook door een strafbaar feit, af te wenden, of zedelijk een 
dwaasheid, een strafbaar feit, dat tot afwending dienen kan, na te laten.”

Dat is ook wat Mussert zegt (weer daargelaten of het te recht dan wel ten 
onrechte is): „Het volk was in nood; ik ben opgetreden ter bescherming van 
de ziel van het volk; ik kon niet anders, het was mijn plicht zoo te handelen. 
Ik zal aantoonen, dat ieder, die op mijn plaats had gestaan, precies zoo zou 
hebben moeten handelen” .

Simons behandelt den noodtoestand afzonderlijk en ziet daarin, los van de 
overmacht, een buitenwettelijken rechtvaardigingsgrond. Deze onderscheiding 
is voor mijn betoog niet van belang; het komt er slechts op aan vast te stellen, 
dat ook deze schrijver in een conflict van plichten een noodtoestand onderkent, 
die straffeloosheid met zich medebrengt.

Pompe heeft de hier voorgestane opvatting zeer uitdrukkelijk geformuleerd. 
Hij neemt aan, dat de reden voor straffeloosheid bij overmacht daarin is gelegen, 
dat men te doen heeft met een drang, waaraan men geen weerstand behoeft te 
bieden. De wederrechtelijkheid valt dus weg en hij voegt er aan toe, dat men voor 
de toepassing heeft te rekenen met de redelijkheid, de wetgeving en de concrete 
omstandigheden.

Aan de overmacht in den zin van noodtoestand, meer in het bijzonder met 
betrekking tot het misdrijf van hulp aan den vijand, wijdt Van Eek, lector te 
Nijmegen, in zijn onlangs verschenen boek een zeer uitvoerige beschouwing. 
Hij begint met de verwachting uit te spreken ,dat de overmacht in den zin van 
noodtoestand bij het misdrijf van hulpverleening aan den vijand de belangrijkste 
rechtvaardigingsgrond is, waarop het meest frequent een beroep zal en ook kan 
worden gedaan.

De P r e s id e n t : Mag ik U even interrumpeeren? U kunt natuurlijk wel ver
onderstellen, dat de leer van de overmacht niet bepaald onbekend is in dit College. 
Het lijkt mij niet noodig, daaromtrent een volledig college hier te geven. U zoudt 
Zich misschien wat kunnen bekorten. U zult misschien wel willen gelooven. 
dat deze Raad de verschillende theorieën daaromtrent ook wel kent.

De Raadsman M r . de  P o n t : Het zal zóó blijken te zijn, Mijnheer de 
President, dat wat Mussert als leek betoogt vrijwel woordelijk overeenkomt 
met de citaten, die ik heb gegeven. Ik heb natuurlijk geen oogenblik willen aan
nemen, dat er geen deskundigheid bij Uwen Raad te dezen opzichte zou bestaan.

Ik mag nog wijzen op dit punt, dat Van Eek, dien ik reeds noemde, speciaal 
aan het misdrijf „hulp aan den vijand” een groot aantal pagina’s en zeer uit
voerige beschouwingen wijdt en dat hij o.a. zegt, dat het voor de hand ligt, dat 
op de overmacht zeer frequent een beroep zal worden gedaan.
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Mussert heeft erkend, dat hij de delictsomschrijving van artikel 102 van het 
Wetboek van Strafrecht heeft vervuld. Het is niet 200, dat het Bijzonder Ge
rechtshof bij zijn beraadslaging of zijn beslissing had kunnen meenen, dat Mus
sert zijn beroep op den noodtoestand zou hebben bedoeld als ontkenning van 
de telastelegging. Hij heeft op meerdere plaatsen volmondig toegegeven, dat 
hij wel degelijk hulp aan den vijand heeft geboden. Hij ontkent het niet maar 
Zegt alleen: Ik mocht dat doen, want ik had een rechtvaardigingsgrond. En, zegt 
hij, ik sta daarin niet alleen, want

„Er is practisch niemand hier te lande, die niet direct of indirect hierbij 
betrokken is. Van de juffrouw in den winkel, die in 1940 chocoladereepen 
aan Duitsche soldaten verkocht, van de tramconducteurs, die Duitsche 
soldaten in de trams naar de kazernes brachten (de Haagsche tram ver
voerde in die jaren 20 millioen Duitschers gratis), van de tuinders, die 
groenten leverden, van de monteurs die auto's repareerden, van de arbei
ders op de scheepswerven, van alle eenvoudige werkers, die op hun post 
bleven en hun plicht deden in hun werk en voor hun gezin, van die allen 
kan gezegd worden, dat zij hebben hulp geboden aan den vijand".

Het is volkomen juist, dat zij de delictsomschrijving van artikel 102 van het 
Wetboek van Strafrecht volkomen hebben vervuld, maar de vraag is alleen, of 
deze menschen strafbaar zijn. Zij zouden zich vermoedelijk allen en in het bij
zonder in de door Mussert geciteerde voorbeelden, kunnen beroepen op een deug- 
delijken rechtvaardigingsgrond.

Nu meen ik, dat de vraag, of Mussert zijn verweer, zooals hij het zelf heeft 
voorgedragen bij de behandeling voor het Bijzonder Gerechtshof, bedoeld heeft 
als een beroep op een strafuitsluitingsgrond, niet kan worden misverstaan. Het 
is noodig, dat ik daarvoor enkele citaten geef.

Hij zegt op pagina 4:
„Het is juist, dat actieve deelneming van leden der NSB aan de Duit

sche oorlogvoering tegen de Sovjets is bevorderd en bewerkstelligd, doch 
uitsluitend met het oogmerk om daardoor de hoogste Nederlandsche volks
belangen te behartigen, hetgeen ik tot plicht had te doen."

En iets verder zegt hij op dezelfde pagina:
„Ik kon deze deelneming niet ontgaan zonder het hoogste Nederlandsche 

volksbelang, het voorkomen van de inlijving van Nederland bij Duitschland, 
het ontnemen van de ziel van ons Volk, in ernstig gevaar te brengen. Daar
om is ook deze plicht vervuld.

Op pagina 22 zegt hij:
„ I k . . . .  zal aantoonen, dat het mijn plicht was de NSB na de Mei

dagen voort te zetten; voorts, dat ik niet alleen in mijn plichten als Leider
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te kort geschoten zou zijn als ik dit niet gedaan had, maar ook in den plicht, 
welke m.i. iedere Nederlander te vervullen had” .

Op pagina 25 spreekt hij over de hulpverleening aan den vijand, zooals die 
objectief door zeer vele Nederlanders heeft plaats gevonden. De rechtvaardigings
grond, dien hij opgeeft voor al diegenen, die op hun post zijn gebleven, is weer 
een weergave van de overmachtsgedachte.

Op pagina 26 spreekt hij over het afwegen van belangen:
„Beslissend was daarbij niet óf men door zijn toedoen den vijand steunde, 

want dat was het logische gevolg van de capitulatie, maar beslissend was de 
gezindheid bij het afwegen van de Nederlandsche en Duitsche belangen 
t.o.v. elkander en of men bij dit afwegen de Nederlandsche belangen den 
voorrang liet boven de Duitsche> ja of neen. Ieder onzer stond iederen dag, 
gedurende jaren met de weegschaal in de hand, in principe zooals de Opper
bevelhebber één dag in Mei 1940 gedaan heeft” .

En op pagina 34 staat:
„De plicht van den goeden Vaderlander tijdens de bezetting, zooals ik 

die als Nederlander heb opgevat, is hiermede voldoende belicht. Kort samen
gevat: voortgaan in den geest van de capitulatie-overwegingen van de Ne
derlandsche Regeering in Mei 1940, door te doen wat mogelijk is om Volk en 
Vaderland zoo ongeschonden mogelijk door den zwaren tijd heen te helpen; 
het dagelijksche leven op gang houden — niettegenstaande dit ook ten 
aeele ten goede komt aan het Duitsche oorlogspotentieel— ; de geestelijke en 
materieele waarden van ons volk beschermen; hen bestrijden, die welbewust 
den neergang of de ontbinding van ons Volk nastreven”.

Op pagina 44 ontwikkelt hij de redenen, die hem hebben genoopt den strijd 
aan te binden tegen Rost van Tonningen, die onmiddellijk na zijn terugkeer 
uit de interneering een onderhoud had met den Rijkscommissaris en met Himm
ler, die speciaal tot dat doel was overgekomen. Mussert werd daarbuiten ge
houden. Rost van Tonningen en Himmler streefden naar annexatie. Mussert 
was daartegen en hij zegt dan verder:

„Het werd dus aldra duidelijk, dat, als ik besloot de NSB te ontbin
den, de geheele organisatie ineens in handen zou vallen van Rost van 
Tonningen, die daardoor nog veel sterker zou komen te staan in zijn an- 
nexionistische aspiraties” .

Op pagina 45 geeft hij de overwegingen weer, die hem leidden tot zijn be
sluit het werk in de N.S.B. voort te zetten, welke overwegingen culmineeren 
in de voor hem allesoverheerschende vraag: „Wie zorgt er voor ons Volk als 
niet Engeland maar Duitschland den oorlog wint?” , een mogelijkheid, welke 
door hem, gezien het snelle neerwerpen van Frankrijk, toenmaals zeer groot
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werd geacht. En hij voegt er aan toe, dat niet alleen hij, maar ook dr. Colijn en 
de heeren van het Unie-Driemanschap in dien tijd met die mogelijkheid ern
stig rekening hielden.

„Als Duitschland wint,” — zegt hij verder — „zoo overlegde ik, wat zal 
Hitler dan met ons land doen? Als de mogelijkheid groot geacht moet 
worden, dat hij doet wat Kruyt, Van Rappard, Rost c.s. willen, dan is het 
duidelijk, dat annexatie ons lot zou zijn. Is het niet mijn roeping om alles 
te doen wat mogelijk is om dit te voorkomen?”

En op dezelfde pagina zegt hij het zijn plicht te hebben geacht, te zorgen voor 
„een zoo sterk mogelijke, zuiver Nederlandsche Beweging om ons Volk te verte
genwoordigen, ten einde te voorkomen, dat een groep annexionisten kans zou 
krijgen zich als vertegenwoordigers van Nederland op te werpen” . Ter adstructie 
van zijn betoog, dat hij de aangewezen man was om de annexatiepolitiek tegen 
te werken, wijst hij er verder op, dat hij de eenige Nederlander is geweest, die 
achter de schermen heeft kunnen zien en daarbij zijn oogen en ooren toch wer
kelijk niet gesloten hield.

Op pag. 53 en volgende illustreert hij het verzet tegen de annexatiepolitiek 
van Himmler.

Op pag. 60 beantwoordt hij de vraag, of hij wachten kon met de verwezen
lijking van zijn idealen tot de oorlog beslist zou zijn en hij zegt dan:

„Neen, ik mocht niet wachten, want dan zou het waarschijnlijk te laat 
geweest zijn” .

Op de volgende pagina werkt hij die gedachte uit.

Op pag. 64 zegt hij, sprekende over de beëediging op Hitler:
„Ik  achtte het feit, dat Nederlanders den eed van trouw moesten afleggen 

aan den Rijkskanselier, het Hoofd van den Duitschen Staat, in strijd met 
mijn streven naar een zelfstandig Nederlandsch volk in een Nederlandschen 
Staat. Schmidt zag dit ten volle in en ging aan het werk om gedaan te krijgen 
dat alleen een eed van trouw aan den Führer als Germaansch Führer zou 
worden afgelegd. Dit werd door mij zeer gewaardeerd, aangezien dit weer 
een hinderpaal zou zijn op den weg der annexionisten” .

Op pag. 65 motiveert hij zijn opvatting, dat zijn houding nimmer ten nadeele 
van ons volk, doch uitsluitend te zijnen voordeele zou kunnen uitvallen.

Op de daarop volgende pagina's geeft hij een beschrijving van den door hem 
gevoerden strijd voor onze vrijheidsrechten.

Op pag. 71 — dit is van het grootste gewicht — begint Mussert in zijn ver
weer een nieuw hoofdstuk met het opschrift „Nood breekt wet”. Daar beroept 
hij zich dus zelfs met zoovele woorden op overmacht.

„Nood breekt wet” beteekent immers hetzelfde als de uitdrukking „neces-
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sitas non habet legem” in het kanonieke recht, waarmede de toestand van over
macht of de noodtoestand juist wordt aangeduid. Het geheele hoofdstuk van 
Mussert is dan ook een beroep op een strafuitsluitingsgrond, waaraan het Hof 
niet stilzwijgend had mogen voorbijgaan en waarvan het in ieder geval had moe
ten zeggen, waarom het niet is aanvaard.

In het slothoofdstuk onder het opschrift: „Alles voor het Vaderland” zegt 
hij ten slotte:

„D it alles kan men, zoo men dit wil formuleeren, samenvatten als bevor
dering van actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche 
oorlogvoering doch dan moge ik daaraan toevoegen: om der wille van het 
Vaderland en als het grootste offer, dat de NSB op het altaar van het 
Vaderland kon en moest brengen. Het is mijn taak om aan te toonen, dat 
dit offer niet gebracht werd uit roekeloosheid, nog minder uit lust tot avon
tuur of winstbejag, maar in de heilige overtuiging daarmede het Vader
land te dienen, opdat naar deze gezindheid geoordeeld kan worden”.

Ik meen dan ook niet te veel te hebben gezegd, toen ik opmerkte, dat uit het 
betoog, dat Mussert heeft gevoerd bij zijn eigen verdediging, meer in het bijzon
der ten aanzien van het te laste gelegde sub III  van de dagvaarding, met groote 
duidelijkheid blijkt, dat hij het zelf — weer heelemaal daargelaten, of het te 
recht is of niet — heeft opgevat als een beroep op een noodtoestand.

De P r e s id e n t : Hebt u in dit verband uw aandacht gevestigd op de laatste 
overweging van de sententie van het Hof?

De Raadsman M r . de  P o n t  : Mijnheer de President, ik heb er mijn aandacht 
op gevestigd en kom er straks op terug. De laatste overweging slaat op de recht
vaardiging van de strafmaat.

De P r e s id e n t : U hebt het in ieder geval gezien.
De Raadsman M r . de  P o n t : Ik heb het gezien en kom er uitvoerig op terug.
Aan de eene zijde stonden dus — alles naar Musserts visie — de hoogste be

langen van het volk en het land op het spel, die hij meende — ook weer in zijn 
gedachtengang — slechts op deze eene wijze te kunnen dienen om erger te kunnen 
voorkomen, n.1. door aansluiting te zoeken bij een man, op wien hij — alles weer 
van zijn gedachtengang uit begrijpelijk — nu eenmaal zijn volle vertrouwen had 
gesteld, op Hitler, dien hij meende te kunnen gebruiken tegen Himmler en 
Goering en allerlei annexionisten, tegen de volledige inschakeling van ons land 
in het Duitsche oorlogsapparaat.

Het is theoretisch goed denkbaar — afgezien van de vraag, of het feitelijk juist 
Zal blijken te zijn —, dat men zegt: laat ik een klein beetje meedoen, anders ne
men ze mij heelemaal in bezit. Dat heeft practisch iedere fabrikant, die voor de 
vraag stond, of hij door te werken voor de Duitschers de delictsomschrijving 
van art. 102 WvSr zou vervullen, bij zich zelf moeten overleggen en voor zich
zelf moeten beantwoorden, maar die heeft vermoedelijk ook gezegd: door een
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klein beetje mee te doen kan ik gedeeltelijk voor de Nederlandsche bevolking blij
ven werken; doe ik niets, dan nemen ze mijn fabriek in beslag en word ik inge
schakeld voor de oorlogsindustrie.

Men moet dus wel degelijk afwegen wat de belangen zijn. Dat wordt dan ook 
in het boek van Van Eek zeer nadrukkelijk betoogd, dat het er om gaat rechtsgoe
deren naast elkaar te stellen.

Ik heb hier verder eenige jurisprudentie, waaruit blijkt, dat ook het Hoog Mili
tair Gerechtshof en de Hooge Raad op het standpunt staan, dat noodtoestand als 
conflict van plichten wordt aanvaard en dat daarop een beslissing moet worden 
gegeven. Ik mag misschien als eenig onderdeel van die jurisprudentie hier voor
lezen de rechtsoverweging van het arrest van den Bijzonderen Raad van Cassa
tie, Ile  Kamer, van 5 December 1945, waarin wordt gezegd(ambtshalve nog wel!);

„overwegende evenwel ambtshalve, dat blijkens proces-verbaal der te
rechtzitting van het Hof van 21 Augustus 1945 verdachte alstoen heeft ver
klaard: „ik was m.i. gedwongen dat werk te doen, daar ik geen middelen 
van bestaan had” ;

dat blijkens hetzelfde proces-verbaal verdachte wel is waar heeft opgege
ven, dat hij v r ij w i 11 i g de in de telastelegging, en tevens in bovenver
melde verklaring, bedoelde herstelwerkzaamheden heeft verricht, maar dat 
hierbij onder vrijwilligheid kennelijk te verstaan is afwezigheid van dwang 
van de zijde des vijands, zoodat daarmede niet in tegenspraak is zijn verkla
ring, dat hij handelde onder dwang van omstandigheden, bestaande in den 
nood, waarin hij en zijn gezin zich zouden bevinden door het ontbreken van 
middelen van bestaan; dat er dan ook in eerstvermelde verklaring een be
roep op overmacht is te vinden, omtrent welk beroep het Hof geen beslis
sing heeft gegeven, aan welk verzuim nietigheid is verbonden bij de artikelen 
358 en 359 WvSv, in verband met artikel 1 van het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging;”

Indien ik dan ook als door Uw Kamer aanvaard mag veronderstellen, dat het 
feit van verzuim van een gemotiveerde weerlegging van een uitdrukkelijk voor
gedragen verweer nietigheid der sententie met zich brengt, wil ik alle jurispru
dentie, die ik dacht aan te halen, ter bekorting van mijn pleidooi maar zoolang 
achterwege laten.

In het voorafgaande heb ik er speciaal de aandacht op gevestigd, dat het ver
weer van Mussert is bedoeld als een beroep op overmacht in den zin van artikel 
40 van het Wetboek van Strafrecht, maar zelfs al zou dit niet zijn te brengen 
onder het begrip „overmacht” volgens de leer, die daarvan door den Hoogen 
Raad gehuldigd wordt, dan meen ik, dat het toch in elk geval op zichzelf kan 
gelden als rechtvaardigingsgrond, die evenzeer de strafbaarheid uitsluit — want 
daar gaat het om — want artikel 358 verlangt niet bepaald een gemotiveerde 
beslissing op het verweer van overmacht, maar heel in het algemeen van een
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beroep op een strafuitsluitingsgrond en dat is het bestaan van een rechtvaar
digingsgrond in het algemeen. Mussert acht zich niet strafbaar, omdat hij heeft 
gedaan wat hij moest doen, omdat hij zijn hoogsten rechtsplicht vervuld heeft. 
Ik moge in dit verband verwijzen naar het arrest van den Hoogen Raad van 20 
Februari 1933 (Weekblad no. 12600), waarin uitdrukkelijk wordt uitgemaakt, 
dat de onrechtmatigheid eener handeling in een bepaald geval kan blijken te 
ontbreken, ook zonder dat men zich op een bepaalden in de wet genoemden 
strafuitsluitingsgrond kan beroepen.

De Hooge Raad zegt daar woordelijk:

„Overwegende, dat hiertegen niet met vrucht kan worden aangevoerd, 
dat iemand, die een met straf bedreigde handeling verricht, in elk geval 
strafbaar is, wanneer niet de wet zelf met zooveel woorden een strafuit
sluitingsgrond aanwijst;

dat zich immers het geval kan voordoen, dat de wederrechtelijkheid in 
de delictsomschrijving zelf geen uitdrukking heeft gevonden en niettemin 
geen veroordeeling zal kunnen volgen;

dat de onrechtmatigheid der gepleegde handeling in het gegeven geval 
blijkt te ontbreken en derhalve dan het betrokken wetsartikel op de wette
lijke onder de delictsomschrijving vallende handeling niet van toepassing 
is” .

Ik meen dus, dat, hoe men de overmachtsleer beschouwen wil, of men die 
aanvaardt of niet, het beroep van Mussert, zooals dat blijkt uit de stukken, wel 
degelijk inhoudt een beroep op een zelfstandigen rechtvaardigingsgrond. Een 
rechtvaardigingsgrond met een strafuitsluitende werking is dus een strafuit
sluitingsgrond volgens art. 358 Sv., en daarom had op dit verweer een beslissing 
moeten zijn gegeven.

Zou men nu den eisch stellen — hoewel niet op de wet gegrond —, dat althans 
bij het verweer zoodanige omstandigheden moeten worden aangevoerd, dat — 
afgezien van de vraag naar hun feitelijke juistheid — theoretisch het beroep op 
een rechtvaardigingsgrond zou kunnen worden aanvaard, dan is ook aan dezen 
eisch voldaan.

Mussert heeft, zooals uit de door mij gegeven citaten uit zijn verdedigingsrede
c.q. pleitnota blijkt, gesteld: dat hij de deelneming aan den oorlog niet kon 
ontgaan „zonder het hoogste Nederlandsche volksbelang het, voorkomen van de 
inlijving van Nederland bij Duitschland, het ontnemen van de ziel van ons Volk, 
in ernstig gevaar te brengen”.

Nu geloof ik, dat het geen betoog behoeft — weer theoretisch gezien —, dat, 
indien een Nederlander, van welken rang of stand dan ook, met een bepaald 
ambt bekleed of niet, particulier, werkgever of wat dan ook, een willekeurige 
Nederlander, op een gegeven oogenblik in staat zou zijn werkelijk deze hoogste 
staatsbelangen te behartigen, het zijn plicht zou zijn dat te doen, en dat het na
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laten daarvan hem wel degelijk verweten zou kunnen worden. Dus het verweer 
van Mussert: „Ik had het recht en den plicht dat te doen”, is theoretisch ge
zien — ik laat de vraag naar zijn feitelijke juistheid buiten beschouwing — niet 
onjuist. Als hij er werkelijk een weinigje aan had kunnen doen, dat algeheele 
inschakeling van Nederland in het Duitsche oorlogsapparaat werd voorkomen, 
had hij tot recht en plicht dat weinigje te doen.

De P r e s id e n t : Dat is dus een wettigheid., die van het gevolg afhangt.
De Raadsman M r . d e P o n t : Ik begrijp de strekking van u w  opmerking niet.
De P r e s id e n t : U zegt: Wanneer hij van oordeel was, dat hij het ongeluk kon 

voorkomen, was hij gerechtigd die maatregelen te nemen.
De Raadsman M r . d e  P o n t : Omdat het een afwegen van Nederlandsche belan

gen is. Wanneer men aanvaardt, dat het hierbij, zooals Van Eek zegt, gaat om het 
beschermen van bepaalde rechtsgoederen, moet men zich afvragen: Wat heeft 
nu de hoogste waarde ? Dat heeft vrijwel iedereen in het land gedaan. Indien de 
secretaris-generaal voor de vraag staat: Treed ik af of niet, dan weegt hij ook af: 
Wat is in het belang van het land, mijn aanblijven of mijn aftreden; welke gevaren 
ontstaan er, welke mogelijkheden zijn er? Dat moest iedereen doen, die voor de 
Duitschers werkte, al was het nog zoo’n klein beetje. Neem de Artillerie-Inrich- 
tingen, die den geheelen oorlog voor de Duitschers hebben gewerkt. Daarmee 
is zeker voldaan aan de delictsomschrijving in den zin van art. 102. De vraag, 
of de leidende personen en de arbeiders strafbaar zijn, hangt af van de vraag: 
Wat zou er gebeurd zijn, indien men het niet gedaan had?

Dat is in zaken als deze de groote moeilijkheid. Wij kunnen achteraf heelemaal 
niet zeggen, of wij met Mussert goed af zijn geweest of niet. Er zijn menschen, 
die zeggen: God zij dank, dat wij dezen man hebben gehad, want als Rost van 
Tonningen de leiding van de partij in handen had gekregen, zou Nederland 
eenvoudig in het Duitsche oorlogsapparaat ingeschakeld zijn. Wij kunnen ons 
a posteriori niet goed stellen op een beoordeeling ex ante. Men kan niet van te 
voren zeggen: „Ik wend dit gevaar af”, omdat men niet in de toekomst kan zien, 
en niet weet, hoe de zaken zich zouden hebben ontwikkeld, indien een bepaalde 
maatregel was genomen of achterwege gebleven.

Ik geloof dus, dat indien men den eisch stelt, dat — wil men in een bepaald 
verweer een beroep op overmacht zien — ten minste uit de feitelijk voorgedragen 
omstandigheden theoretisch moet kunnen blijken, dat het inderdaad onder de 
overmacht in den zin van artikel 40 valt, dan de vraag, of het in werkelijkheid 
wordt aanvaard, een zaak is, die feitelijk zal moeten worden uitgemaakt, die door 
den feitelijken rechter moet worden uitgezocht; dat is niet iets, dat de Bijzondere 
Raad van Cassatie zelf kan doen, omdat deze niet bij machte is een zelfstandig on
derzoek in te stellen naar de waarheid van de feitelijke omstandigheden.

Het is een onbevredigende toestand, wanneer, indien iemand twee uur lang 
heeft gepleit: „Ik heb het gedaan, maar ik mocht het doen, ik had den plicht het 
te doen, want er stonden veel hoogere belangen op het spel”, daaraan met geen
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woord aandacht wordt gewijd in de beraadslaging en in de motiveering van de 
strafbaarheid van den persoon.

Theoretisch gedacht: als men Musserts verweer vergelijkt met de door mij 
volledig onderschreven stelling van het boek van Van Eek, die zegt:

„Indien het gaat om de bescherming van de belangen van den Staat is 
het hoogste rechtsgoed in het spel en kan er alleen tegen opwegen de be
scherming van hetzelfde rechtsgoed”,

heeft Mussert den best denkbaren rechtvaardigingsgrond. Hij kon niet zeggen: 
omdat mijn persoon gevaar liep ,of: omdat ik geen middel van bestaan had, of: 
omdat ik een zieke vrouw had, zooals anderen, die zich op niets anders weten te 
beroepen dan op rechtvaardigingsgronden, die op zich zelf van minder beteeke
nis zijn.

Mussert heeft in elk geval een voortreffelijken rechtvaardigingsgrond in het 
spel gebracht. Hij zegt: „Ik heb de delictsomschrijving vervuld met het eene 
doel voor oogen, de bescherming van de belangen van den Staat, die werden aan
getast.” Ik geloof, dat men daarom komt tot het inzicht, dat wij daarbij tevens 
moeten letten op de mate van de bescherming en de schending. Mussert stelt in 
zijn eigen gedachtengang eenerzijds volledige aantasting van de wezenlijke be
langen van den Staat, die hij trachtte te keeren, en aan den anderen kant — het is 
Zeer betrekkelijk — ziet hij de zeer bescheiden bijdrage tot de oorlogvoering van 
de Duitschers, die voor den werkelijken strijd tusschen de volken in Europa en 
tusschen Nederland en Duitschland niet van doorslaggevende beteekenis kon zijn.

Indien men aanvaardt, dat een man zich kan beroepen op een strafuitsluitings
grond door te zeggen: „Ik moest dit weermachtswerk aannemen en ik heb inder
daad door te werken voor de weermacht de delictsomschrijving van artikel 102 
vervuld, maar ik kon niet anders, want ik had geen inkomen en mijn vrouw was 
ziek en ik moest uitzien naar een middel van bestaan” , beteekent het, dat men 
tegenover de bescherming van de hoogste rechtsbelangen van den Staat in ge
ringe mate stelt de bescherming van een ander, absoluut genomen lager te waar- 
deeren, rechtsbelang.

Men kan niet zeggen: indien men zich heeft schuldig gemaakt aan de aan
tasting van het hoogste rechtsgoed, is er geen pardon. In België zegt men: „Indien 
iemand kazematten heeft gebouwd en oorlogstuig heeft vervaardigd, is daar 
nooit een rechtvaardigingsgrond voor, dan had men zich maar moeten laten 
doodschieten” . Dat zegt men hier niet. Hier wordt wel degelijk een beroep op 
een rechtvaardigingsgrond, als het gaat om de aantasting van lagere rechtsgoe
deren, aanvaard.

Aan het betoog van Mussert, dat hij, theoretisch gezien, een zeer goeden recht
vaardigingsgrond heeft, kan niet afdoen de verdenking, dat hij dit welzijn van 
het volk op een andere manier dacht te verwezenlijken dan wij misschien goed 
zouden vinden. Mussert zegt: ik heb het meest primaire welzijn van den Staat
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op het oog gehad en ga dus vrij uit. De verdenking bestaat wellicht, dat hij dat 
welzijn op een andere manier heeft trachten te verwezenlijken dan de meerder
heid van het volk zou hebben aanvaard, maar ik meen, dat dit aan de juistheid 
en de kracht van dat betoog geen afbreuk kan doen. Wij zouden dan den grond
slag van de telastelegging verlaten, omdat Mussert niet te laste is gelegd, dat 
hij sedert jaren een leer zou hebben verkondigd, in strijd met de heerschende 
opvattingen. Wij zouden den grondslag van de telastelegging verlaten, indien 
wij dat zouden stellen; bovendien heeft Mussert meermalen in zijn redevoeringen 
met spijt en ergernis geconstateerd, dat hij volkomen verkeerd is begrepen, om
dat zijn nationaal-socialisme heel iets anders is dan dat, waaraan hij steun heeft 
verleend. Hij zegt: het meest tragische in mijn bestaan is, dat ik verkeerd begre
pen werd, want ik heb nooit anders gewild dan het echte, Nederlandsche natio
nale, verbonden met een gevoel voor sociale gerechtigheid en wanneer men daar
aan een anderen inhoud heeft gegeven en daardoor een onuitwischbare blaam 
en smet op mij geworpen, dan kan ik dat niet helpen; dat is de tragiek van mijn 
leven.

Ik laat daar, of dat waar is, maar er blijkt uit, dat de strekking van zijn betoog 
is zich te beroepen op een rechtvaardigingsgrond, een strafuitsluitingsgrond en 
men had dus moeten nagaan of dat juist is ja dan neen, zulks in verband met 
eventueele nietigheid van artikel 359 van het Wetboek. Ik meen dus, dat men er 
niet langs komt om hier aan te nemen, dat de artikelen, die ik in het Ve middel 
als geschonden heb aangegeven, inderdaad te recht als zoodanig zijn genoemd 
en dat Uw Raad, rechtdoende conform artikel 106 van de Wet op de Regterlijke 
Organisatie, de zaak naar een aangrenzend gerechtshof verwijst. Men kan het 
betreuren, maar ik geloof, dat het belang van de rechtszekerheid prevaleeren 
moet. Men kan zeggen — en ik waag het zelfs eenige verdenking uit te spreken — 
dat men in de sententie, die ik zooeven heb aangevallen, op dit punt gedacht heeft: 
wat doet het er toe, wat Mussert komt vertellen; hij is schuldig, dat weten wij 
allemaal en wij behoeven er ons hoofd niet over te breken. Dat Mussert zich 
op een strafuitsluitingsgrond zou kunnen beroepen wil er bij ons niet in.

Had het Bijzonder Gerechtshof dat er nu maar ingezet, waaruit dan zou blij
ken, dat het zich rekenschap heeft gegeven van de vraag, of Mussert zich te 
recht of ten onrechte beroepen heeft op een rechtvaardigingsgrond. Dat was ten 
minste iets geweest, maar dat staat er heelemaal niet in. In de Memorie van Ant
woord inzake het ontwerp-Wetboek van Strafvordering staat— en daarmee ben 
ik het eens — : Het maakt een onbevredigenden indruk, dat iemand een betoog 
heeft gegeven, waarin hij zegt: ik heb het gedaan, maar ik mocht het doen, en 
er wordt dan met geen woord gezegd, waarom hij het mocht doen.

Ik meen overigens, dat slechts in één enkel opzicht blijkt, dat het Bijzonder 
Gerechtshof zich eenigszins daarvan rekenschap heeft gegeven, n.1. voor zoover 
er in de motiveeringen, die er op volgen, iets wordt gezegd. En dat zal ik U voor
lezen. Er staat dus eerst na de bewezenverklaring: „strafbaar gesteld bij de arti
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kelen 96 sub le en 4e (iuncto 93 en 94) en 102 van het Wetboek van Strafrecht” . 
En dan komt de overweging als gevolg van de tweede beraadslaging, die bedoeld 
is in art. 350: „Overwegende, dat verdachte deswege strafbaar is, zijnde toch 
niet gebleken van eenige omstandigheid, die de strafbaarheid van verdachte zoude 
opheffen of uitsluiten.” Verder staat daarover niets. Dan staat er woordelijk: 
„Overwegende, ten opzichte van de op te leggen straf.” En dan volgen een aantal 
rechtsoverwegingen. Die zijn de volgende:

„dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het bevorderen en voor
bereiden van eenige der zwaarste misdrijven tegen de veiligheid van den 
Staat en zijn regeeringsinstellingen, en een misdadigen vijand heeft ge
diend in een tijdsperiode, dat Nederland gewikkeld was in een onrecht- 
vaardigen door den vijand ontketenden oorlog, die zijn voortbestaan be
dreigde;

dat deze misdrijven, gepleegd als leider van een volgzame schare mede- 
afgedwaalde Nederlanders, en onder zulke verzwarende omstandigheden, 
niet anders dan met den dood kunnen worden gestraft in een land, wiens 
bewoners de vrijheid lief hebben, en dat eerbied bezit voor zijn regeerings
instellingen” ;

Dan komt de overweging, waarop U, Mijnheer de President, waarschijnlijk 
Zooeven doelde:

„dat verdachte er zich weliswaar op beroepen heeft gehandeld te hebben 
in de overtuiging het Nederlandsche Volk te dienen, doch niets hem het 
recht gaf eigen overtuiging te stellen boven de bevelen van zijn Koningin 
en wettige regeering, daarbij te handelen tegen den wil en den geest van 
nagenoeg het geheele volk en een zoo misdadigen vijand te steunen”.

Ik meen, dat de overwegingen, die hier zijn gegeven, niet in de plaats kunnen 
treden van de overwegingen, die men verwacht, indien iemand zich beroept op 
een strafuitsluitingsgrond. Vooreerst al systematisch niet. Uit het systeem van 
deze sententie blijkt, dat deze overwegingen uitsluitend betrekking hebben op 
de strafmaat. Daar staat: „Overwegende, ten opzichte van de op te leggen straf” 
en dan worden drie overwegingen neergeschreven. In de tweede plaats niet, 
omdat zuiver in logische constructie gezien de weerlegging van het beroep van 
Mussert op het bestaan van die bijzondere omstandigheden, die hem tot het 
strafbare feit drongen, moet dienen om er op te wijzen, dat hij heeft gehandeld 
„als leider van een volgzame schare mede-afgedwaalde Nederlanders.. . enz. 
Er staat dan: hij beroept er zich weliswaar op te hebben gehandeld in de over
tuiging het Nederlandsche volk te dienen, maar niets gaf hem het recht eigen 
overtuiging te stellen boven de bevelen van zijn Koningin en wettige regeering. 
Dit dient ter beantwoording van de onuitgesproken vraag: moet Mussert niet 
verbannen worden, op een kasteel worden gezet of ergens worden opgesloten?
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Neen, de motiveering van de straisoort dient om er op te wijzen, dat het Bijzon
der Gerechtshof zich volledig rekenschap heeft gegeven van de vraag, eenmaal 
vaststaande de bewezenverklaring en in de tweede plaats vaststaande, dat er 
geen strafuitsluitingsgronden zijn, met welken straf of maatregel deze man moet 
worden getroffen. Daarvoor dienen die rechtsoverwegingen uitsluitend en die 
kunnen niet in de plaats treden van de vraag, of al of niet een strafuitsluitings
grond aanwezig is. In den gedachtengang van het Gerechtshof had men bij de 
overweging, dat niet gebleken is van een strafuitsluitingsgrond, ook wel kunnen 
zeggen, dat niet gebleken is van een strafverminderingsgrond, immers, dat niet 
gebleken is b.v., dat hij geestelijk onevenwichtig is. Maar dat was niet noodig, 
omdat daarop geen beroep was gedaan. Dat Mussert zich op een strafuitslui
tingsgrond beroepen heeft, staat volkomen vast. Ten aanzien van deze vraag had 
men dus moeten overwegen, of dat moest worden aanvaard of niet. Daar kan 
men in principe niet langs. Bovendien meen ik, dat het verschil maakt in de 
uitspraak. Indien het Bijzonder Gerechtshof zegt: „Het beroep van Mussert 
aanvaarden wij niet, want wij kunnen hem reeds met den dood straffen op die 
en die gronden en daaraan doet niet af, wat hij in het midden moge brengen", 
zou het naar zijn aard en strekking alleen beteekenis kunnen hebben voor een 
mildere straf. Maar wanneer men een beroep op een strafuitsluitingsgrond aan
vaardt, zou dit ontslag van rechtsvervolging ten gevolge moeten hebben en had 
men moeten zeggen: Mussert beroept zich te recht op het bestaan van rechtvaar
digingsgronden en dus: ontslag van rechtsvervolging. Men heeft gezegd: hij is 
strafbaar, er is geen strafuitsluitingsgrond. Het gaat nu alleen om de strafmaat. 
Daarvoor dienen die overwegingen en die kunnen in het geheel niet treden in 
de plaats van de overweging, die het Hof krachtens art. 359 had moeten geven.

Mijnheer de President, ik meen, dat ik met de toelichting van middel V in 
zooverre kan volstaan.

Ik kom nu tot de toelichting van middel VI. Dit heeft naar zijn aard een zeer 
subsidiair karakter, want, zooals ik reeds zei, wordt het voorgaande middel gegrond 
bevonden, dan zal op grond van artikel 106 der Wet op de Regterlijke Organisatie, 
welk artikel ook op het geding voor den Bijzonderen Raad van Cassatie toepasselijk 
is verklaard in artikel 16 van het Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven, ver
wijzing naar een aangrenzend Hof moeten plaatsvinden en dit zal dan op grond 
van de feitelijke omstandigheden moeten onderzoeken, of het verweer juist is 
of niet.

Het is, geloof ik, niet zoo erg, dat het nog eens wordt uitgezocht, want sedert 
de behandeling van deze zaak voor het Bijzonder Gerechtshof zijn alweer eenige 
nieuwe dingen gebleken. Men leest in de pers telkens weer opnieuw, dat bij de pro
cedure in Neurenberg bepaalde dingen, bezwarend of verlichtend voor Mussert, 
aan het licht zijn gekomen. Men hoort bij de verhooren van verschillende Duitsche 
beambten, die hier waren en na den „dollen Dinsdag” zijn gevlucht en successie
velijk uit Duitschland weer naar hier worden gebracht, ook wel eens wat nieuws.
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Ik bezit toevallig een zeer summier rapport van enkele beambten van den S.D. 
in Amsterdam; zij schrijven daarin:

„Mussert is nooit door ons au serieux genomen en wat hij heeft gedaan, 
was uitsluitend in het belang van het Nederlandsche volk” .

Hij heeft, zooals de procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof het heeft 
uitgedrukt in zijn requisitoir, ontzaglijk veel tegengesparteld, hij heeft werkelijk 
ook naar de overtuiging van deze lieden in het belang van Nederland gehandeld.

Dat was zijn eigen eerlijke overtuiging: dat blijkt allemaal successievelijk. Ik 
geloof dus, dat het bezwaar, dat de zaak wordt verwezen, wordt ondervangen 
door de omstandigheid, dat de waarheid duidelijker aan het licht komt. Het 
gaat er niet om te zeggen: Mussert was fout en moet worden veroordeeld. Het 
gaat om de vraag, of wat hij beweert de waarheid is. Het is niet absoluut onmo
gelijk, dat men bij het voortschrijden der maanden een eenigszins afwijkend in
zicht zal verkrijgen, dat door verschillende dingen, b.v. doordat hij zich nu be
roept op de omstandigheid, dat hij tijdens de bezetting heeft moeten zwijgen en 
hij geen duidelijke opening van zaken heeft kunnen doen, men een iets beteren 
indruk van hem zou krijgen dan men tot dusverre heeft gehad en het Bijzonder 
Gerechtshof in zijn sententie blijkens de strafmaat gehad heeft.

Mij persoonlijk plaatst de toelichting tot dit middel, dat ik meende niet achter
wege te mogen laten, voor eigenaardige moeilijkheden, want ter adstructie van 
Zijn betoog, dat in dit speciale geval alleen de doodstraf op zijn plaats is, voert 
het Hof onder meer aan, dat Mussert het bewezen verklaarde heeft gepleegd 
„als leider van een volgzame schare mede-afgedwaalde Nederlanders” . Daardoor 
komt het geheele — ik wil het ook zoo maar uitdrukken — Mussertsche natio
naal-socialisme ter sprake. Ik zeg U, Mijne Heeren, dit plaatst mij voor bijzonder 
groote moeilijkheden, want ik ben geen nationaal-socialist, nog minder een vol
geling van Mussert en ik ken nu eenmaal meer argumenten om zijn leer te be
strijden dan om zijn persoon te verdedigen. Maar ik geloof, dat het bezwaar te 
ondervangen is, want, al kan men vragen, of er bij de berechting van politieke 
delinquenten het een of het ander moet gebeuren, dat zijn bespiegelingen, waar
mee ik mij niet heb op te houden. Uw Raad moet recht doen op de wijze, zooals 
thans in de Koninklijke Besluiten is vastgelegd en het kan er alleen maar om gaan 
of het nu op de basis van ons Nederlandsch strafrecht, zooals het hier is gegroeid 
en tijdelijk gewijzigd met het oog op de berechting van de politieke delinquenten, 
rechtvaardig is dezen man tot deze straf te veroordeelen. Wij spreken hier niet 
over politiek, maar over strafrecht, niet over de vraag, of Mussert het verkeerd 
heeft gedaan of niet, maar uitsluitend over de vraag naar Musserts strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid. Men kan vragen of iemand, die zich heeft misdragen, 
straf verdient of niet. Men kan de vraag aan de orde stellen, zooals Mr. Baak 
doet in het Tijdschrift voor Strafrecht, of politieke delinquenten in het algemeen 
gestraft mogen worden. Dat zijn allemaal beschouwingen, die wij hier ter zijde
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kunnen laten, maar die ik meen niet achterwege te mogen laten, omdat zij eenige 
dubia inhouden, want al probeer ik nu niet te bestrijden, dat het geoorloofd is, 
dat ten aanzien van deze politieke delinquenten op deze wijze recht wordt ge
daan, er mag toch wel gevraagd worden, of men ten aanzien van b.v. artikel 1 
van het Wetboek van Strafrecht dat zoo maar prijs mag geven in het Besluit Bui
tengewoon Strafrecht. Als waar is wat wordt gezegd door Van Eek in zijn boek 
„dat men bij de onderlinge waardebepaling der rechtsgoederen in zooverre aan 
de positieve wet is gebonden als deze haar eigen waardeering van rechtsgoederen 
aangeeft, hetgeen voornamelijk is af te leiden uit de zwaarte der strafbedreiging 
bij schending daarvan” , dan is het toch wel de moeite waard te overwegen, of 
deze berekening later in de war mag worden gestuurd door er iets anders aan te 
verbinden. Als men zegt: ik stel dit hooger, omdat de wet er een zwaarder straf 
tegen bedreigt, dan schijnt het toch niet heelemaal billijk om het achteraf in de 
war te sturen en te zeggen: U hebt gelijk dat U moogt oordeelen naar de oude wet, 
maar dit zal U duur te staan komen, want nu blijkt die strafbedreiging zwaarder 
en wij verbinden daaraan de doodstraf. Men mag ook overwegen, of het bij zoo'n 
belangrijke materie als de doodstraf wenschelijk ware geweest het voor te leggen 
aan de Staten-Generaal, omdat het gaat om het introduceeren van een nieuwen 
strafmaatregel.

Ik roerde dit alleen aan, omdat ik meende dit als toegevoegd raadsman niet 
achterwege te mogen laten, maar het heeft m.i. slechts theoretische beteekenis, 
omdat wij er in de laatste maanden al aan gewend zijn geraakt, dat op deze wijze 
recht wordt gesproken en Uw College zich stelt op de basis van het strafrecht, 
zooals wij het tot dusver kennen. Maar dan volgt daaruit met ijzeren consequen
tie, dat, indien men zich stelt op de basis van het strafrecht en niet zegt: Den 
politieken delinquent wijs ik uit of interneer ik, zooals in het Tribunaalbesluit 
wordt mogelijk gemaakt, maar indien men zegt: Neen, ik straf hem volgens het Be
sluit Buitengewoon Strafrecht of het Besluit Buitengewone Rechtspleging, al die 
beginselen, die wij in ons strafrecht hebben ontwikkeld en die wij kunnen waar- 
deeren, zooals „Geen straf zonder schuld” en „Geen schuld zonder straf” ,in 
vollen omvang van toepassing dienen te zijn. Dat speelt bij de strafmaat een rol 
van groote beteekenis. Bij het onderzoek voor het Gerechtshof is wel met groote 
duidelijkheid komen vast te staan, dat Mussert eerlijk is geweest. Zelfs de pro
cureur-fiscaal heeft in een uitermate fel requisitoir gezegd: Datgene, wat Mussert 
toen heeft geschreven en nu heeft gezegd, is in overeenstemming met elkaar en 
aan de oprechtheid daarvan — heeft hij uitdrukkelijk gezegd — kan niet de 
minste twijfel bestaan. Het is een groot voordeel voor dezen verdachte, dat door 
iedereen — wat ook het oordeel moge zijn over de handelingen, die hij tijdens 
de bezetting heeft gepleegd —, voor zoover ik tot dusverre heb gehoord of be
grepen, als vaststaand wordt aanvaard, dat Mussert zelf het eerlijk gemeend heeft. 
Of hij nu dom is, ijdel, onverstandig, of wat ook— daarop kom ik met een enkel 
woord terug —, doet er heelemaal niet toe. Ik wil niet zeggen, dat domheid een
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bepaalde strafuitsluitingsgrond zou zijn, ik wil alleen zeggen, dat de omstandig
heid, dat men van Mussert gelooft, dat hij het zelf oprecht gemeend heeft, dat 
hij dus niet uit winstbejag of uit een ander lager motief heeft gehandeld, maar 
uit edele overtuiging en uit een ideaal heeft gedaan, wat hem verweten wordt, 
bij de beoordeeling van de vraag, of aan dezen man de doodstraf moet worden 
opgelegd, van belang is.

De een heeft het gezocht in Musserts ijdelheid, de ander in zijn domheid, 
een derde in zijn zucht naar macht als resultante van een minderwaardigheids
complex. Ik geloof, dat het allemaal fabeltjes zijn. Ik geloof, dat iemand, die op 
Zoo jeugdigen leeftijd als deze verdachte cum laude de hoedanigheid van inge
nieur verwerft en daarna een betrekking aangeboden krijgt bij den Provincialen 
Waterstaat, waar hij zoo snel een zoo hooge positie verkrijgt, weinig reden heeft 
direct aan een minderwaardigheidscomplex te gaan lijden.

Het „Handelsblad” schreef naar aanleiding van de houding, die Mussert 
voor het Bijzonder Gerechtshof aannam:

„Rechtop, kin omhoog, de lippen saamgeknepen, soms de handen in de 
zij, soms de armen over elkaar, dat psychologen kunnen uitmaken, of dit 
als een voortzetting der imitatie van Mussolini dan wel als een restant van 
een fascistengroet is te beschouwen”.

De „Maasbode” fantaseert op de lichaamslengte van den verdachte en zegt:
„Afgekeurd: onder de maat.
De kleine man, die op de school nooit anders dan op één na de laatste in de 

rij van de gymnastiekklas werd gezet, omdat hij op één na de kleinste was 
en die dit tot de felste verdrietelijkheden van zijn jongensbestaan rekende, 
kreeg zijn groote teleurstelling te verduwen, toen hij, zijn krachtig nationali
teitsgevoel ten spijt, op twintigjarigen leeftijd voor het leger werd afgekeurd, 
omdat hij onder de maat bleef”.

Het zal niet zoo verschrikkelijk moeilijk zijn de lengte te nemen van Mussert 
en te zien, of hij volgens de toen geldende bepalingen onder de maat is of niet, 
en om uit de archieven van ons leger, die steeds worden bijgehouden, vast te 
stellen, dat hij alleen afgekeurd is, omdat hij zee-officier wilde worden en zijn 
gezichtsvermogen te wenschen overliet. Ik citeer dit niet voor de aardigheid, 
Mijnheer de President, maar om er op te wijzen, dat ook ons volk als geheel 
met die openhartigheid, met die goede trouw, met die naïeveteit — voor mijn 
part — van Mussert nooit heel goed weg heeft geweten.

Daarom moest men een verklaring zoeken! Er staan er nog meer in mijn dos
sier, die ik niet citeer, omdat het niet zoo verschrikkelijk van belang is. Men 
moest er een weg mee vinden. Men heeft gezocht naar een verklaring, die dezen 
man den politieken weg op deed gaan, die door de meerderheid van het Neder
landsche volk, wellicht te recht, werd verfoeid, maar die toch werd bewandeld
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door een man, van wien ieder, die hem ontmoette, moest zeggen — zelfs de 
procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof — : hij meent het eerlijk. De 
procureur-fiscaal moest het weten, want hij kende hem langer dan U of ik, n.1. 
van het begin van de politieke loopbaan van Mussert af, van uit den tijd, dat hij 
met hem samenwerkte in de zaak van het Belgisch-Nederlandsch verdrag.

Ik geloof, EdelHoogAchtbare Heeren, dat men Mussert niet moet zien als dom, 
ijdel, onverstandig, als iemand met machtswellust als resultante van een minder
waardigheidscomplex, maar wel als een doodgewoon, goed — ik bedoel „goed” 
in den zin van „evenwichtig” — Nederlander, die maar één gebrek heeft bij 
al zijn begaafdheden, die hem voor het ingenieursberoep waarschijnlijk heel ge
schikt maakten, die één ding mist, die n.1. alleen begrijpt datgene, wat is op te 
geven bij het getal, bij de maat en bij het gewicht en die het woord van Macarius 
„maximi ponderis sunt imponderabilia” ijdel aan zich heeft laten voorbijgaan, 
welke miskenning zijn noodlot is geworden. Mussert heeft begrip voor dingen, 
die zijn te tasten met de hand, die zijn te lezen met het oog, die zijn op te geven 
in getal, maar Mussert is ook iemand, die geen begrip heeft voor datgene, wat 
speciaal in ons volk van groote beteekenis is, maar veel meer nog in de politiek, 
die niet weet, dat imponderabilia maximi ponderis zijn, die van het grootste of 
grootere gewicht zijn.

Ik geloof, dat dat een verklaring geeft, „een” verklaring, want ik wil mij er 
niet op laten voorstaan, dat het „de” verklaring zou zijn, van het politieke échec, 
dat Mussert heeft geleden.

En als men nu, nadat Mussert is gevangen gezet en nadat hij zich in eerste 
instantie heeft kunnen verantwoorden, de couranten leest, treft men daarin 
herhaaldelijk berichten aan, die met zichtbaar leedvermaak aan het adres van 
Mussert zijn gepubliceerd, b.v. dat Himmler heeft gezegd: „Dien Mussert 
moet ik er niet bij hebben, die staat onzin te brallen, dien laat jullie maar thuis, 
dat is een vervelende dwarskijker” . Dan staat er in, dat Seyss Inquart in zijn 
rapport aan den Führer aller Germanen mededeelde, dat Mussert politiek on
bruikbaar was, omdat diens intellect niet verder reikte dan van een doorsnee 
Duitschen gevolmachtigden banleider. Ik geloof, dat men verkeerd doet met aan 
dergelijke uitspraken al te veel beteekenis toe te kennen. Als men ze gebruiken 
wil voor de beoordeeling van de vraag, welke straf of maatregel op hem moet 
worden toegepast, kan het alleen in zijn voordeel zijn.

Hij zegt — het is van verschillende zijden, geloof ik, bevestigd —, dat hij van 
het begin van zijn politieke loopbaan af heeft gestreden voor die nationale waar
den, die hij ook in zijn verdedigingsrede als het voor hem hoogst bereikbare 
ideaal heeft opgegeven. Hij heeft tijdens de bezetting gemeend — ik laat vol
komen ter zijde: te recht of ten onrechte —, dat hij op die wijze moest voor
gaan om het Nederlandsche volk en Nederland te dienen.

Indien hij niet had gestreden tegen Himmler en de annexionisten, indien hij 
door machtswellust bezield was en met hen was mee gaan doen, hoe gemakkelijk
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Zou hij het niet hebben gehad! Hoe gemakkelijk zouden zij hem niet hebben ge
geven dien post, die in de oogen van het volk steeds door hem is nagejaagd! Hoe 
hemelhoog zouden dan niet zijn geprezen zijn intellect en zijn deugden! Want 
Zouden dan de Duitschers niet hebben gezegd: „Mussert is jullie nationale genie; 
hij staat wel in de schaduw van onzen grooten profeet, maar hij is de man, 
die geroepen is het volk de waarheid te brengen en een gelukkige toekomst te 
verzekeren?” Men heeft nu gezegd: „hij is onbruikbaar”.

Indien men de argumenten van iemand niet lust, is het gewoon te zeggen: 
die man is dom, hij is onbruikbaar, hij stuurt den boel in de war.

In elk geval, als men van Duitsche zijde nu te hooren krijgt, dat Mussert een 
onbruikbaar werktuig in hun handen was, dan geloof ik, dat dat in zijn voordeel 
pleit. Toen U, Mijnheer de President, zooeven de vraag stelde, of de rechtvaar
diging van een bepaalde handeling zou kunnen afhangen van het gevolg, lag 
daarin eigenlijk al de ontkennende beantwoording opgesloten. In het algemeen 
Zal dit ook wel juist zijn, maar in deze materie speelt het gevolg, het verloop van 
Zaken wel een groote rol. Reeds uit practische overwegingen zal men moeten 
aanvaarden, dat hij, die de delictsomschrijving van artikel 102 van het Wetboek 
van Strafrecht heeft vervuld, doch dit heeft gedaan ter bescherming van belangen, 
die objectief — of wellicht slechts naar zijn oordeel — zwaarder wogen, vrij 
uit gaat. Het verloop van zaken kan iemand in het gelijk stellen, de juistheid van 
zijn keuze aantoonen. Hier, in ons land, heeft Mussert zich vergist. Hij was een 
buitenstaander, een man zonder staatsrechtelijke qualificatie. Een doodge
woon burger, die zich op een gegeven oogenblik heeft aangematigd, dat hij zou 
beschermen de hoogste belangen van den Staat. Hij had het mis en staat nu 
terecht.

In Frankrijk echter vindt men na de capitulatie een wettig gezag. Vast staat, 
dat daar aan den eenen kant was de Fransche regeering, die gecapituleerd had 
en aan den anderen kant een willekeurige generaal, die gelijk had en gelijk heeft 
gekregen, maar toch een particulier, die met het gelijk aan zijn zijde heeft ge
zegd: ik leg mij niet neer bij de capitulatie en strijd verder. Ik geloof, dat dit 
mede een antwoord mag zijn op de vraag, of niet toch nog het gevolg van de 
handeling bij de rechtvaardiging achteraf een woord meespreekt.

Mussert heeft het verkeerd gezien. Hij heeft, door welke motieven dan ook 
gedreven, gehandeld in strijd met de positieve wetsbepalingen. Er is hem ge
vraagd, of hij iets zou kunnen aantoonen, een voorbeeld zou kunnen geven, dat 
hij had gehandeld in strijd met de belangen van de N.S.B. De verdenking ligt 
voor de hand, dat Mussert niet zou hebben gehandeld met het oog op de belangen 
van het volk, maar in het belang van Mussert en zijn volgelingen. Nu is het zeer 
moeilijk om daarvan een voorbeeld te geven en daarom is de verdachte op die 
vraag van een Uwer raadsheeren het antwoord schuldig gebleven. Maar is dit 
wel een vraag, waarop antwoord gegeven moet worden? Houdt het stellen van 
die vraag eigenlijk al niet het antwoord in, want bij Mussert is het zoo, dat hij
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het belang van Nederland zag als samenvallend met de belangen van de N.S.B. 
In zijn systeem is het zoo, dat de verwezenlijking van de Mussertsche nationaal- 
socialistische idealen tevens voor het geheele volk een idealen toestand in het 
leven zou hebben geroepen. Daarom komt mij in de gedachten wat er gebeurd 
is in het Engelsche Lagerhuis, toen de nieuwe chef der regeering Attlee zijn 
programma had ontwikkeld en daarop een en ander van Churchill te hooren kreeg. 
Deze repliceerde daarop zeer juist door te zeggen: Mijnheer Churchill verwijt 
ons, dat wij, nu wij als Labourregeering aan de macht zijn gekomen, niet het 
conservatieve programma van den heer Churchill uitvoeren. Dat is, geloof ik, wat 
door Mussert ook zoo is gezien. Dat hij het belang van de N.S.B. als samenval
lende met dat van het Nederlandsche volk heeft gezien, kan hem op zich zelf 
niet tot een verwijt worden gemaakt. Daarom kan men hem niet vragen: Kunt 
U mij een voorbeeld geven, waaruit blijkt, dat U in het belang van het Neder
landsche volk heeft gehandeld en tegen Uw eigen belang en tegen dat van de 
N.S.B. in? Dat is, geloof ik, in het systeem van Mussert ondenkbaar, omdat nu 
juist de verwezenlijking van zijn programma in zijn gedachtengang was het ver
wezenlijken van de belangen van het Nederlandsche volk. Dat is in wezen het
zelfde als in het debat met Churchill. Toen heeft men gezegd: „U  hebt den 
verkiezingsstrijd verloren; wij willen geen conservatief programma, wij zijn, die 
wij zijn en wij willen niet conservatief zijn. U kunt ons dus nooit verwijten, dat 
wij, aan de macht gekomen met ons programma, niet Uw programma uitvoeren'’.

Mijnheer de President! Er is uit den aard der zaak voor deze strafzaak zeer 
veel belangstelling. Ik merkte in het begin van mijn pleidooi reeds op, dat het 
niet zoo’n prettigen indruk maakt, indien een zaak als deze, na in cassatie te 
zijn onderzocht, zou moeten worden verwezen naar een aangrenzend gerechts
hof om opnieuw naar de feitelijke omstandigheden een onderzoek te doen. Ik 
geloof evenwel, dat het oordeel van het volk daarover ten deze geen gewicht 
in de schaal mag leggen.

Ik stel er prijs op een gedeelte te citeeren uit de inleidende beschouwingen 
tot dat boek van Van Eek, dat juist specifiek gaat over het misdrijf van hulpver- 
leening aan den vijand en waarin hij ook zegt: Men is zoo gemakkelijk geneigd 
dat met een zekere feeling af te doen. Men weet zoo'n beetje van te voren, waar 
de conclusie moet liggen. Nu is men zoo gemakkelijk geneigd — dat blijkt ook 
uit het oordeel van het volk en uit de courantenpublicaties daaromtrent — nu 
ook maar te zeggen: Het is zoo, en alles, wat hij verder komt vertellen, doet er 
niet toe. En dan zegt hij woordelijk:

„Het rechtsbewustzijn van het volk nu als maatstaf te nemen is zeker 
geen werkmethode, die aan de gestelde eischen voldoet. In wezen is dit rechts
bewustzijn, het rechtsgevoel, niets anders dan een onberedeneerd of met 
halve argumenten aanvoelen, waar de conclusie moet liggen. Een garantie 
voor de waarheid van de gevolgtrekkingen, waartoe dat rechtsbewustzijn 
komt, ligt nu eenmaal niet in het procédé, waarlangs die conclusies worden
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getrokken. En vooral in dezen tijd, nu de gemoederen nog niet tot een zekere 
rust gekomen zijn, die een gezond oordeel mogelijk maken, doch integen
deel nog steeds worden beheerscht door allerlei felle, zij het ook zeer be
grijpelijke gevoelens, is het rechtsbewustzijn van het volk minder dan ooit 
waarborg tegen valsche opvattingen en is derhalve het gesignaleerde ge
vaar grooter dan ooit. Men vergete vooral niet, dat naast de materieele 
ontreddering van ons volk ook de geestelijke ontwrichting, door den vijand 
opzettelijk bewerkt, nog een grooten invloed ten kwade moet hebben. Vrij
wel allen hebben wij ons totale geestelijke evenwicht nog te hervinden. En 
dit alles klemt temeer in een uit haren aard moeilijke en ingewikkelde materie 
waarin zelfs een ervaren en wijze overheid, hetzij dan de besturende over
heid, hetzij de berechtende instantie, zich voor talrijke ook voor haar onge
wone vragen gesteld ziet en zulke nieuwe problemen krijgt te behandelen, 
ter oplossing waarvan zij haar beste krachten moet inspannen.

„Het ernstig geschonden rechtsgevoel mag op dit terrein zijn eischen 
stellen; de overheid zal daar terdege rekening mee hebben te houden, mits 
zij bij de bevrediging er van zich door de nuchtere rede en de wettelijke 
regeling laat leiden”.

Wij hebben daarvan al een voorbeeld gezien. Toen Uw Raad — ik weet niet, 
of het deze Kamer was of de Tweede Kamer— zich genoodzaakt zag op grond van 
de bestaande wettelijke voorschriften ontslag van rechtsvervolging te verleenen 
aan den landwachter Van Wijk, is de pers daar enorm over te keer gegaan. Men 
heeft gezegd: Die Bijzondere Raad van Cassatie schijnt een instituut te zijn, 
dat behagen schept in juridische haarklooverijen, want hoe ware het anders 
mogelijk, dat deze Raad ontslag van rechtsvervolging zou hebben gegeven aan 
iemand, van wien vaststaat, dat hij dat en dat gedaan heeft?

Daaruit blijkt eenerzijds, hoe „men”, hoe de vox populi redeneert, daaruit 
blijkt anderzijds, dat het bij Uw Raad in de beste handen is.

Ik heb u gezegd, EdelHoogAchtbare Heeren, dat ik meer argumenten ken om 
Musserts leer te bestrijden dan om zijn persoon te verdedigen. Het gaat echter 
niet om politiek, maar om rechtvaardigheid. Mijn geachte medepleiter en ik — 
hij maakte er reeds gewag van — hebben in deze zaal meermalen tegen onze 
cliënten de doodstraf hooren eischen. Wij hebben ons meermalen belast met de 
verdediging in politieke zaken. Doorgaans was het zoo, dat wij het met het politieke 
beleid, het politieke inzicht en de politieke overtuiging van de delinquenten 
volledig eens waren. Onze twijfel bestond aan de zijde van de tafel, waar toen een 
college zat, dat niet — zooals thans Uw Raad doet — de majesteit van het recht 
personifieerde. Toen vertrouwden wij volledig en onvoorwaardelijk onze cliënten. 
Nu is ons vertrouwen in uw college onbegrensd.

Bij de behandeling van de zaak voor het Bijzonder Gerechtshof — ik vestig 
daar nadrukkelijk de aandacht op — is met volledige duidelijkheid gebleken, 
dat deze man gehandeld heeft uit idealistische overtuiging. Dat staat gelukkig
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vast. En of hij nu bepaalde dingen heeft gedaan, die ernstige gevolgen, ernstige 
nadeelen voor ons volk hebben opgeleverd, ja dan neen, of hij den vijand in 
belangrijke mate steun verleend heeft, ja dan neen, of het wellicht (en wij missen 
daarvoor het tertium comparationis) minder erg zou zijn geweest, indien Mussert 
zich van dit soort gedragingen had onthouden, dan wel veel erger, indien hij 
niet — naar zijn eigen overtuiging — een dam had opgeworpen tegen wat ons 
van den Duitschen kant bedreigde.... wij weten het allemaal niet; wij weten 
alleen, dat wij ons niet door politieke maatstaven dienen te laten leiden, maar 
dat voor ons uitsluitend en alleen van beslissende beteekenis is de vraag, of het 
rechtvaardig is, dezen man met den dood te straffen.

EdelHoogAchtbare Heeren! Uit de toelichting van het Ve middel is U reeds 
gebleken, dat ik van meening ben, dat deze zaak zonder nader feitelijk onderzoek 
niet kan worden afgedaan. Vandaar, dat de vraag van de strafmaat naar haar 
aard een zeer subsidiair karakter draagt.

Maar mocht U allen argumenten, die ik ter zake heb aangevoerd, ten spijt tot 
de overtuiging komen, dat er ter zake van Mussert niet van strafuitsluitings
gronden kan worden gesproken en het niet noodig was, dat het Bijzonder Ge
rechtshof zich met deze vraag bezighield, dan moge ik Uw Raad verzoeken: 
neemt met U mede in de raadkamer dit beeld van dezen mensch, niet van den 
politicus, Anton Adriaan Mussert en steltUdeze eene vraag: is het rechtvaardig 
naar de strikte normen der absolute rechtvaardigheid, zonder eenig politiek neven- 
oogmerk, dezen man de doodstraf op te leggen?

De P r e s id e n t : Wenscht de heer Advocaat-Fiscaal dadelijk te concludeeren?
De A dvo ca at- F is c a a l : Gaarne, Mijnheer de President.
De P r e s id e n t : Dan is het woord thans aan den heer Advocaat-Fiscaal.



CONCLUSIE VAN DEN ADVOCAAT-FISCAAL 
PROF. MR. G. E. LANGEMEIJER

EdelHoogAchtbare Heeren!
Een zeer pathetisch betoog hebt U van mij in deze zaak niet te verwachten* 

In de eerste plaats zou zich daartegen reeds verzetten de positie, die het Openbaar 
Ministerie inneemt bij een College van Cassatie. Wel vertegenwoordigt het Open
baar Ministerie ook daar het staatsgezag, maar het doet dat niet meer in de 
vervolgende rol, maar uitsluitend in zooverre als het opkomt voor het staats
belang, dat er recht geschiede.

Ook de zaak zelf geeft m.i. niet tot pathetische ontboezemingen aanleiding. 
Natuurlijk, er ligt ook in deze zaak een groote tragiek. Er ligt tragiek in, dat een 
man, die als hij zich van de politiek verre had gehouden, zijn land op een zeer 
eervolle plaats had kunnen dienen, een man, die ook als politicus, ware de oorlog 
niet tusschenbeide gekomen, van de zijde van het volk niets anders zou hebben 
ondervonden dan een zekeren gemoedelijken spot, nu in een positie verkeert, 
dat zijn leven op het spel staat. Maar wij hebben hier niet — zooals maar al te 
vaak in deze zaal — een geval, waarbij men ziet in zulk een afgrond van moreele 
verwording, dat men huivert; ook niet een geval, dat men niet anders dan mede
lijden kan gevoelen, omdat iemand, die door opvoeding en omstandigheden 
moeilijk anders kon, is medegesleept op een weg, waar hij naar zijn moreelen 
aanleg niet behoorde, gevallen, die in de rechtspraak meestal door een zeer lage 
straf behoorlijk tot hun recht zijn gekomen. Wij hebben hier een geval, waarin 
sprake is van een zeer ernstig feit en van een man, die dat niet heeft gedaan uit 
verdorven, maar toch wel uit zeer bedenkelijke motieven en die daarom een zeer 
ernstige straf zal moeten ondergaan. Wat nu betreft de aangevoerde middelen 
stel ik voorop, dat ik ze alle voor ongegrond houd. De onderdeelen a en b van het 
eerste middel knoopen beide aan aan een eigenaardige omstandigheid, die zich 
bij den opbouw van de sententie heeft voorgedaan. De procureur-fiscaal bij het 
Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft aan den requirant feiten te laste 
gelegd, die in zijn oogen uitmaakten een aanslag, ondernomen met het oogmerk 
om het Rijk geheel onder vreemde heerschappij te brengen. Het Bijzonder Ge
rechtshof heeft een groot deel van de feiten bewezen verklaard, maar daarop van 
toepassing geacht de qualificatie: een ander trachten te bewegen tot het medeple- 
gen van dat misdrijf. Deze grondslag strekt tot onderwerp voor het eerste aange
voerde middel. Het eerste onderdeel daarvan ziet er op het eerste gezicht wel aan
nemelijk uit. Aan verdachte is te laste gelegd, dat hij Hitler had trachten te be
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wegen om mede te plegen het misdrijf van een aanslag, ondernomen met het oog
merk het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen door — en dan volgt een 
heele reeks handelingen. Onder die handelingen zijn eenige, die volkomen passen 
in de oorspronkelijke bedoeling van de telastelegging en evenzeer in de bewezen
verklaring, het plegen van den aanslag, maar ook, die aan eenigen twijfel onder
hevig zijn. Die handelingen zijn: het afnemen aan een aantal N.S.B.-functiona- 
rissen door Mussert van een eed van trouw aan hem; het voeren van propaganda 
voor den Germaanschen Statenbond en den Führer aller Germanen en ten slotte 
het voeren van propaganda voor actieve Nederlandsche deelneming aan de Duit- 
sche oorlogvoering.

De geachte eerste raadsman van requirant heeft uitgeroepen: Hoe is het moge
lijk, dat men ooit in die handelingen kan zien een trachten te bewegen van Hitler 
tot het brengen van Nederland onder vreemde heerschappij ? Dit argument zou 
naar mijn meening inderdaad juist zijn, wanneer deze drie handelingen daar 
geïsoleerd stonden en aan requirant niets anders te laste was gelegd, dan dat 
hij door deze drie handelingen Hitler had trachten te bewegen. Natuurlijk, dan zou 
men moeten zeggen: Hoe is het mogelijk, dat men iemand alleen door die hande
lingen tracht te bewegen? Maar wanneer men bedenkt, wat hier in totaal be
wezen is verklaard, waaronder is het richten van verschillende betoogen tot 
Hitler ten gunste van dien Germaanschen Statenbond, krijgt de vraag een heel 
ander aspect en dan komt het zoo te liggen, dat deze drie handelingen, waartegen 
de aanval van onderdeel a van middel I zich richt, een onderdeel waren van het 
geheele plan van verdachte, waarvan de totale strekking was het trachten te bewegen 
van Hitler. Het is duidelijk, dat, wanneer verdachte Hitler wilde bewegen in te 
gaan op het plan van den Statenbond, de verdachte goed deed bij Hitler de over
tuiging te vestigen: le. dat de N.S.B. muurvast stond achter den requirant, 2e. 
dat het Nederlandsche volk de gedachte van den Germaanschen Statenbond toe
juichte, en 3e. dai het Nederlandsche volk een waardevolle steun voor Duitsch- 
land was in den oorlog. De drie handelingen, die in onderdeel A van de telaste
legging worden genoemd, passen volkomen in het totale plan om Hitler te be
wegen.

Onderdeel b knoopt aan bij deze zelfde frontverandering van de sententie ten 
opzichte van de telastelegging. In de telastelegging was den requirant het oog
merk toegeschreven Nederland onder vreemde heerschappij te brengen en in de 
bewezenverklaring is aan requirant het oogmerk toegeschreven om, met het oog
merk Nederland onder vreemde heerschappij te brengen, Hitler te bewegen tot 
het medeplegen van dat misdrijf. Nu is de vraag: is het eene oogmerk hetzelfde 
als het andere? Zou het niet hetzelfde zijn, dan zou natuurlijk het Hof beraad
slaagd en beslist hebben buiten de telastelegging en zou inderdaad in de eerste 
plaats art. 350 van het Wetboek van Strafvordering zijn geschonden. Ik ben 
van meening, dat de stelling, dat een dergelijke schending van dit artikel heeft 
plaatsgehad, tweeërlei uit het oog verliest: in de eerste plaats de constructie
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van het desbetreffende art. 93 van het Wetboek van Strafrecht: aanslag met het 
oogmerk om het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen, en in de tweede 
plaats de concrete bijzonderheden van dit plan.

In de eerste plaats verliest n.1. dit onderdeel van het middel uit het oog, dat 
het misdrijf van artikel 93 een van diegene is, waar men de z.g. „noodzakelijke 
deelneming” heeft. Dit misdrijf kan alleen worden gepleegd, het Rijk kan alleen 
onder vreemde heerschappij worden gebracht, redelijkerwijze kan men zelfs 
alleen een aanslag daartoe ondernemen, wanneer er iemand anders is, die be
reid is die vreemde heerschappij te aanvaarden. Het is zinloos te trachten een 
rijk onder vreemde heerschappij te brengen, wanneer er niet iemand gereed 
staat die heerschappij op zich te nemen.

In de tweede plaats: wanneer men bedenkt de concrete omstandigheden van 
deze telastelegging. Deze legt te laste aan verdachte, dat hij dezen aanslag heeft 
gepleegd door het richten van de bekende vertoogen tot Hitler. Wanneer men 
nu iemand te laste legt, dat hij een aanslag heeft gepleegd door met behulp van 
deze vertoogen zich tot Hitler te richten met de strekking, dat Hitler Nederland 
onder zijn heerschappij zal nemen, dan is het oogmerk van verdachte, zooals dat 
in concreto is te laste gelegd, gelijkelijk gericht op het plegen van een aanslag — 
het wordt in de bewezenverklaring alleen geen aanslag genoemd, omdat de uit
voering niet ver gekomen is — als op het trachten te bewegen van Hitler. Het 
oogmerk, dat verdachte in concreto moet hebben gehad, omvat eo ipso beide.

Onderdeel c van middel I behandelt een andere vraag.
Zooals het geformuleerd is, zal het wel niet heelemaal beantwoorden aan de 

bedoeling, die ik bij den geachten raadsman van requirant moet veronderstellen en 
die ik ook heb gemeend te beluisteren in zijn mondelinge toelichting.

In die formuleering luidt het onderdeel n.1. aldus (schending van deze — 
Zeven — artikelen, door verdachte deswege strafbaar te oordeelen, ofschoon)

„de te laste gelegde en bewezen verklaarde feiten niet inhouden dat de 
ander, dien verdachte zou hebben trachten te bewegen het misdrijf mede 
te plegen, het daartoe vereischte oogmerk het Rijk geheel onder vreemde 
heerschappij te brengen, bezat” .

Zooals het hier staat, zou men moeten aannemen, dat in den gedachtengang 
van den raadsman de steller van de telastelegging had moeten te laste leggen, 
dat bij het plegen door requirant van het feit Hitler het oogmerk bezat. Dat kan 
natuurlijk niet bedoeld zijn. Wat de geachte raadsman bedoelt, is natuurlijk iets 
geheel anders. Vanzelf is het geen element van misdrijf om een ander te trachten 
te bewegen het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen wanneer de ander 
dat oogmerk heeft, want dan behoeft men hem niet meer te bewegen.

Wat de geachte raadsman heeft bedoeld, is dit: in zijn gedachtengang had aan 
den requirant moeten worden te laste gelegd, dat zijn oogmerk tevens gericht 
was daarop, dat Hitler handelen zou met het oogmerk het Rijk onder vreemde 
heerschappij te brengen.
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Ik geloof niet, dat het middel opgaat en zelfs om tweeërlei reden niet.
In de eerste plaats meen ik persoonlijk niet, dat voor het medeplegen van 

requirants misdrijf noodig is het voor het alleen plegen van het feit vereischte 
oogmerk.

In de schrifturen, houdende middelen van cassatie, zijn enkele plaatsen uit 
de werken van onze meest gezaghebbende strafrechtelijke auteurs aangevoerd, 
waaruit zou moeten volgen, dat voor medeplegen inderdaad hetzelfde oog
merk, in het algemeen dezelfde opzet zou moeten zijn vereischt als voor het 
alleen plegen van het feit. De eenige schrijver, die in de schrifturen niet wordt 
genoemd, maar die er anders over denkt is Noyon, die van huis uit, lang voor
dat de meening werd gesteund door de rechtspraak, oordeelde, dat medeplegen 
niet anders was dan rechtstreeks, in belangrijke mate medewerken aan het feit.

Het is de strafbepaling tegen overspel, waar achtereenvolgens strafbaar worden 
gesteld le. de gehuwde, die overspel pleegt, 2e. de ongehuwde, die het feit mede- 
pleegt, waarop hij zich beroept. Daaruit zou volgen, dat in de gedachte van den 
wetgever medeplegen iets anders is dan het geheele feit plegen naast een ander, 
die eveneens het geheele feit pleegt. Noyon geeft als voorbeeld van het toepassen 
van deze theorie het helpen van iemand om iets weg te nemen, terwijl men zelf 
niet het oogmerk zou hebben zich het weggenomene toe te eigenen.

Hier hebt U zuiver een voorbeeld, hoe medeplegen mogelijk zou zijn zonder 
het oogmerk, dat voor het alleen plegen van het feit vereischt is.

Nu ben ik van meening, dat de Hooge Raad de leer van Noyon ten aanzien 
van het medeplegen heeft omhelsd in zijn arresten van 9 April 1934 N.J. 1934, 
blz. 1058, W. 12756; 29 October 1934, N.J. 1934, blz. 1673, W. 12851 en 29 
Juni 1936, W. en N.J. 1936, no. 1047.

Wel is het niet geheel zeker, dat die jurisprudentie is een volledige aansluiting 
aan de leer van Noyon, want in alle drie gevallen gaat het om casusposities, waarin 
bij het medeplegen wel ontbreekt een element van het delict, maar een ander 
element dan opzet of oogmerk.

Dat neemt niet weg, dat het moeilijk in te zien is, hoe de Hooge Raad deze 
arresten had kunnen wijzen op een anderen grondslag dan dien van Noyon. 
Het is dan ook merkwaardig, dat de plaatsen, die in de schriftuur worden aange
haald ten gunste van de stelling, dat de medepleger hetzelfde oogmerk zou moe
ten hebben als hij, die het feit alleen pleegt — ik wijs hierbij speciaal op Simons 
en Pompe — een merkbare aarzeling behelzen ten aanzien van de vraag, of men 
dien eisch wel zou moeten stellen. Reeds op theoretische gronden meen ik, dat 
ook dit onderdeel van het middel niet opgaat.

Het is m.i. ook daarom niet juist, omdat bij de telastelegging en de bewezen
verklaring, zooals ze in dit geval luiden, ook volkomen voldoende is te laste ge
legd, dat Hitler het oogmerk inderdaad zou hebben. In de eerste plaats is dat 
het geval, wanneer men — quod non — zou willen aannemen, dat medeplegen 
impliceert het oogmerk, dat noodig is. Dan zou men kunnen zeggen, dat reeds
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door de telastelegging, dat requirant het oogmerk heeft gehad Hitler te bewegen 
tot het medeplegen van het feit, een voldoende omschrijving is gegeven, maar 
bovendien geloof ik, dat het werkelijk niet met zooveel woorden behoeft te worden 
vermeld en dat het heel goed implicite vermeld kan worden, want dat men een 
ander land onder zijn heerschappij kan brengen zonder het oogmerk lijkt mij 
ondenkbaar. Ik ga daarbij uit van het feit, dat men bij opzet en oogmerk bij al 
dergelijke delicten, waarin een juridisch, een rechtsbegrip element is, nooit mag 
eischen bewustzijn van de juridische qualificatie van den toestand en dat het 
voldoende is, dat men een duidelijk overzicht heeft van de feiten, waarop de 
qualificatie past. Het is niet van belang, dat Hitler heeft geweten, dat de Neder
landsche wet dezen toestand heerschappij noemt, maar het gaat er alleen om, 
dat Hitler plannen moest hebben, die onze wetgeving bestempelt als vreemde 
heerschappij.

Ik kom aan middel II, dat betwist, dat, nog afgezien van andere bezwaren, de 
Germaansche Statenbond, zooals de requirant dien in verschillende geschriften 
aan Hitler aan de hand heeft gedaan, vreemde heerschappij zou opleveren. Het 
is gemakkelijk een beroep te doen op allerlei evoluties in de volken- en staats
rechtelijke verhoudingen, die thans gaande zijn en op allerlei mogelijkheden, 
die zich op dit gebied voordoen, maar ik geloof, wanneer men het betoog voert 
in deze richting, dat men zich dan wel zeer ver verwijdert van de realiteit. Ten
slotte is heerschappij niet een zuiver juridisch begrip, maar duidt eenvoudig aan 
een feitelijk begrip, dat ik ongeveer zou willen paraphraseeren als een overmachtig 
gezag met een zekere pretentie van voor het vervolg althans daartoe het recht 
te hebben. Of een dergelijk overmachtig gezag aanwezig is, is niet alleen afhan
kelijk van den rechtsvorm, waarin het wordt gekleed, maar ook van den persoon, 
die het uitoefent en van de macht, die achter hem staat. Als men nu bedenkt, 
dat volgens het concept van den requirant Hitler, het Duitsche staatshoofd — 
en wel een zeer uitgesproken nationalistisch staatshoofd —, die heusch niet 
van plan was ooit te vergeten, dat hij het hoofd was van den Duitschen Staat, 
het oppergezag zou hebben over ons economisch leven en verder het opperbevel 
over onze weermacht, wat practisch beteekent: ook over onze buitenlandsche 
betrekkingen, — want wanneer wij bedenken, welk een geweldige rol het aan
wenden van geweld in de buitenlandsche politiek van Hitler gespeeld heeft, 
is het toch vrij duidelijk, dat het opperbevel over het leger van een bepaald land 
in Hitlers handen zou hebben beteekend, dat oorlog en vrede van dat land af
hingen van hem — dan komt het mij voor, dat een dergelijk overwicht van Hitler 
over den Nederlandschen Staat zonder eenig gevaar voor tegenspraak als vreemde 
heerschappij kan worden bestempeld; heerschappij wegens de zeer groote macht, 
die Hitler daarbij zou hebben, vreemde heerschappij wegens de positie van Hitler 
als Duitsch staatshoofd, die hij werkelijk niet als te verwaarloozen heeft beschouwd.

Middel III  valt de bewezenverklaring, dat hier een oogmerk bestaan zou hebben 
om het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen, uit een anderen hoek aan.
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Het is een zeer scherpzinnig betoog, zooals ik het van dezen raadsman ook niet 
anders verwacht zou hebben, waarmee hij getracht heeft aan te toonen, dat artikel 
93 op iets anders ziet dan wat hier gebeurd zou zijn. Zijn redeneering is deze: 
Wij hebben naast elkaar artikel 93 en artikel 94. Artikel 93 stelt strafbaar den 
aanslag om het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen of een onderdeel 
daarvan af te scheiden en artikel 94 stelt strafbaar den aanslag om den grondwet- 
tigen regeeringsvorm te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen. En, zoo 
redeneert de raadsman nu, aangezien in artikel 94 de eisch van onwettigheid 
wordt gesteld, moet men aannemen, dat die onwettigheid bij artikel 93 niet 
noodig is. Maar, neemt men aan, zoo is verder het betoog van den raadsman, dat 
de eisch van onwettigheid bij artikel 93 niet is gesteld, dan kan artikel 93 niet 
meer beteekenen het Rijk brengen onder een vreemde heerschappij rechtens, 
maar kan het alleen beteekenen het brengen van het Rijk onder feitelijke heer
schappij, omdat alleen dit geacht mag worden onder alle omstandigheden onwet
tig te zijn, terwijl juist met de voorbeelden van de hedendaagsche internationale 
ontwikkeling voor oogen een op legale wijze brengen van het Rijk onder een 
vreemde heerschappij rechtens denkbaar is en zeker niet strafbaar behoort te 
zijn.

Dit is een scherpzinnig betoog, maar er is toch zeer veel tegen aan te voeren. 
In de eerste plaats is er tegen aan te voeren, dat het argument te veel bewijzen 
zou, want in art. 94 wordt wel gesproken van het op onwettige wijze veranderen 
van den bestaanden regeeringsvorm, maar niet van het op onwettige wijze ver
nietigen van den bestaanden regeeringsvorm. In den gedachtengang van den 
raadsman zou men daaruit dus moeten afleiden, dat vernietigen van den grond- 
wettelijken regeeringsvorm ook slechts feitelijk te niet doen zou kunnen betee
kenen, wat toch niet licht iemand aan zal nemen.

Maar een heel ander bezwaar tegen de redeneering van den raadsman is, dat 
art. 93 woorden bevat, die met zijn opvatting van feitelijke heerschappij niet zijn 
te rijmen, want naast het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen, wordt 
in art. 93 genoemd een deel daarvan af te scheiden. Zou vreemde heerschappij 
alleen beteekenen feitelijke heerschappij, m.a.w. bezetting, dan zou in het sy
steem van dit artikel dat afscheiden van een deel moeten beteekenen: een deel 
van het Rijk onder vreemde bezetting te brengen. Nu is het duidelijk, dat het 
met alle spraakgebruik in strijd zou zijn alleen het door den vijand laten bezetten 
of door een vreemde mogendheid laten bezetten van een deel van het Rijk aan te 
duiden als een deel daarvan afscheiden. Bij dit afscheiden kan nooit aan iets 
anders zijn gedacht dan aan een afscheiding, die misschien wel op onwettige wijze 
is tot stand gekomen, maar in ieder geval bedoeld is in het vervolg te gelden als 
juridisch regelmatig. Ik geloof dus niet, dat de uitlegging van „heerschappij” 
in artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht als zuiver feitelijke heerschappij te 
aanvaarden is en ik geloof, dat ik, deze meening verdedigende, ook niet gevaar 
loop van te vervallen in de consequenties, die door den geachten raadsman zijn
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aangevoerd ten einde die meening af te wijzen. Ik geloof n.1. dat wanneer wer
kelijk langs grondwettigen weg het er toe zou komen, dat een staat van een of 
meer bevoegdheden, die hij tot dan toe vrijelijk heeft bezeten, afstand zou doen, 
of althans de uitoefening van die bevoegdheden zou binden, er een rechtvaar
digingsgrond zou bestaan. Ik zou dien grond niet direct willen zoeken in wette
lijke voorschriften, maar hier inderdaad is reden van buitenwettelijken recht
vaardigingsgrond te spreken. Wanneer de rechtmatige organen van den Staat, 
die de bevoegdheden rechtmatig uitoefenen, een deel van de bevoegdheden van 
het Rijk prijs gaven, zou men inderdaad met zulk een rechtvaardigingsgrond te 
doen hebben.

Middel IV keert zich niet meer tegen het feit, dat aan requirant in de eerste 
plaats is te laste gelegd, maar tegen het in de tweede plaats bewezen verklaarde: 
den aanslag om den grondwettelijken regeeringsvorm te veranderen. Nu is het 
eigenaardig, dat de geachte raadsman voortdurend redeneert, alsof het Hof voor 
de beslissing, waartegen het middel zich keert, niet meer zou hebben aangevoerd 
dan dezen eenen grond, dat het tot stand komen van een regentschap niet op 
grondwettige wijze kan geschieden zonder medewerking van de Staten-Generaal. 
Wel is waar zegt het middel, dat het Hof het betoog in strijd hiermede heeft 
verworpen „onder meer” op dien grond, maar het middel redeneert verder, 
alsof geen andere grond was aangevoerd. Aan de overweging, dat de instelling van 
een regentschap niet zonder de medewerking van de Staten-Generaal op wettige 
wijze kan plaats hebben, gaat echter vooraf de andere overweging, dat verdachte 
den terugkeeer van H.M. de Koningin noch wenschelijk, noch mogelijk achtte.

Die beide overwegingen, welke over hetzelfde onderwerp handelen, zijn al 
dadelijk niet van elkaar te scheiden.

Wat heeft dus de requirant volgens de bewezenverklaring beproefd? Hij heeft 
beproefd een regentschap in te stellen op een andere wijze dan de Grondwet 
toelaat. (De vraag, of staatsnoodrecht hier misschien van toepassing was, zal ik 
dadelijk nog beantwoorden). Hij heeft tot regent willen laten benoemen zich zelf, 
die bij bepaalde gelegenheden in artikelen in „Volk en Vaderland” had te kennen 
gegeven, dat bij het vertrek van de Koningin de heerschappij van het Huis van 
Oranje was geëindigd.

Er zou dus komen een regent, lijnrecht in tegenstelling met de bedoeling van
H.M. de Koningin, voor wie hij als regent zou optreden, en wel een regent, die 
tevens van meening was, dat het niet gewenscht was, dat de Koningin terugkeerde.

Indien het instellen van een dergelijk regentschap geen verandering van den 
grondwettigen regeeringsvorm is, dan weet ik het niet meer.

Men kan zich indenken, dat de instelling van een regentschap plaats heeft op 
een onwettige wijze, die toch den regeeringsvorm niet ongrondwettig verandert. 
Maar een regent, die ingesteld is tegen den verklaarden wil van het wettige staats
hoofd, en die zelf op het standpunt staat, dat dit staatshoofd heeft opgehouden 
staatshoofd te zijn, is zeker een vernietiging van den grondwettigen regeeringsvorm.
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Het eerste onderdeel van het middel keert zich dan daartegen, dat het Hof 
zou hebben nagelaten te overwegen, dat de requirant zich niet kon beroepen op 
staatsnoodrecht. Nu ben ik een overtuigd aanhanger van de leer van het staats- 
noodrecht, maar ik zou werkelijk de consequenties van die leer willen afwij
zen, als men als zoodanig zou willen aannemen, dat voortaan een rechter 
ten aanzien van iederen opstandeling zou moeten overwegen, of hij zich op 
het staatsnoodrecht zou kunnen beroepen. Tenslotte blijft staatsnoodrecht uit
zondering: als iemands gedrag in beginsel als onwettig wordt veroordeeld, is 
het niet noodig nog eens uitdrukkelijk na te gaan, of het staatsnoodrecht hem 
daartoe het recht gaf, behalve voorzoover hij zelf zich op het staatsnoodrecht 
mocht hebben beroepen, hetgeen in middel V ter sprake komt.

Middel V klaagt er over, dat het Hof niet heeft weerlegd het beroep van den 
requirant op overmacht. Ter sprake is daarbij gekomen een passus van de sen
tentie, die ook mijn aandacht getrokken had en die van zoodanig belang is, dat 
ik dien nog eens wil voorlezen. Het Hof dan heeft overwogen:

„ten opzichte van de op te leggen straf: . . . .  dat verdachte er zich weliswaar 
op beroepen heeft gehandeld te hebben in de overtuiging het Nederlandsche 
Volk te dienen, doch niets hem het recht gaf eigen overtuiging te stellen 
boven de bevelen van zijn Koningin en wettige regeering, daarbij te handelen 
tegen den wil en den geest van nagenoeg het geheele volk en een zoo mis- 
dadigen vijand te steunen” .

Wat blijkt nu uit deze overweging? D it: dat het Hof terdege heeft gehoord 
wat de requirant hierover heeft gezegd, maar dat het daarin niet heeft gezien 
een beroep op overmacht of op een anderen rechtvaardigingsgrond (eventueel 
buitenwettelijk) en nu betoogde de tweede raadsman, dat het Hof een fout ge
maakt zou hebben door het verweer van den requirant niet zoo op te vatten. 
Ik kan echter die fout niet zien. Wat kan den rechter dwingen het verweer op 
te vatten in een bepaalden zin? Ten eerste: wanneer iemand, die het verweer voert, 
beweert:,,Ik meen niet strafbaar te zijn” ? De woorden „ik meen niet strafbaar 
te zijn” komen in het geheele betoog van den requirant op de zitting van het Hof 
niet voor. De requirant heeft dus niet zelf zijn verweer als een beroep op een uit- 
sluitingsgrond aangeduid en dat is natuurlijk ook niet te verlangen. Dat zoo 
zijnde, kon de rechter echter slechts verplicht zijn dit verweer als zulk een beroep 
op te vatten in dit tweede geval: wanneer verdachte een verweer voert, waarvan 
ieder begrijpen moet, dat het de strekking heeft een beroep op een strafuitslui
tingsgrond te zijn. Ook dan moet het als zoodanig worden weerlegd. Maar dat 
was hier niet zoo; het moest niet zoo worden opgevat. Het Hof heeft terecht 
gemeend de voorstelling van zaken van den requirant aldus te moeten opvatten, 
dat hij deze overwegingen alleen heeft aangevoerd om zijn daden in een zachter 
licht te plaatsen en heeft terecht overwogen, dat de requirant niet het recht had 
om aldus te handelen. Ik acht de opvatting van het Hof ontwijfelbaar juist.
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Zoo juist, dat indien de requirant de paradoxale meening zou hebben willen ver
dedigen, dat hij het recht had om te doen wat hij gedaan had, er dan geen verweer 
Zou gevoerd zijn, dat te herkennen was als een beroep op overmacht en dus heeft het 
Hof geen enkel recht geschonden door dit niet te weerleggen. Maar zelfs al zou 
het Hof het wel als zoodanig hebben opgevat, dan nog ben ik van meening, dat 
de overweging van het Hof een regelmatige weerlegging van dit verweer vormt. 
Want ook al zegt het Hof: „Overwegende, ten opzichte van de op te leggen straf”, 
het Hof heeft in ieder geval weergegeven het verweer van requirant „dat ver
dachte er zich weliswaar op beroepen heeft gehandeld te hebben in de overtuiging 
het Nederlandsche Volk te dienen", en heeft in het vervolg daarvan een weerleg
ging gegeven, die valabel is als weerlegging van het beroep op overmacht: „doch 
niets hem het recht gaf eigen overtuiging te stellen.. . .  enz.” Hier hebben wij 
een weerlegging van requirants verweer, waartegen niets valt in te brengen, en 
een weerlegging van dat verweer, die afdoende zou zijn, wanneer dat verweer 
was een beroep op overmacht. Onder die omstandigheden meen ik, dat de enkele 
omstandigheid, dat het Hof het verweer niet als een beroep op overmacht heeft 
erkend, niet maakt, dat het Hof is tekort geschoten in de verplichting een derge
lijk verweer te weerleggen. In ieder geval geloof ik niet, dat hier een gevoel van 
niet bevredigd zijn behoeft achter te blijven, want hoe het Hof over een der
gelijk verweer, wanneer het gemeend had dat in ’s requirants betoog te beluis
teren, zou hebben gedacht, komt in deze overweging met volkomen duidelijk
heid naar voren.

Mijnheer de President! Ik ben hiermede gekomen aan het zesde middel, het 
middel over de strafmaat, dat in mijn oogen verreweg het belangrijkste is.

Ik heb betoogd, dat het Hof terecht requirant heeft schuldig verklaard aan 
de misdrijven van artikel 96, juncto 93 en 94, en 102 van het Wetboek van Straf
recht. Dat is de strekking van mijn betoog tot zoover geweest. Maar ik weet 
ook, dat er in den loop van de geschiedenis menschen zijn geweest, wier gedrag 
men ook onder de omschrijving van dit delict had kunnen brengen en die wij 
thans niettemin zien als helden of althans als sympathieke figuren. Ik meen dan 
ook, dat het antwoord op de vergelijking, die de tweede raadsman in het slot 
van zijn pleidooi heeft gemaakt tusschen dezen requirant en generaal De Gaulle, 
het volgende moet zijn.

Stel, dat het Fransche recht precies zoo was als het onze, stel verder — wat 
toch in ieder geval aan aanmerkelijken twijfel onderhevig is —, dat de regeering- 
Pétain een wettige regeering zou zijn geweest, dan zou men inderdaad op gene
raal De Gaulle althans artikel 94 kunnen toepassen; artikel 93 natuurlijk niet, 
omdat van vreemde heerschappij geen sprake is. Maar het is duidelijk, dat dit 
uit het oogpunt van een hoogere gerechtigheid niet juist zou zijn. Het is dan ook 
mijn taak om aan te toonen niet alleen, dat de requirant naar de letter valt onder de 
artt. 93 en 94, juncto 96 en 102 van het Wetboek van Strafrecht, maar ook, dat 
hij inderdaad naar den geest van die bepalingen straf verdient en wel de hoog
ste straf, die hem is opgelegd.

Procas Mussert 19
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Ik heb over dit punt inderdaad ernstig moeten nadenken, want het is niet te 
ontkennen, dat er omstandigheden ten gunste van den requirant zijn aan te 
voeren. De requirant is niet zoo verdorven te achten als iemand, die deze feiten 
pleegt, met mogelijkheid zou kunnen zijn, maar dat neemt niet weg, dat dat
gene, wat zijn persoon in een eenigszins gunstiger licht plaatst, toch niet vol
doende is om weg te nemen, dat hij deze hoogst ernstige feiten heeft ge
pleegd en dat wel in zoo ernstige mate heeft gepleegd en met een zoo vol
komen schuld heeft gepleegd, dat de hoogste straf gerechtvaardigd is. Zeker, 
requirant is niet de typische landverrader, is niet de man, die voor de een 
of andere fooi zijn vaderland aan den vijand overlevert, maar wat hij wèl is, 
dat is de typische hoogverrader, die op den weg van zijn hoogverraad tevens niet 
voor landverraad terugschrikt. Het is waar — dat neem ik ook aan —, dat requi
rant geleid is door zijn overtuiging, maar die overtuiging is naar mijn meening 
alleen mogelijk geweest bij fouten in het karakter van den requirant, die maken, 
dat toch een zeer ernstige schuld bij hem overblijft, in ieder geval, dat zijn schuld, 
zooals die voortvloeit uit het zich bewust zijn van wat hij deed, in geen enkel 
opzicht wordt verlicht.

Requirant is naar mijn meening tot de overtuiging, die hij had, alleen kunnen 
komen ten eerste door een matelooze zelfoverschatting en ten tweede door een 
Zeer groote moreele lichtvaardigheid.

De redeneering van den requirant bij zijn geheele gedrag wil ik als volgt aan
nemen. Ik houd mij aan zijn eigen opgave en wil deze als de volle waarheid laten 
gelden, ook al kan iemand in de positie van requirant zijn eigen rol en eigen inten
ties te goeder trouw wel iets gunstiger zien dan zij zijn.

Requirant zal aldus hebben geredeneerd:
„Het is zoo goed als zeker, dat Duitschland wint. Laat ik de zaak haar natuur

lijken loop hebben, dan annexeert Duitschland ons. Speel ik de rol (die requirant 
uiteindelijk heeft gespeeld), dan kan ik misschien het resultaat bereiken van dien 
statenbond”.

Ik heb het zooeven weergegeven met te zeggen: dan blijft een kleine rest 
van onze onafhankelijkheid behouden; requirant heeft gezegd: het zou een 
groote rest van onze onafhankelijkheid zijn geweest. Over het „klein” of 
„groot” kan men verschillend denken, maar ik twijfel er niet aan, hoe Uw Raad 
er over denken zal. Requirant heeft gedacht: Wil ik die rol met succes spelen, 
dan zal ik onvoorwaardelijk moeten samenwerken met Duitschland.

Nu is mijn stelling deze, dat requirant tot deze opvatting alleen is kunnen ko
men door een mateloozen hoogmoed en een groote moreele stompheid. Een mate
looze hoogmoed, want hoe kan iemand denken, dat een man als Hitler, men mag 
van Hitler denken, wat men wil, die getoond heeft, dat hij wist, wat hij wilde, 
zijn bedoelingen eenigszins zou laten beïnvloeden door dezen Leider, die in het 
voor hem gunstigste geval ruim 1 % van het volk achter zich had ? Maar vooral: 
een zeer groote moreele stompheid, want dat is, wat mij in de geheele houding
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van requirant heeft getroffen en wat op deze zitting zeer treffend is tot uiting 
gekomen: requirant heeft gemeend, dat met Duitschland was samen te werken. 
Iemand met een normaal zedelijk gevoel zou naar mijn meening van die opvatting 
allang zijn teruggekomen, voordat het Mei 1940 was geworden.

Iedereen, die tegelijkertijd met onbevangenheid en medeleven de dingen waar
nam, die zich in de jaren 1933 tot 1940 en zelfs vóór 1933, toen het karakter van het 
Duitsche nationaal-socialisme reeds goed te onderkennen was, in Duitschland had
den voltrokken, had allang het satanische karakter van dat regime moeten zien en 
kon nooit gedacht hebben, dat samenwerking met het regime ooit in het belang 
van Nederland kon zijn.

Hoe de houding van requirant op dit gebied is geweest, wordt in het licht ge
steld door tal van dingen.

Het eerste is de naam „nationaal-socialisme”. „Ja”, zegt requirant, „het is 
Zoo jammer, wij hebben den naam „nationaal-socialisme” zoo goed bedoeld. 
Wij waren nationalist. Wij hadden sociaal gevoel. De combinatie noem je uit 
den aard der zaak „nationaal-socialisme”.

Wat hij verzwijgt is, dat de N.S.B. bij haar oprichting in 1931 een programma 
aanvaard heeft, dat bijna een woordelijke vertaling was van het programma van 
de Duitsche partij en zelfs zóó woordelijk, dat niet in alle opzichten het pro
gramma redelijkerwijze op Nederlandsche toestanden was toe te passen. Nu is 
het misschien mogelijk, dat men per vergissing den naam overneemt van wat 
men verfoeit, maar dat men per vergissing het programma overneemt, is ondenk
baar. In 1931 was in Duitschland genoeg gebeurd om te weten, dat dit geen ide
aal was, dat een behoorlijk Nederlander kan aanvaarden.

Het andere punt, dat mij vanmorgen getroffen heeft, is de brief, dienU, 
Mijnheer de President, hebt voorgelezen, over de executie van tien menschen in 
Haarlem. De brief is misschien niet verzonden; ik wil het gaarne aannemen. Ik 
wil zelfs aannemen wat requirant oppert, dat hij zelf heeft ingezien, dat die brief 
„niet heelemaal juist” was, maar bij iemand met behoorlijk moreel gevoel zou 
het nooit zijn opgekomen zoo'n brief te schrijven. Dat is het punt, waar de zaak 
om draait.

Ik ga er van uit, dat deze requirant de bedoeling heeft gehad door zijn poli
tiek erger van Nederland af te wenden. Hij zal te goeder trouw overtuigd zijn 
geweest, dat ons land, wanneer hij geheel stilzat, er nog slechter aan toe was, 
practisch, dan het met zijn politiek zou zijn geweest, maar hij heeft niet beseft — 
en dat is zijn groote schuld, volgens mij, dat hij dat niet begrepen heeft — dat 
het voor de ziel van ons volk (waarvoor hij telkens zegt te hebben gestreden) 
veel erger was om een kleine rest van onafhankelijkheid over te houden ten koste 
van het verkrachten van eigen geweten en het meedoen aan dingen, die geen be
hoorlijk mensch dulden kan, dan onder consequent protest alles te ondergaan 
wat Duitschland ons zou aandoen.

Dat requirant dat heeft gedaan is een schuld, die nie* voortkomt uit door en
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door verwerpelijke eigenschappen. Ik zie hier geen eigenbaat, ook geen welbe
wuste wreedheid; ik neem aan, dat het requirant veel liever zou zijn geweest 
als Duitschland zonder wreedheden zijn doel had bereikt; maar wel zie ik hier 
mateloozen hoogmoed en groote moreele stompheid, waardoor hij meende, dat 
de rol, die hij speelde, toch was in het voordeel van zijn land.

Ik meen, dat verdachte heeft gepleegd drie van de zwaarste feiten, die ons 
wetboek kent, dat hij die heeft gepleegd, ten volle wetende wat hij deed, en dat 
hij ze pleegde uit motieven, die inderdaad nog slechter hadden kunnen zijn, 
maar die toch in elk geval zoo slecht zijn, dat zij zeker de schuld niet kunnen 
verminderen.

Dat alles tezamen genomen meen ik, dat de opgelegde straf de juiste is en, 
daar ik dus geen van de aangevoerde middelen gegrond vind, concludeer ik tot 
verwerping van het beroep en handhaving van de straf.

Het onderzoek wordt gesloten.

De P r e s id e n t : De uitspraak wordt bepaald op vandaag over vier weken of 
eerder.

De zitting wordt gesloten.
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ARREST VAN DEN BIJZONDEREN RAAD VAN CASSATIE 
No. H 19 der Rol. den 20 Maart 1946.

IN  NAAM DER KONINGIN

De Bijzondere Raad van Cassatie

Op het beroep van A n t o n  A d r ia a n  M u ssert , geboren te Werkendam, 11 Mei 
1894, van beroep ingenieur, wonende te Utrecht, thans in bewaring gesteld in de 
Strafgevangenis te Scheveningen, requirant van cassatie tegen een sententie van 
het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhage van den 12den December 1945, 
waarbij hij werd schuldig verklaard aan het misdrijf van:
le. met het oogmerk om te bevorderen, dat een aanslag wordt ondernomen met het 

oogmerk om het rijk geheel onder vreemde heerschappij te brengen, een ander 
trachten te bewegen om het misdrijf mede te plegen; meermalen gepleegd en, 
voor wat betreft de in het bewezen verklaarde sub I 5e A c en sub I 5e C d 
en e vermelde feiten, als voortgezet misdrijf beschouwd;

2e. met het oogmerk om voor te bereiden, dat een aanslag wordt ondernomen met 
het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm te vernietigen, plannen 
voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen te 
worden medegedeeld, in gereedheid brengen en onder zich hebben;

3e. opzettelijk in tijd van oorlog den vijand hulp verleenen; meermalen gepleegd 
en, voor wat betreft de in het bewezen verklaarde sub I 5e C d en e vermelde 
gedragingen, als voortgezet misdrijf beschouwd,

en met .toepassing van de artikelen 56, 57, 96 sub le en 4e (juncto 93 en 94), en 
102 van het Wetboek van Strafrecht, 52 van het Wetboek van Militair Strafrecht 
en 1, 2 en 11 van het Besluit Buitengewoon Strafrecht werd veroordeeld tot de 
doodstraf;

Gehoord het verslag van den Raadsheer Kranenburg;
Gezien de aanzegging aan den requirant vanwege den Procureur-Fiscaal van 

den dag, voor de behandeling der zaak bepaald;
Gehoord den requirant omtrent zijn persoon en zijn persoonlijke omstandig

heden;
Gelet op de middelen van cassatie, voorgesteld bij schriftuur, luidende:
I. Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen 93 en 96 van het 

Wetboek van Strafrecht, in verband met de artikelen 47 van het Wetboek 
van Strafrecht, 350 van het Wetboek van Strafvordering, 1, 2 van het Be
sluit Bijzonder Strafrecht (D 61), 1 van het Besluit Buitengewone Rechts
pleging (D 63),
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door de onder I bewezen verklaarde feiten te qualificeeren als 
„met het oogmerk om te bevorderen, dat een aanslag wordt ondernomen 
„met het oogmerk om het rijk geheel onder vreemde heerschappij te brengen, 
„een ander trachten te bewegen om het misdrijf mede te plegen; meermalen 
„gepleegd en voor wat betreft de in het bewezen verklaarde sub I 5e A c 
„en sub I 5e C d en e vermelde feiten, als voortgezet misdrijf beschouwd” 
en verdachte deswege strafbaar te oordeelen 
ofschoon
a. de te laste gelegde en bewezen verklaarde feiten, en met name die ver

meld onder I. 4e en 5e A en C, niet opleveren het trachten een ander, 
namelijk Adolf Hitler, te bewegen eenig misdrijf mede te plegen,

b. het te laste gelegde en bewezen verklaarde oogmerk om het Koninkrijk 
der Nederlanden, althans het Rijk in Europa, onder Duitsche, in ieder 
geval onder vreemde heerschappij te brengen en wel meer bepaaldelijk 
onder de heerschappij van het Duitsche Staatshoofd Adolf Hitler, ook 
wel genaamd Germaansch Führer of Führer aller Germanen, niet omvat 
het oogmerk om te bevorderen dat het in art. 93 Strafrecht omschreven 
misdrijf door een ander zou worden medegepleegd,

c. de te laste gelegde en bewezen verklaarde feiten niet inhouden dat de 
ander, dien verdachte zou hebben trachten te bewegen het misdrijf mede 
te plegen, het daartoe vereischte oogmerk het Rijk geheel onder vreemde 
heerschappij te brengen, bezat.

II. Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen 93 en 96 van het 
Wetboek van Strafrecht, in verband met de artikelen 1 en 2 van het Besluit 
Bijzonder Strafrecht (Dól )  door op de in de sententie vermelde gronden te 
beslissen, dat het Rijk, na opgenomen te zijn in den door verdachte bevor
derden Bond van Germaansche Volken, geacht zou kunnen worden onder 
vreemde heerschappij te zijn gebracht in den zin van artikel 93 Wetboek 
van Strafrecht,
waarbij het Hof in het bijzonder uit het oog heeft verloren, dat, ook al zou 
in den Bond der Germaansche Volken tusschen den Führer aller Germanen 
en de Staatshoofden der Bondsstaten een gezagsverhouding bestaan, en al 
zou de Nederlandsche Staat rechtstreeks beroofd worden van een deel harer 
— naar het Hof formuleert: souvereine rechten, daaruit de slotsom, dat er 
aldus van vreemde heerschappij in den zin van artikel 93 Strafrecht sprake 
zou zijn, niet mag worden getrokken.

III. Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen 93 en 96 van het 
Wetboek van Strafrecht, in verband met de artikelen 1 en 2 van het Besluit 
Bijzonder Strafrecht (D 61),
door te oordeelen, dat op de te laste gelegde en bewezen verklaarde feiten
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de bepaling van artikel 93 Strafrecht — zij het slechts in dien zin, dat de 
verdachte een ander heeft trachten te bewegen dit misdrijf mede te plegen — 
van toepassing is,
ofschoon artikel 93 Strafrecht alleen doelt op het brengen van het Rijk onder 
feitelijke vreemde heerschappij, waarvan, blijkens deze zelfde feiten, in dit 
verband niet kan worden gesproken.

IV. Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen 38, 39, 40, 43, 46 
der Grondwet, 94 en 96 van het Wetboek van Strafrecht, in verband met 
de artikelen 38,39,40,43,46 der Grondwet, 1 en 2 van het Besluit Bijzonder 
Strafrecht (D 61),
door, op de in de sententie vermelde overwegingen, en in het bijzonder 
op de overweging „dat een regentschap volgens de Nederlandsche 
„Grondwet zonder medewerking van de Staten-Generaal niet op wet- 
„tige wijze kan worden tot stand gebracht, zoodat verder buiten beschou- 
„wing blijven kan of er ook overigens grondwettige bezwaren tegen de door 
„verdachte voorgestelde wijze van benoeming bestonden” 
de onder II  te laste gelegde en bewezen verklaarde feiten te kwalificeeren als 
„met het oogmerk om voor te bereiden, dat een aanslag wordt ondernomen 
„met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm te vernietigen, 
„plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan 
„anderen te worden medegedeeld, in gereedheid brengen en onder zich 
„hebben” en verdachte deswege strafbaar te oordeelen, 
ofschoon
a. op het tijdstip, waarop volgens de plannen een regentschap zou worden 

tot stand gebracht, de feitelijke onmogelijkheid zou bestaan van mede
werking van de Staten-Generaal, nu deze niet bijeen konden komen, 
en dientengevolge een noodtoestand ontstaan zou zijn, die een afwijking 
van de grondwettelijke bepalingen ten deze zou kunnen rechtvaardigen,

b. ook al zou de benoeming van den regent plaatsvinden op een wijze, die 
niet met de Grondwet strookte, daarin nog niet een vernietiging van den 
grondwettelijken regeeringsvorm kan worden gezien.

V. Schending, althans verkeerde toepassing van de artikelen 1 Besluit Buiten
gewone Rechtspleging, 350, 358 en 359 Wetboek van Strafvordering, arti
kelen 1, 2 en 22 Besluit Bijzonder Strafrecht, 102 Wetboek van Strafrecht 
en schending door niet-toepassing van artikel 40 Wetboek van Strafrecht, 
doordat het Hof geen gemotiveerde beslissing heeft gegeven op het door 
den veroordeelde uitdrukkelijk voorgedragen verweer, dat hij gedurende 
den tijd der vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa niet anders kon 
en mocht handelen dan hij deed, althans naar eigen eerlijke overtuiging 
steeds en uitsluitend het belang van Nederland en het Nederlandsche volk



2 8 6 A R R E S T  V A N  D E N  B I J Z O N D E R E N  R A A D  V A N  C A S S A T I E

heeft gediend, welk verweer, indien het juist ware bevonden, de strafbaar
heid van den veroordeelde zou opheffen of uitsluiten.

VI. Schending, althans verkeerde toepassing van de artikelen 1, 2, 8, 9, 11, 22, 
26 en 27 Besluit Bijzonder Strafrecht, daar het Hof een straf heeft opgelegd, 
welke niet geacht kan worden te beantwoorden aan de ernst van de den 
veroordeelde ten laste gelegde misdrijven, de omstandigheden, waaronder 
de veroordeelde heeft gehandeld en den persoon en de persoonlijke omstan
digheden van den veroordeelde. .

Gehoord den Advocaat-Fiscaal namens den Procureur-Fiscaal in zijne con
clusie strekkende tot verwerping van het beroep;

Overwegende, dat bij de sententie, waarvan beroep, ten laste van requirant 
is bewezen verklaard:

I. dat verdachte tusschen Mei 1940 en Mei 1945 opzettelijk, terwijl het Neder
landsche Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van het onder nationaal- 
socialistische leiding staande Duitschland bevond als Leider van de Natio- 
naal-Socialistische Beweging in Nederland (later genaamd: Nationaal- 
Socialistische Beweging der Nederlanden) met het oogmerk om het Konink
rijk der Nederlanden, onder vreemde heerschappij te brengen en wel meer 
bepaaldelijk onder de heerschappij van het Duitsche Staatshoofd Adolf 
Hitler, ook wel genaamd Germaansch Führer of Führer aller Germanen,
le. omstreeks begin September 1940 te 's-Gravenhage aan Duitsche autori

teiten met bestemming voor Hitler heeft doen toekomen een brief, waar
in verdachte aan hem, Hitler, verzoekt om een Bond van Germaansche 
Volken te stichten en het Nederlandsche Volk als lid daarin op te nemen, 
welke brief voor bijzonderheden over Nederlands positie en den grond
slag van dien Bond verwijst naar een daarbij gevoegde nota, waarin hij 
aan Hitler als zijn, verdachtes, politieke geloofsbelijdenis aanprijst een 
Bond der Germaansche Volkeren onder leiding van het krachtigste Ger
maansche volk, het Duitsche, staande onder het oppergezag van Hitler 
als Germaansch Führer, met een gemeenschappelijke bondsweermacht, 
waarvan voornoemde Führer „vanzelfsprekend” opperbevelhebber zou 
zijn, en met een gemeenschappelijke economie, welke denkbeelden later 
nog in een overeenkomstig de opvattingen van verdachte opgesteld 
„Ontwerp-Statuut van den Bond van Germaansche Volkeren” nader 
aldus zijn ontwikkeld, dat van dezen Bond, onder andere omvattende 
het Groot Duitsche Rijk en het Rijk der Nederlanden, de leden, met uit
zondering van het Groot Duitsche Rijk, hun constituties moesten wijzi
gen in overeenstemming met het bondsstatuut en geacht werden aan 
deze verplichting te hebben voldaan, indien zij zich in hun constituties 
tot nationaal-socialistische staten verklaarden en zich daarin verbonden
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met betrekking tot de regeling hunner weermacht en volkshuishouding 
te handelen in overeenstemming met het Groot Duitsche Rijk, terwijl 
met inachtneming van de bepalingen van het bondsstatuut de leiding 
van den Bond zou berusten bij den Führer van het Groot Duitsche Rijk, 
en de Overzeesche Gebieden, welke zich onder het gezag van een der 
leden van den Bond bevonden, mede deel van den Bond zouden uit
maken;

2e. omstreeks begin September 1940 te 's-Gravenhage aan Hitler een tele
gram heeft gezonden waarin hij verklaart het welzijn van het Neder
landsche volk in diens handen te leggen en zijn bevelen af te wachten, 
en ongeveer te zelfder tijd ten overstaan van den Rijkscommissaris Seyss 
Inquart schriftelijk Hitler heeft erkend („anerkannt”) als Führer aller 
Germanen;

3e. op 12 December 1941 te Berlijn ten overstaan van Hitler aan dezen als 
Germaansch Führer trouw tot in den dood heeft gezworen;

4e. op 20 Juni 1942 te Utrecht een eed van trouw van een groot aantal leiden
de functionarissen der Nationaal-Socialistische Beweging aan hem, 
Mussert, heeft afgenomen;

5e. in Nederland bij zijn werkzaamheden als Leider der Nationaal-Socialis
tische Beweging opzettelijk ter bevordering van de verwezenlijking van 
zijn plan van een Bond van Germaansche Volkeren (ook wel genoemd 
Germaansche Statenbond) onder leiding van Adolf Hitler

A. voor dien Germaanschen Statenbond en den Führer aller Germanen 
Adolf Hitler propaganda heeft gevoerd, als onder meer blijkende uit:
c. verschillende passages uit redevoeringen van verdachte, hetzij in het 
openbaar, hetzij in min of meer besloten kring, als volgt luidende:

1. En wie zijn eerder, en wie zijn meer op elkander aangewezen voor deze 
samenwerking, dan de Germaansche volken in Duitschland, de Neder
landen, Zweden, Noorwegen, Denemarken? En door wie zou die samen
werking beter gesmeed kunnen worden, dan door den man, die voor het 
geheele Germanendom een gave Gods is, die misschien maar eens in de 
duizend jaren verschijnt? Adolf Hitler. — Doen wij iets te kort aan ons 
zelfbewustzijn als Nederlanders, aan onzen trots, aan onze fierheid, als 
wij ons inzetten voor eerlijke broederlijke samenwerking tusschen de 
Germaansche volkeren, die zijn van eenen bloede? In tegendeel (14 
December 1940, viering van het 9-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht);

2. Onmiddellijk nadat het begin van den oorlog tegen de bolsjewisten be
kend geworden was, heb ik Adolf Hitler, die wij Nederlandsche natio- 
naal-socialisten erkennen als den van God gegeven Germaanschen leider, 
een telegram van den volgenden inhoud gezonden:



„In  dit beslissende uur . . . .  is het mij een voorrecht aan U, Führer aller 
Germanen, de plechtige gelofte te kunnen afleggen, dat de Nationaal- 
Socialistische beweging in Nederland onverpoosd en krachtig haar taak 
Zal voortzetten, het Nederlandsche volk te winnen voor de nationaal- 
socialistische idee en daarmee voor het nieuwe Europa. Namens mijn 
duizenden strijdende kameraden meld ik U, dat zij zich in zullen zetten 
voor de gemeenschappelijke overwinning. God bescherme U  en geve 
aan Uw strijd zijn onmisbaren zegen” . (27 Juni 1941, Massabetooging 
tegen het bolsjewisme te Amsterdam);

3. (als een nieuw Europa gevormd moet worden). . . .  dat dan de Ger
maansche volkeren het voorbeeld zullen geven, de volkeren die zijn van 
een ras, van eenen bloede. Duitschland, Nederland, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken. En zoo dat een levensnoodzakelijkheid is — en dat is het — 
zullen wij Nederlanders daar straks als het hinkende paard achteraan 
komen en smeeken om toegelaten te worden tot de Europeesche levens- 
ruimte, of reeds nu als eerste ons bekennen tot de Germaansche solidari
teit ,als grondslag voor een vereenigd en krachtig nieuw Europa? — Ik 
heb niet geaarzeld. Ik gevoel mij verantwoordelijk voor de toekomst van 
ons volk. De bezetting van Cura9ao en Suriname, de onverantwoorde
lijke, ja waanzinnige oorlogsverklaring aan Japan, hebben de deur dicht
gedaan. Ik ben naar den Führer gegaan in Berlijn en heb hem gezegd, 
niet als particulier, maar als Leider der N.S.B., dus namens U :
1) dat naar mijn meening het welzijn en het voortbestaan van het Neder
landsche Volk alleen gewaarborgd kunnen worden in het lotsverbonden 
samenhouden van alle Germaansche volkeren; 2) dat ik het geloof heb, 
dat hij, Adolf Hitler, de van God gegeven Germaansche leider is, die 
tot roeping heeft de Germaansche volkeren uit den nood en de bedreiging 
van heden te leiden naar een lichtende toekomst; 3) dat ik de onwrikbare 
overtuiging heb, dat hij, Adolf Hitler, als Germaansch leider nimmer iets 
Zal eischen, dat in strijd zou zijn met de eer, de waardigheid of de be
langen van het Nederlandsche volk . . . .  Afgesneden van zijn koloniën, 
afgesneden van andere werelddeelen, zou het Nederlandsche volk op 
zijn kleine grondgebied hier verkwijnen en verkommeren, wanneer het 
niet werd toegelaten als deelgenoot in het nieuwe Europa. Het wordt 
toegelaten. Neen kameraden; het is toegelaten, op den 12den December, 
twee dagen geleden dus. En dit feit, dit feit van toegelaten te zijn, dat, 
mijne kameraden, is het grootsche geschenk, dat de N.S.B., de veelge
hoonde en gesmade, op dezen haar tienjarigen gedenkdag aan het Neder
landsche volk aanbiedt. . . .  ter eere van het strijdende en lijdende Duit
sche broedervolk waaraan heel Europa zooveel verschuldigd is, zingen 
wij het Duitsche volkslied, en daarna het zesde couplet van het Wilhel
mus: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer; (14 Decem-
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ber 1941), viering van het 10-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht); 
Daarop voortbouwend weten wij ons als Germaansch volk lotsverbon- 
den op leven en dood met de andere Germaansche volkeren en willen wij 
streven naar den bond van Germaansche staten onder de opperste lei
ding van den Führer, op wiens schouders de grootste verantwoordelijk
heid rust voor de redding van Europa.
. . . .  Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons 
volk, voor zoover die in mijn hand ligt of zal komen te liggen. U, mijne 
kameraden, heb ik door die eedsaflegging in deze mijne verantwoordelijk
heid betrokken . . . .  tevens heb ik door het aanvaarden van dien eed mij 
verplicht tegenover U tot trouw . . . .  Trouw aan de Germaansche lots
verbondenheid, trouw aan den bond der Germaansche staten, die levens
voorwaarde is voor de toekomst van Europa en daarmede ook voor ons 
volk. Trouw aan den Germaanschen Führer, die door God geroepen 
is om Europa te beschermen tegen overweldiging en knechting, tegen 
het goddelooze communisme en het gewetenlooze kapitalisme. Zoo zij 
mijn trouw, zoo waarlijk helpe mij God, van Wien wij allen de kracht 
en het inzicht moeten ontvangen om onze roeping te volgen en aan Wien 
wij verantwoordelijk zijn voor al onze daden, aan het einde onzer dagen. 
(20 Juni 1942, beëediging van een aantal N.S.B.-functionarissen te 
Utrecht);
(de Führer) die staat daar in zijn eenzaamheid en doet voor ieder volk 
van Europa al hetgeen mogelijk is om Europa te behouden. Met deze 
gedachte denken wij dan op dit oogenblik aan den Führer en zeggen: 
Heil voor den Germaanschen Führer, die waakt voor Europa. (13 De
cember 1942, viering van 11-jarig bestaan der N.S.B. te Amsterdam); 
Wees er verzekerd van, mijn Führer, dat wij één in den geest met U zijn. 
Wij staan met U, wij vallen met U, wij zijn bereid zoo noodig met U te 
sterven. (29 Januari 1943 te ’s-Gravenhage);
In de groot-Germaansche samenwerking ligt de toekomst van het Neder
landsche volk. Wat versta ik onder groot-Germaansche samenwerking? 
De beveiliging en de gemeenschappelijke opbouw in onze gemeenschap
pelijke leefruimte . . . .  Binnen de gezamenlijke leefruimte zal nationale 
veiligheid bestaan en ontwikkeling binnen het groote geheel en weder- 
zijdsch respect. Hoe daaraan staatkundig vorm zal worden gegeven dat 
zal worden beslist door den Führer, in wien wij vertrouwen kunnen 
hebben. . . .  Hebt ge U wel eens voorgesteld wat dat beteekent om voor 
God en alle menschen verantwoordelijk te zijn voor het behoud van een 
werelddeel? Dezen onnoemelijken last draagt hij, de Führer, aan wien 
ik eens trouw gezworen heb en dien ik trouw zal blijven tot het einde 
van mijn dagen en waaraan de Beweging verbonden is door mijn persoon. 
(22 Juni 1943, Demonstratie van trouw aan Mussert te 's-Gravenhage);
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8. Om deze Germaansche solidariteit den vasten grondslag te geven die 
noodig is, heb ik mij bekend tot het begrip Germaansch Führer, hertog, 
aanvoerder in den strijd, door in December 1941 den eed van trouw af 
te leggen aan Adolf Hitler als Germaansch Führer. Dit zal voor velen 
toen nog onbegrijpelijk geweest zijn, nu dringt het meer door, dat Hitler 
de van God gezondene is . . . .  Juist wanneer wij prijs stellen op onze 
nationale zelfstandigheid is de eenige weg dien wij kunnen gaan de na
tuurlijke weg naar de solidariteit tusschen natuurlijke bondgenooten . . . .  
Wij moeten komen tot een lotsverbondenheid van Germaansche volkeren 
in den vorm van een statenbond, een groot Germaansch rijk of hoe 
dan ook, die allen omvat van Germaanschen bloede en waardoor aan 
Europa een enorm krachtcentrum wordt gegeven (14 December 1943, 
viering van het 12-jarig bestaan der N.S.B. te Utrecht);

9. Als derde wensch voor het Nederlandsche volk spreek ik uit, dat Kerst
mis 1944 het Nederlandsche volk vereenigd zal zien . . . .  omdat wij ons 
bekend zullen hebben tot de groote Germaansche en nog grootere Euro- 
peesche gemeenschap, die de eenige mogelijke waarborg is voor de 
handhaving van de geestelijke en materieele waarden, die wij behoeven 
(1 Januari 1944, Nieuwjaarsradiorede);

C. actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlog
voering heeft bevorderd, onder meer door opzettelijk
a. op 14 Februari 1941 een oproep te richten tot de leden der N.S.B., 

der W.A. en der Nederlandsche S.S., om zich aan te melden voor 
krijgsdienst in de Waffen-S.S.;

b. in een artikel gepubliceerd in het weekblad Volk en Vaderland van 
11 Juli 1941 de leden der N.S.B. op te roepen, om zich aan te melden 
voor het Nederlandsche Legioen (om met de Duitschers samen aan 
het Oostfront te strijden);

c. in Augustus 1941 te bevelen, dat alle mannelijke leden der N.S.B. 
van 18 tot 40 jaar tot de W.A. moesten toetreden (waardoor de W.A. 
weer zoo sterk zou worden, dat er vrijwilligers voor de Duitsche oor
logvoering aan konden worden onttrokken), onder bijvoeging: „Het 
is mijn bedoeling dat binnen afzienbaren tijd drie volledige regimen
ten Nederlanders aan het Oostfront zullen staan. De eerste Neder
landsche divisie!” ;

d. op 11 October 1941 te ’s-Gravenhage de plechtigheid van de beëedi- 
ging van een voor het Oostfront vertrekkend bataljon van Neder
landsche vrijwilligers als Leider van de N.S.B. op te luisteren, daar 
een toespraak te houden en aan de troep den eed van trouw aan Hitler 
af te nemen;

e. ook later meermalen plechtigheden met Nederlanders, die zich voor
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strijd aan Duitsche zijde hadden verbonden, als Leider van de 
N.S.B. op te luisteren, daar toespraken te houden en eeden van 
trouw aan Hitler af te nemen.

II. dat hij in Juli 1942 te Utrecht opzettelijk met het oogmerk om voor te be
reiden, dat terwijl het Rijk in Europa zich in de feitelijke macht van den 
Duitschen vijand bevond, volgens na te noemen plan een aanslag zou worden 
gepleegd met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm in het 
Koninkrijk der Nederlanden te vernietigen, een schriftelijk plan heeft in 
gereedheid gebracht en onder zich gehad voor de uitvoering van dit misdrijf, 
welk plan was bestemd om aan den Duitschen Rijkscommissaris in Neder
land Seyss Inquart en aan het Duitsche staatshoofd Adolf Hitler te worden 
medegedeeld en aan welk plan het navolgende is ontleend:

De wijze van Regeeringsaanvaarding is eenvoudig en legaal. Door het 
vertrek der Koningin naar het buitenland is, krachtens art. 46/3 der 
Grondwet, de Raad van State drager van de Koninklijke macht. De 
Rijkscommissaris benoemt in dit College tot leden, diegenen, die mijn 
volle vertrouwen hebben en herstelt daarna dit College in zijn grond
wettelijke bevoegdheden.
De Raad van State roept den Leider der Beweging uit tot Regent, 
waarna door hem als Hoofd van den Staat een verantwoordelijke Re- 
geering wordt gevormd.
De daartoe noodige handelingen en Staatsstukken worden door den 
Rijkscommissaris en mij voorbereid.
(Als juiste tijdstip hiervoor wordt Zaterdag 5 September 1942 aanbe
volen)
Tenslotte moet ik ook uiterlijk als Staatshoofd kunnen optreden en 
mogelijkheid hebben om mijn staatssecretarie op te bouwen. Daarom 
verzoek ik den Führer de als „Feindvermögen” in beslag genomen 
koninklijke bezittingen ter beschikking te willen stellen van het nieuwe 
optredende Staatshoofd.

III. dat hij tusschen Mei 1940 en Mei 1945 in het door den vijand bezette gebied 
in Nederland opzettelijk, terwijl Nederland in oorlog was met Duitschland, 
door zijn werkzaamheid als Leider van de Nationaal-Socialistische Beweging 
actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlogvoering 
heeft bevorderd en bewerkstelligd, onder meer door de opzettelijke gedra
gingen, hierboven opgesomd sub I. 5e, C. a—e;

Overwegende ten aanzien van het eerste middel:
dat het in dit middel onder a genoemde betwist, dat de bewezen verklaarde 

feiten, bestaande in het door requirant afnemen van een eed van trouw van een 
groot aantal leidende N.S.B.-functionarissen, de bij tal van gelegenheden door
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requirant gevoerde propaganda voor den Germaanschen Statenbond en den 
Führer aller Germanen Adolf Hitler, en zijn herhaald bevorderen van de actieve 
deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche oorlogvoering, zouden 
opleveren het trachten een ander, namelijk Adolf Hitler, te bewegen het misdrijf 
van den aanslag ondernomen met het oogmerk het Rijk onder vreemde heerschap
pij te brengen, mede te plegen;

dat echter deze betwisting niet houdbaar is, daar toch alle bewezen verklaarde 
gedragingen van requirant, waardoor hij heeft getracht Hitler te bewegen ge
noemd misdrijf mede te plegen, in onderlingen samenhang moeten worden be
schouwd;

dat alsdan niet slechts die handelingen, waarbij requirant rechtstreeks Hitler 
voor dat misdrijf trachtte te winnen, zooals te laste gelegd en bewezen ver
klaard onder I. le, 2e en 3e, daaronder vallen, doch ook de te dezer zake verder 
bewezen verklaarde handelingen, welke geëigend waren langs indirecten weg 
Hitler voor genoemd misdrijf te winnen;

dat immers de omstandigheden, a♦ dat requirant, die zelf trouw zwoer aan 
Hitler, op zijn beurt zijn eigen leidende medewerkers door een eed van trouw 
aan zich verbond, b. dat het plan van den Germaanschen Statenbond onder 
leiding van Hitler bij het Nederlandsche volk ingang zou vinden, en c. dat Duitsch
land dank zij de actie van requirant, uit het Nederlandsche volk daadwerkelijk 
steun kreeg in zijn oorlogvoering, evenzoovele beweegredenen konden vormen 
voor Hitler, om Nederland als lid van dien Germaanschen Statenbond te aan
vaarden en in verband daarmede uiteindelijk het misdrijf van den aanslag, be- 
oogende het Rijk onder de vreemde heerschappij van het hoofd van dien Staten
bond te brengen, mede te plegen;

dat dit middel onder b betoogt, dat het te laste gelegde oogmerk, het Rijk onder 
vreemde heerschappij te brengen — zijnde het oogmerk van artikel 93 van het 
Wetboek van Strafrecht — niet omvat het oogmerk om te bevorderen dat het 
in dat artikel omschreven misdrijf door een ander wordt medegepleegd, zoodat 
het Hof ten onrechte dit laatste oogmerk bewezen heeft geacht op den enkelen 
grond, dat het in het eerstgenoemde zou zijn begrepen;

dat naar 's Raads oordeel dit bezwaar niet juist is, daar toch het te laste ge
legde en bewezen verklaarde oogmerk weliswaar in den aanhef van de dagvaar
ding zich beperkt tot dat, genoemd in artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht, 
doch de nadien feitelijk te laste gelegde handelingen, welke met het in den aanhef 
genoemde oogmerk zijn verricht, in het bijzonder die genoemd onder I. le, 
duidelijk er op wijzen, dat requirant's streven er op was gericht voor zijn eigen 
genoemd oogmerk de medewerking van Hitler te verkrijgen;

dat bovendien genoemd oogmerk van artikel 93 van het Wetboek van Straf
recht ook reeds in zich sluit het oogmerk te bevorderen dat een ander aan het 
plegen van genoemd misdrijf medewerkt, daar dat artikel een geval betreft van 
Zoogenaamde noodzakelijke deelneming, aangezien het brengen van het Rijk
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onder vreemde heerschappij slechts mogelijk is indien een vreemde heerscher 
deze heerschappij aanvaardt;

dat dienovereenkomstig het Hof het te laste gelegde, dat requirant handelde 
met het in den aanvang genoemde oogmerk door middel van het nadien genoemde 
verzoek aan Hitler een Bond van Germaansche Volken te stichten en het Neder
landsche volk als lid daarin op te nemen, kon opvatten en blijkbaar ook heeft 
opgevat in dien zin, dat daarin ligt opgesloten het oogmerk om te bevorderen dat 
het in artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht omschreven misdrijf door Hitler 
Zou worden medegepleegd;

dat het in dit middel onder c betoogde, genomen in den letterlijken zin, er 
van uitgaat, dat de telastelegging zou moeten inhouden, dat de ander, namelijk 
Hitler, dien requirant zou hebben trachten te bewegen het meer genoemde mis
drijf mede te plegen, ook het vereischte oogmerk van dat misdrijf, namelijk het 
Rijk geheel onder vreemde heerschappij te brengen, bezat, echter geheel ten 
onrechte, daar toch het trachten een ander te bewegen dat misdrijf mede te plegen, 
kan plaats vinden zonder dat deze andere ook maar in het minst de bedoeling 
heeft daartoe zijn medewerking te verleenen, in welk geval de dader dan wel 
tracht, doch niet er in slaagt, dien ander te bewegen;

dat, indien men aan dit onderdeel van het middel een meer zinvolle strekking 
Zou geven, in dier voege, dat niet is te laste gelegd of bewezen of zelfs niet zou 
kunnen worden bewezen, dat requirant's opzet mede omvatte dat ook Hitler, 
evenals hij zelf, het oogmerk zou hebben het Rijk onder vreemde heerschappij 
te brengen, ook dan het middel onjuist zou zijn, daar, vooropstellende dat in de 
telastelegging ligt opgesloten dat requirant het oogmerk had te bevorderen dat 
Hitler het misdrijf van artikel 93 van het Wetboek van Strafrecht zou medeple
gen, zooals reeds hierboven werd overwogen, dit vanzelf medebrengt dat het 
bij Hitler vereischte oogmerk in het aan requirant te laste gelegde oogmerk is 
opgenomen, aangezien het trachten te bewegen van een ander aan het eigen oog
merk mede te werken veronderstelt dat die ander met dit eigen oogmerk instemt;

dat daarbij het in dit onderdeel van het middel vermoedelijk bedoelde bezwaar, 
dat die ander, met name Hitler, niet volledig het oogmerk kon hebben het Rijk 
onder vreemde heerschappij te brengen, daar die heerschappij voor hem geen 
vreemde, doch de eigen heerschappij was, geen steek houdt, omdat iemand een 
strafbaar feit kan „medeplegen”, ook al ontbreekt bij zijn handeling een objectief 
of subjectief element hetwelk voor het alleen-daderschap vereischt zou zijn;

dat dit laatste in het onderhavige geval nog te duidelijker spreekt, daar bij een 
tegenovergestelde opvatting de strafbaarstelling in artikel 96 onder le van het 
Wetboek van Strafrecht slechts zou treffen dengene, die elk ander zou trachten 
te betrekken in zijn landverraderlijken aanslag van het voorafgaande artikel 93, 
doch juist niet dengene, die den vreemden heerscher zelf zou trachten te bewegen 
aan de verwerkelijking van dien aanslag rechtstreeks mede te werken, zijnde dit 
laatste juist de beslissende handeling;

P r o c e s  M u s s e r t  2 0
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Overwegende dat het tweede middel er ten onrechte van uitgaat, dat het Rijk, 
na opgenomen te zijn in den betreffenden Bond van Germaansche Volken, daar
om nog niet geacht zou kunnen worden onder vreemde heerschappij te zijn ge
bracht;

dat toch de Raad zich geheel vereenigt met de uitvoerige motiveering, welke 
het Hof gaf voor het tegenovergestelde standpunt, dat het gezag, door den Führer 
aller Germanen over ons Rijk na deszelfs opneming in dien Statenbond uit te 
oefenen, is te beschouwen als genoemde vreemde heerschappij;

dat dit vooral duidelijk uitkomt hierin, dat in een Statenbond, uitgaande van 
de nationaal-socialistische gedachte, welke als zoodanig subordinatie mede
brengt, de zelfstandigheid van een afzonderlijk lid van dien Statenbond dien
overeenkomstig geringer zal zijn, hetgeen dan ook uit requirant's eigen, door 
het Hof aangehaalde, uiteenzettingen blijkt;

dat hieraan kan worden toegevoegd, dat aan deze autocratische heerschappij 
van buiten af zou beantwoorden een daarbij te verwachten gelijksoortig binnen- 
landsch regime, in zijn opzet geëigend om de bevelen van buitenaf intern te doen 
doorwerken op een wijze, welke tegen den geest van ons volk, gewend aan grond
wettelijke rechten, lijnrecht zou ingaan;

dat dan ook de door requirant bevorderde Germaansche Statenbond valt onder 
het begrip vreemde heerschappij, zooals genoemd in artikel 93 van het Wetboek 
van Strafrecht;

dat de tegenwerping, bij de mondelinge toelichting, ook reeds tegenover het 
Hof, gemaakt, dat alsdan iedere Statenbond of federalistische ordening van staten 
onderling een zoodanige vreemde heerschappij zouden medebrengen, reeds hier
om onjuist is, daar een volkenrechtelijke overeenkomst, door de daartoe grond
wettelijk bevoegde instanties gesloten, welke medebrengt een vrijwillige zelf
beperking in de uitoefening der souvereiniteitsrechten, niet geacht zou kunnen 
worden het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen, aangezien immers het 
zich zelf stellen van het Rijk onder eenige ordening met federalistisch karakter 
iets van geheel anderen aard is dan het brengen van het Rijk onder de heerschappij 
van zoodanige ordening, door een persoonlijk handelenden, en dus niet namens 
het Rijk optredenden, dader;

Overwegende dat het derde middel betoogt, dat artikel 93 van het Wetboek 
van Strafrecht, waarop requirant’s strafbaarheid mede berust, alleen doelt op 
het brengen van het Rijk onder feitelijke vreemde heerschappij, en dat het 
brengen onder een vreemde heerschappij rechtens, hetgeen zich hier uitslui
tend zou voordoen, zou vallen onder het volgende artikel 94;

Overwegende, dat dit middel faalt, daar, in tegenstelling met de regeling in 
den Franschen Code Pénal, welke alleen een artikel soortgelijk als artikel 94 van 
ons Wetboek van Strafrecht kent, dit laatste Wetboek daarnaast nog artikel 93 
heeft ingevoerd, waarbij, noch in de bewoordingen, noch in de geschiedenis van 
laatstgenoemd artikel, eenige beperking als in het middel genoemd is te vinden;
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dat het, zoekend naar een verschil in strekking in deze beide artikelen van ons 
Strafwetboek, voor de hand ligt onder artikel 94 slechts te brengen misdrijven 
tegen de inwendige veiligheid van den Staat — zijnde dit bepaaldelijk de rubri- 
ceering waaronder het met dit artikel correspondeerend artikel 87 van den Code 
Pénal valt — en onder artikel 93 misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van 
den Staat, waarbij het brengen van het Rijk onder een vreemde heerschappij rech
tens gebracht moet worden onder het artikel, dat de veiligheid van den Staat 
naar buiten toe beschermt;

dat het ook onredelijk zou zijn indien hij, die een aanslag onderneemt tot het 
brengen van het Rijk onder feitelijke vreemde heerschappij, volgens de straf- 
positie van ons Strafwetboek met levenslange gevangenisstraf zou kunnen worden 
gestraft, doch degene, die een onwettige feitelijke vreemde overheersching rech
tens bezegelt en daarmede zijn land definitief aan den vreemden heerscher over
levert, slechts met een gevangenisstraf van vijftien jaren ware te straffen;

Overwegende, dat het vierde middel onder a ten onrechte betoogt, dat requi
rant, nu op het tijdstip, waarop volgens zijn plan een regentschap tot stand zou 
worden gebracht, de feitelijke onmogelijkheid bestond dat de Staten-Generaal 
daartoe medewerkten, zich ter zijner rechtvaardiging op een noodtoestand zou 
kunnen beroepen;

Overwegende dat, nu uit het proces-verbaal der terechtzitting in eersten aanleg 
niet blijkt, dat dit beroep voor het Hof is gedaan, het middel de sententie vruch
teloos aanvalt, terwijl, ware het anders, dit den requirant toch niet zou baten, 
daar immers, zoolang er nog een wettige overheid is, een beroep op staatsnood
recht in het algemeen slechts toekomt aan staatsorganen, en in ieder geval zoo
danig beroep niet met recht kan worden gedaan om op te treden zooals requirant 
deed blijkens de door het Hof bewezen verklaarde feiten, waarbij hij noch eenige 
hoedanigheid, noch eenige al of niet uitdrukkelijke opdracht van overheidswege, 
en, gelijk van algemeene bekendheid is, allerminst het vertrouwen van het Neder
landsche volk bezat;

Overwegende, dat dit middel onder b betwist, dat in de betreffende benoeming 
van een regent een vernietiging van den grondwettelijken regeeringsvorm kan 
worden gezien, echter ten onrechte;

dat toch het betreffende regentschap niets gemeen had met het regentschap 
Zooals de Grondwet dit kent, en evenmin kon gelden als waarneming van het 
Koninklijk gezag, daar het immers requirant's opvatting was, zooals het Hof uit een 
schriftuur van hem aanhaalde, dat het Oranjehuis als Vorstenhuis had opgehouden 
te bestaan en dat Koningin Wilhelmina was de laatste van de regeerende Oranjes;

dat het door requirant beraamde regentschap niet uitmaakte een onderge
schikte verandering in onzen grondwettigen regeeringsvorm, doch het plan daar
toe in gereedheid werd gebracht in een tijd waarin deze regeeringsvorm, zoowel 
wat betreft de regeering als wat betreft de volksvertegenwoordiging en beider 
onderlinge samenwerking voor ons land geheel was ter zijde gesteld, waardoor
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dit regentschap, welks drager, zooals werd bewezen verklaard, daarnaast het 
oogmerk had het Rijk onder vreemde heerschappij te brengen, moet worden 
gezien als een bezegeling van een toestand, waarin de geheele grondwettelijke 
functioneering van ons staatsbestel was ongedaan gemaakt;

Overwegende met betrekking tot het vijfde middel, dat er over klaagt dat het 
Hof geen gemotiveerde beslissing gaf op het door requirant uitdrukkelijk voor
gedragen verweer, dat hij niet anders kon en mocht handelen dan hij deed, althans 
naar eigen eerlijke overtuiging steeds en uitsluitend het belang van Nederland 
en het Nederlandsche volk heeft gediend;

dat ter beoordeeling van dit middel moet worden nagegaan of en in hoeverre 
bij de behandeling voor het Hof op zoodanigen rechtvaardigingsgrond een be
roep is gedaan;

dat requirant’s raadsman, blijkens diens overgelegde pleitnota, voor het Hof 
dit juridisch verweer in het geheel niet heeft gevoerd;

dat requirant zelf, blijkens zijn uitvoerige in geschrift overgelegde verdediging 
voor het Hof deze vraag meermalen heeft naar voren gebracht, doch op een wijze, 
welke, èn naar de stof èn naar de strekking plaats voor twijfel openliet;

dat toch requirant in genoemde verdediging zijn geheele beleid heeft bespro
ken en geenszins uitsluitend de hem te laste gelegde feiten, waardoor verschil
lende uitlatingen, waarin een beroep op zoodanigen rechtvaardigingsgrond zou 
kunnen worden gezien, geen rechtstreeksch verband bezitten met hetgeen hem 
is te laste gelegd;

dat requirant echter, met betrekking tot de feiten der telastelegging, in die 
verdediging heeft aangevoerd (op pagina 4), dat de actieve deelneming van leden 
der N.S.B. aan de Duitsche oorlogvoering tegen de Sovjets is bevorderd, doch 
uitsluitend met het oogmerk om daardoor de hoogste Nederlandsche volksbe
langen te behartigen, hetgeen hij, requirant, tot plicht had te doen, en met name 
om de inlijving van Nederland bij Duitschland en het ontnemen van de ziel aan 
ons volk te voorkomen:

dat in het hoofdstuk van zijn verdediging „Nood breekt wet” waarin allerlei 
buiten de telastelegging vallende onderwerpen door requirant werden besproken, 
ook (op pagina 79) voorkomt een passage, welke doelt op het sub II te laste ge
legde, welke luidt: Wanneer deze poging om te komen tot een Nederlandsche 
Regeering dus inderdaad juridisch niet conform de wetgeving zou zijn, zal toch 
niemand kunnen of willen ontkennen dat in dit geval gezegd kan worden, dat het 
doel de middelen heiligt en dat hier van pas was het „Nood breekt wet” ;

dat tot slot in die verdediging (op pagina 89) nog eens wordt herhaald, dat de 
bevordering van actieve deelneming van Nederlandsche zijde aan de Duitsche 
oorlogvoering geschiedde om der wille van het Vaderland, in de heilige over
tuiging daarmede het Vaderland te dienen;

dat dit de eenige passages zijn uit requirant’s verdediging, waarin de Raad 
een formuleering van het beroep op een rechtvaardigingsgrond zou kunnen 
veronderstellen;
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dat echter de strekking van deze, op zich zelve reeds niet zeer evidente uit
latingen, niet wel als een beroep op een rechtvaardigingsgrond kon worden opge
vat, doordat requirant in zijn verdediging voor het Hof nergens aanvoerde dat 
zijn verweer hem straffeloos zou maken, doch in zijn conclusie aan dit verweer 
een wending gaf in de moreele sfeer, door (op pagina 60, 61, 101) een beroep er 
op te doen dat hij, al moge hij dan juridisch schuldig worden bevonden, moreel 
vrij uit gaat, en door herhaaldelijk te wijzen op zijn goede gezindheid, in het licht 
waarvan zijn daden moeten worden beoordeeld (pagina 26, 102,103);

dat op grond van het hiervoren overwogene requirant’s verweer, ook al zou 
men daarin een beroep op een juridischen rechtvaardigingsgrond kunnen zien, 
door het Hof mocht worden opgevat als een beroep op een verzachtende omstan
digheid, zoodat het Hof dan ook geen vorm schond toen het dit verweer behan
delde in een overweging betreffende de strafmaat;

Overwegende tot slot ten aanzien van het zesde middel, opkomend tegen de 
opgelegde straf;

dat de Raad hierbij nog de vraag wil bespreken, welke de tweede raadsman bij 
het vorige middel behandeld had willen zien;

dat het Hof te dien aanzien heeft overwogen, dat verdachte er zich weliswaar 
op beroepen heeft gehandeld te hebben in de overtuiging het Nederlandsche 
Volk te dienen, doch niets hem het recht gaf eigen overtuiging te stellen boven 
de bevelen van zijn Koningin en wettige regeering, daarbij te handelen tegen den wil 
en den geest van nagenoeg het geheele volk en een zoo misdadigen vijand te steunen;

dat deze overweging een weerlegging inhoudt van requirant's verweer en dat 
ook naar ’s Raads oordeel het persoonlijk inzicht van requirant geen maatstaf 
kan zijn voor hetgeen volgens de rechtsorde of de moreele orde gerechtvaardigd 
is te achten, wil men niet iedere objectieve orde in de samenleving voor elk af
wijkend gevoelen aantastbaar maken;

dat, zooals het Hof reeds overwoog, de misdrijven, waaraan requirant zich 
schuldig maakte, behooren tot de zwaarste welke ons Strafwetboek kent, terwijl 
zij werden gepleegd in een tijd waarin ons land om zijn voortbestaan streed;

dat daarbij requirant de verantwoordelijkheid draagt voor de daden van hen 
die zijn leiding volgden, zooals hij ook heeft verklaard te aanvaarden, zoodat de 
vergrijpen bij die leiding in hun gevolgen in buitengewone mate worden verzwaard;

dat daarbij, gelijk reeds gezegd, niet beslissend kan zijn het gevoelen van requi
rant, dat hij mocht en moest handelen gelijk hij deed, doch hem in tegendeel 
het verwijt treft dat hij tot zoodanig gevoelen is kunnen komen;

dat requirant hiertoe slechts is kunnen komen, doordat hij, de oogen sluitend 
voor de verwerpelijkheid van het regime van den bezetter en den weerzin daar
tegen van het Nederlandsche volk, eigengerechtigd een rol heeft willen vervullen 
welke hem maakte tot een valsch, doch voor velen verleidelijk symbool van toe
nadering en zelfs vriendschap met den vijand, terwijl hij deze rol nog is blijven ver
vullen in een tijd, toen de door den bezetter begane gruwelen iedere zoodanige 
toenadering zelfs voor hem onaanvaardbaar moesten maken;
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dat al hetgeen requirant, zij het ook wellicht zonder laaghartige gezindheid, 
tegen het Koninkrijk en het Nederlandsche volk heeft misdaan, dan ook de dood
straf volkomen rechtvaardigt;

Verwerpt het beroep.

Aldus gewezen bij de Heeren Mrs. Haga, President, Prof. Dr. van Brakel, 
Prof. Kranenburg, en Dr. Feber, Raden, Majoor Mr. van Driest, Militair Raads
heer, in het bijzijn van Mr. van Oordt, Griffier, en uitgesproken ter openbare 
terechtzitting van den twintigsten Maart 1900 zes en veertig.



INDRUKKEN VAN OOGGETUIGEN
BINNENHOF OF GROENE ZOODJE

door Dr G, Th. Kempe

Aan mr. Wijckerheld Bisdom, die zich op Woensdag 28 November j.1. met 
groote bekwaamheid heeft gekweten van de ondankbare taak, op te treden als 
toegevoegd verdediger van Anton Mussert, ontleenen wij de anecdote, dat de 
Leider van het Nederlandsche volk, wanneer hij uit de vensters van zijn Secre
tarie van Staat mistroostig blikte op den Hofvijver, zich wel eens afvroeg, waar 
hij ten slotte terecht zou komen. Ter linkerzijde op het Binnenhof, schuin rechts 
vooruit op de plaats, oudtijds het Groene Zoodje geheeten, of recht tegenover 
hem aan den anderen kant van den vijver, in de Gevangenpoort?

Het is het laatste geworden, zij het dan ook, dat onze gevangenpoort thans in 
Scheveningen ligt. Maanden heeft het geduurd; een groot materiaal moest wor
den onderzocht, gezift en voor het gebruik ter zitting gereed gemaakt, maar op 
Dinsdag 27 November was dan toch de dag aangebroken, waarop Nederland zijn 
Quisling daar zag staan, waar hij naar aller meening (ten minste nu wij het be
ginsel hebben aanvaard, dat ook aan deze lieden recht gedaan moet worden) 
thuis hoort: voor zijn rechters.

Anderhalven dag heeft de behandeling geëischt, een ochtendzitting op Dins
dag, een volle dagzitting op Woensdag, en evenals deze tijdsduur uiteen valt in 
twee ochtenden en een middag, viel het proces uiteen in drie volkomen verschil
lende deelen, ieder met een eigen aspect.

De Dinsdagmorgen was vervelend als een strafwerk. Om redenen, die eerst bij 
het requisitoir duidelijk werden, had mr. Zaaijer ditmaal zeer veel werk gemaakt 
van de dagvaarding. De procureur-fiscaal is een man van weinig woorden. Het 
voorlezen van een lijvig stuk, dat alleen maar als een soort van inleiding moet fun- 
geeren, inspireert hem kennelijk weinig, of was het wellicht het onophoudelijk ge
flits en geknipper der fototoestellen, dat hem hinderde? Hoe het zij, de dagvaar
ding (in hoofdtrekken trouwens reeds gepubliceerd) leek geen erg gelukkige ope- 
ning en het daarop gevolgde getuigenverhoor kon ook nauwelijks boeiend ge
noemd worden. Mr. Carp bleek niet alleen als president van het Vredegerechts- 
hof zijn juridische gaven aan de N.S.B. te hebben dienstbaar gemaakt, doch te
vens en passant advies te hebben verstrekt omtrent de constructie van Germaan-
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sche Statenbonden en trucs met den Raad van State „volgens art. 46, derde lid 
van de Grondwet". Mussert wordt uitvoerig gehoord over vele uitspraken, in 
woord en geschrifte gedaan, wat neerkomt op een herhaling van een groot deel 
der dagvaarding. Bijna zouden wij uit verveling vergeten, hoe nauwgezet en met 
hoeveel moeite de Nederlandsche Documentatiedienst, die tijdens de bezetting te 
Londen werkte, al dit materiaal heeft bijeengebracht en klaar gemaakt, in af
wachting van dezen dag. De Dinsdagmorgen staat in een min of meer mistroos
tige stemming. Onthullingen blijven uit en ons rest slechts de hoop op den vol
genden dag.

Woensdagmorgen staat de zitting op hoog peil. Eerst nu blijkt, waarom de 
procureur-fiscaal een zoo uitgebreide dagvaarding heeft uitgebracht. Het proces, 
is zijn oordeel, moet niet alleen zijn de zaak tegen ir. Anton Adriaan Mussert, 
bij Hitlers gratie gebombardeerd tot Leider van het Nederlandsche volk, het is 
ook, ja in de eerste plaats, het proces tegen de N.S.B. Het is de Beweging, die 
hier terecht staat voor al het misdrevene tijdens den oorlog, doch ook voor het 
geestelijke landverraad, reeds jaren eerder bedreven. In een breed opgezet betoog 
van groot formaat gaat de procureur-fiscaal de geschiedenis van de N.S.B. na 
van 14 December 1931, den dag der oprichting, af. Onbarmhartig rafelt hij de 
staatsrechtelijke fantasieën van Mussert en Carp over den Germaanschen Staten
bond uiteen en toont aan, dat, ware dit plan tot verwezenlijking gekomen, Neder
land, alhoewel in naam gelijkwaardig lid van de statengemeenschap, in feite eco
nomisch en militair volslagen onder Duitsche overheersching zou zijn gebleven, 
een machteloos aanhangsel van den midden-Europeeschen kolos. Bloedverbon- 
denheid zou er bestaan onder de deelnemers aan deze Unie — door de uitbanning 
der Joden. Eén militaire macht zouden zij tezamen vormen en ter voorbereiding 
van die gulden toekomst joeg Mussert duizenden zijner volgelingen naar de Rus
sische sneeuw- en moddervlakten. Economische samenwerking lag in het ver
schiet — en als voorschot daarop roofden Goering en zijn trawant Fischböck te
zamen ons land leeg.

De episode van het regentschap, aan Mussert op te dragen na het verzetten 
van de wet in den Raad van State, doet hiernaast aan als een vrij ordinaire klucht, 
culmineerendin het zwaarwichtig geboom der N.S.B.-staatsrechtsgeleerden over 
de vraag, of hun Leider in zijn toekomstige heerlijkheid, badend in de weelde der 
alsnog in te palmen Kroongoederen, den titel Regent zou dragen, dan wel, naar 
Hongaarsch voorbeeld, dien van Rijksbestuurder.

Met de hem eigen fairheid brengt de procureur-fiscaal ook naar voren, dat 
Mussert een moeilijken strijd te vechten had tegen de annexionistische strooming 
in Duitschland en Nederland, waarvan deS.S. en Himmler, bras dessus bras 
dessous met hun knechten Rost van Tonningen en Feldmeyer in Nederland, de 
exponenten waren. In den breede wordt ons deze strijd ontvouwd, die ten slotte 
eindigde met het uit den weg ruimen van General-Kommissar Schmidt, Mus-
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serts beschermheilige en de overwinning van de Rost-Feldmeyer-groep binnen 
de N.S.B., hetgeen ten gevolge had de overspoeling van ons land door de S.S. na 
Juni 1943.

Wanneer mr. Zaaijer overgaat op de rol der N.S.B. tijdens de mobilisatie en de 
Meidagen van 1940, leeft de zaal in felle aandacht mee. Inderdaad, er komt een 
sensatie, maar een van anderen aard dan velen verwachtten: Met nadruk 
stelt de procureur-fiscaal vast, dat van verraad, door de N.S.B. als zoodanig be
dreven, tot dusverre niets is gebleken, en, naar zijn meening, vermoedelijk ook in 
de toekomst niets aan het licht zal komen. Behalve de verraadaffaire van de 
spoorbrug bij Gennep, bedreven door in Duitschland wonende Nederlandsche 
nazi's, die later, toen zij van de N.S.B. lid waren geworden, op grond van dit feit 
geroyeerd werden, is de lijst van de partij schoon. De partijleiding treft geen 
blaam, ook niet door de affaire van Gennep. Het is gelijk sommigen van ons reeds 
in 1940 vermoedden: Duitschland mag sommige elementen van zijn vijfde co
lonne gerecruteerd hebben uit de N.S.B., als geheel heeft men deze partij van 
ontevreden kleine burgers blijkbaar voor dit werk minder geschikt geacht!

Het pleidooi van mr. Wijckerheld Bisdom is al even breed en forsch opgezet 
als het requisitoir. In diepgaande staats- en volkenrechtelijke beschouwingen 
worden de feiten van de dagvaarding uiteengerafeld. Mussert, aldus zijn verdedi
ger, is geen gewone misdadiger, maar in de eerste plaats een politicus die gefaald 
heeft. Hij kant zich tegen de meening van den procureur-fiscaal, als zou dit het 
proces zijn van de N.S.B. Het gaat hier alleen om de „crime” van Mussert, niet 
over de „faute” van de Beweging. Scherp stelt hij den strijd in het licht, dien zijn 
client gevoerd heeft voor de kansen van het Nederlandsche nationaal-socialisme 
en diens volkomen weerloosheid tegenover de machten, die met hem speelden. 
Mussert heeft geredeneerd vanuit de fout gebleken praemisse van Hitlers goede 
trouw.

Als des namiddags te ruim half drie de beklaagde oprijst om ten laatsten male 
het woord te richten tot een groot publiek, vindt hij ons ondanks de onvermijde
lijke vermoeidheid, toch in gespannen afwachting. Helaas, het wordt een ordi
naire, platvloersche propagandaspeech van twee en een half uur lengte. Van half 
drie tot bij vijven moeten wij luisteren naar het staatkundig getheoretiseer van 
een keukenmeid, die wel eens een blaadje gelezen heeft, uitgesproken met de flux 
de paroles van een Kokadorus. Hoe is het Godsterwereld mogelijk, vraagt men 
zich af, dat deze naieve ijdeltuit, wien een booze duivel een door dik en dun 
gaand streven naar autoriteit en macht heeft meegegeven, ooit in staat is geweest, 
een partij te vormen? Hoe kan dit opgeblazen, van zichzelf vervulde manneke 
Zooveel indruk gemaakt hebben op de Indische groote kapitalisten, dat zij — het 
is Musserts eigen verklaring — in den zak tastten en de verkiezingscampagnes 
van de Beweging voor hun rekening namen ?
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Men moet zich voortdurend voor oogen houden, dat hier een mensch vecht 
voor zijn leven, wil men niet van afkeer vervuld raken van den man, die zóó over
duidelijk nu nog het gevoel heeft, dat zijn opinies van belang zijn en dat hij eigen
lijk misschien nog wel steeds de man is, zonder wien Nederland geen toekomst 
heeft. Alles in dit, bij gedeelten toch niet onbelangrijk, betoog wordt neergehaald 
op het peil van de zeer persoonlijke ijdelheid. Mussert geniet van dit laatste 
woord, hij groeit erin. Max Blokzijl praatte ten minste nog alleen over Blokzijl; 
Van Genechtens laatste woord had een zekere tragiek. Bij Mussert ontaardt alles 
wat hij zegt in het gekeuvel van een half-ontwikkelde, die zichzelf een heelen 
Piet vindt. Het conflict Mussert-Feldmeyer wordt een bespottelijk geruzie van 
meneer Nul tegen meneer Ook-Niks, met in de achterhand de groote schoeljes in 
Berlijn, die de beslissingen nemen. Mussert is inderdaad in zekeren zin een 
idealist, maar hij is vóór alles een dom en ijdel praaihansje, wiens burgermans
fatsoen hem zelfs geen kans heeft gegeven om ooit een schavuit van allure te wor
den. Het is welhaast het gruwelijkste wat gezegd kan worden van een man, die 
gevangen zit met den dood voor oogen, maar het moet eruit, want het is de waar
heid : Anton Mussert is belachelijk, en tot voor het vuurpeloton zal hij belache
lijk blijven.

De Groene Amsterdammer, 8 December 1945

HET PROCES MUSSERT 

INDRUKKEN EN BESCHOUWINGEN

door Mr W. Verkade

Nederland heeft op waardige wijze proces gevoerd tegen den man, die als „Lei
der” der Nationaal-Socialistische Beweging, het symbool was van hoogverraad, 
landverraad en dienstbetoon aan den vijand.

Deze berechting bestond niet in een zonder-vorm-van-proces ter dood bren
gen van den „Leider” der landverraders, zooals Mussolini met een aantal tra
wanten in Milaan is afgemaakt, noch in een rechtzitting met dramatische scènes 
en getuigenverklaringen als verkiezingsredevoeringen, zooals bij de processen 
Pétain en Laval, maar in luttele getuigenverklaringen, een in alle rust van de 
rechtzaal afwegen van de zwaarste verwijten, die aan Mussert als leider van de 
N.S.B. konden worden gedaan en de scherpzinnigste argumenten, die ten bate 
van den mens Mussert aangevoerd konden worden; benevens een zeer ruime 
maat van „het laatste woord” aan den verdachte Zelf.

De gehele enscènering van het proces droeg daartoe bij: de stijlvolle grote zaal 
van het paleisje aan de Kneuterdijk, met zijn zware witte peilers en zijn ronde zol
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dering; het rustige podium met het gesneden Nederlandse wapen als bekro
ning van de presidentszetel en het portret van de Koningin daarboven, de zwarte 
toga’s van president, burgerlijke leden en griffier van het Bijzonder Gerechtshof 
en van aanklager en verdediger, het strakke militaire uniform van de militaire 
leden, die aangeven, dat het hier om een stuk uitzonderingsrecht gaat, terwille 
van de positie van de Staat in oorlog. Het Hof is achtergrond voor de strijd van 
het vernuft van procureur-fiscaal en advocaat. Zelfs de president doet zich nauwe
lijks gelden. Een enkel zacht uitgesproken woord is voldoende om de gang van 
het proces te beheersen.

Slechts de omvang van het aantal genodigden en van de perstafel duidt het bij
zonder karakter van de zitting aan, maar de samenstelling van het publiek der ge
nodigden met zijn overheersend aantal juristen, verleent ook dit klankbord een 
bescheiden, gedempt karakter. De enkele malen dat het publiek reageert op het 
gesprokene, is toch meer een bescheiden gemurmel, dan kreten van verontwaar
diging of honend gelach.

Rust, onaandoenlijkheid, waardigheid en bereidheid tot luisteren en tot recht 
doen, dat is de sfeer, waarin Nederland zelfs over politieke misdrijven recht
spreekt.

Het requisitoir
Als in de morgen van 28 November 1945, de tweede procesdag, de hoge ge

stalte van den openbaren aanklager oprijst voor het uitspreken van zijn requisi
toir, dan voelt men de kille verachting van den scherpzinnigen intellectueel voor 
den politieken kwakzalver, van den zoon van de Leidse „Alma Mater”, voor den 
knutselaar met Nederlands souvereine rechten, van dezen studievriend van pro
fessor Telders, voor den propagandist van rassenleer en geo-politiek.

De elementen van Musserts schuld worden ontleed en aan elkaar gevoegd tot 
een sluitend systeem van geestelijk en feitelijk verraad. De vraag of Mussert be
wust verraad bedoeld heeft, komt niet eens aan de orde: maar met ijskoude lo
gica wordt aangetoond, dat Mussert zich bij voortduring op genade of ongenade 
overgaf aan de wil van Hitler en daarvoor in ruil niets ontving dan schijn. Dat hij 
zich met illusies tevreden stelde, terwijl hij concessies deed, die versterking van de 
juridische en feitelijke positie van Duitsland belichaamden. Dat hij „de macht aan 
de N.S.B.” najoeg en daarvoor „de oorlog tegen het bolsjewisme” steunde. Dat 
hij de rechtspositie van Nederland, dat ook na de Meidagen van 1940 nog in oor
log met Duitsland is en bondgenoot van Engeland, „aan zijn laars lapt” en daar
mee verantwoordelijk is voor alle „offers door Nederland gebracht aan het Oost
front” , terwijl Nederland niet tussen de partijen stond, maar partij was. Dat in 
een dergelijke situatie van vriendschap, vrede of bemiddeling spreken misdaad is, 
onverschillig of de dader Mussert is of De Geer. Dat deze „gedienstige knecht
schap” onder de naam van „leiderschap” zelfs in ons vóóroorlogse strafrecht 
reeds grond voor de doodstraf opleverde.
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Deze eis van de doodstraf wekt geen opschudding. Ook Mussert vertoont geen 
uiterlijke emotie. Op deze eis stevende het requisitoir van de aanvang af aan. 
Voor mr. Zaaijer is het proces Mussert het proces van de N.S.B. en de daden van 
de N.S.B., van de aanbieding van de klok van het Haghespraakterrein aan Goering 
af tot de dienstneming in de Landwacht toe, hebben het nationaal bewustzijn 
van het Nederlandse volk zó gekrenkt, dat alleen de zwaarste straf bevrediging 
daarvan kan wekken.

Het pleidooi
Als de toegevoegde verdediger opstaat, zal menigeen zich afgevraagd hebben: 

„wat is nu nog ten bate van dezen man te zeggen, na zulk een opeenstapeling 
van beschuldigingen?” Bescheiden, maar met groeiende aandrang begint mr. 
Wyckerheld Bisdom de politieke elementen in dit proces af te wijzen. Na een 
analyse van de verschillende methoden, waarop men politieke tegenstanders kan 
bestrijden, pleit hij voor een radicale verwerping van deze methoden: politieke 
rechtspraak blijft altijd onbevredigend. Want wat wij in de politiek afkeuren, zijn 
niet bepaalde daden, maar de gehele houding. En daarvoor is het strafrecht niet 
gemaakt. Principieel richt Musserts raadsman zich dan ook tegen mr. Zaaijers 
hoofdstelling, dat het hier gaat om een proces tegen het nationaal-socialisme: 
Mussert was niet aansprakelijk voor wat „de landverraders” deden. Er waren 
heel wat misdadigers uit de bezettingstijd in andere groepen, of in het geheel niet 
politiek georganiseerd. In dit proces moet het uitsluitend gaan om ir. A. A. Mus
sert. Het gerechtshof moet daarover op andere wijze oordelen dan de doorsnee 
burger.

Na aldus het terrein beperkt te hebben geeft mr. Bisdom een schets van Mus
serts positie en gaat dan over op de onderdelen van de aanklacht en het requisi
toir. Het eerste hoofdpunt is, dat Mussert door zijn plan voor een Europese sta
tenbond Nederland onder vreemde heerschappij heeft willen brengen. Allereerst 
wordt bij dit hoogverraadartikel geen verschil gemaakt tussen vijand of bondge
noot in oorlogstijd. Pleiter twijfelt dan ook, of het op gevallen in oorlogstijd slaat. 
Want feitelijk wordt het land onder vreemde heerschappij gebracht door de be
zetting en juridisch is dit tijdens de oorlog niet mogelijk. Internationaal-rechtelijk 
gebeurt dit eerst na de oorlog. Plannen maken, waarbij een stuk staatssouvereini- 
teit moet worden opgeofferd, is nooit als misdaad beschouwd: dan zouden alle 
Pan-Europaplannen moeten worden veroordeeld. Ja, dan zou ook de toetreding 
tot de United Nations een misdaad zijn. Ook de poging Nederlands staatsbestel te 
wijzigen door de Raad van State om te zetten en zich zo tot „Regent” te laten uit
roepen, kon in oorlogstijd nooit anders dan een feitelijke verandering zijn, waar
toe de bezetter de macht had, maar die pas bij de vrede rechtsgeldig kon worden.

Dit plan is trouwens nooit aanvaard en kon dus nog geen „poging” genoemd 
worden.

Over de derde aanklacht „hulp aan den vijand” ,zegt de verdediger nog minder
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dan de aanklager, n.1. niets. Hier valt niets te ontkennen; ook Mussert zelf zal 
dit niet doen. Hier hangt ook veel af van de bedoeling van den verdachte. De 
verdediger springt dan ook over op den persoon van Mussert en zijn drijfveren. 
Hij haalt aan, dat Mussert, die geen enkele macht had om iets te bereiken, op 
verschillende terreinen geprotesteerd heeft en gedaan heeft wat hij kon b.v.voor 
de Portugese Joden, tegen het doodschieten van gijzelaars, tegen misstanden 
in Vught. Dat hij als een wiskundige geredeneerd heeft, rechtlijnig uitgaande van 
twee grondstellingen:

1. Duitsland wint de oorlog (en daarin stond hij alleen);
2. Hitler persoonlijk meent het goed met het Nederlandse volk.
Dat hij zich — in tegenstelling tot b.v. Rutger Jan Schimmelpenninck — niet 

van het standpunt, dat hij op grond van deze axioma’s juist achtte, heeft laten af
brengen.

Pleiters conclusie is dus, dat Mussert niet bewogen is door machtswellust of 
persoonlijk voordeel en dat de keuze zal vallen tussen ijdelheid en de kijk die 
Mussert eenmaal had, op wat het beste was voor het Nederlandse volk. Het eigen 
oordeel van den verdachte is hierbij van geen beteekenis; maar ook het oordeel 
van de publieke opinie van onze vijf jaren kan vertroebeld zijn. Was het eerste het 
hoofdmotief geweest, dan had hij met enige meerdere concessies aan de macht 
kunnen komen. Musserts verdediger pleit dus voor het tweede standpunt, te 
meer omdat dit ook uitzicht biedt op een billijke berechting van Musserts „ge
trouwen” ; dan zal men ook van hem zonder bewijs van het tegendeel, geen crimi
nele motieven mogen aannemen.

Het zeer knappe pleidooi wordt tenslotte afgesloten met een warm beroep op 
het Hof, om alle argumenten voor en tegen Mussert nauwkeurig af te wegen, op
dat later de geschiedenis kan getuigen, dat ook hier „de zon der gerechtigheid niet 
uit haar baan is geweken”.

Mussert vecht voor zijn visie
Op de Woensdagmiddag is het woord aan den beklaagde zelf.
Hij zegt slechts een uittreksel van zijn belevenissen te zullen geven, maar het 

duurt toch bijna drie uur.
Is hij zich bewust, dat hij voor zijn leven vecht? Het blijkt uit niets. In ieder 

geval vindt hij de strijd voor zijn kijk op het gebeuren en dus tegelijk voor de 
„goede trouw” waarmee hij gedwaald heeft belangrijker. Tot tweemaal toe be
zweert hij het Hof onderscheid te maken tussen zijn „beleid” van 1940 tot 1942 
en dat van 1942 tot 1944. In de eerste periode stond voor hem de Duitse overwin
ning vast en ging het er hem om, dat Nederland een plaats zou krijgen aan de goe
de kant van de conferentietafel. Vandaar zijn collaboratie, die slechts gradueel 
verschilde van ieder „die op zijn post bleef ”, en voor-en nadelen moest afwegen; 
wat de N.S.B. voor de Duitse oorlogvoering deed was veel minder waard, dan al 
het materiaal, dat erna slechts vier en een halve dag oorlogvoeren bij de capitulatie
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voor beschikbaar kwam. Vandaar ook Musserts plan voor de Germaanse staten
bond, waarbij „aan het nationalisme zijn scherpe kanten werden ontnomen" en 
waarbij de ontwerper ook op deelname van Engeland hoopte, al mocht hij dat 
niet zeggen. In de tweede phase ging het Mussert om het verzet tegen het veld
winnend annexionisme bij de S.S., bij Rost van Tonningen en Feldmeyer, bij de 
meeste Duitsers, behalve Schmidt en — naar hij nog steeds meent Hitler zelf. 
Voor hetgeen hij, Mussert, aan goed had kunnen doen, als hij het bestuursappa
raat in handen had gekregen, de verdere uitplundering van het land had kunnen 
voorkomen en het politie-apparaat en de concentratiekampen vrij had kunnen 
houden van de S.S.-invloeden, zou hij graag een formeel misdrijf hebben over 
gehad.

Vandaar het Raad van Stateplan, dat zó geconstrueerd was, dat hij zijn aan
wijzing tot regent niet uit handen van een Duitser zou behoeven te ontvangen. 
De samenwerking met Duitsland erkent Mussert, maar, zo betoogt hij, hij deed 
dit om Azië uit Europa te houden (even later zegt hij, dat de nederlaag van Rus
land tegen Japan in 1904 een Europese nederlaag was) en Himmler uit Nederland. 
Dat voor het eerste doel Nederlanders zijn gevallen, zijn offers, die hij alleen van 
de N.S.B. heeft gevraagd; tot dienstplicht van andere Nederlanders zou hij nim
mer toestemming hebben gegeven (de Landwacht was hoofdzakelijk door hem 
bedoeld om zijn jongens weer uit Rusland terug te krijgen) en het oorlogsbedrijf 
buiten Holland.

Op enkele punten erkent Mussert werkelijk toch fouten:
1. Dat hij niet gezien heeft, dat onder de „völkische" gedachte van het natio

naal-socialisme het oude „altdeutsche” imperialisme verborgen lag.
2. Dat de Duitsers i.p.v. een ordenende macht te zijn geweest voor de eenheid 

van Europa, zich overal op geniale wijze gehaat hebben gemaakt.
3. Dat hij het staatsabsolutisme van het Duitse nationalisme te laat heeft door

zien en
4. daarom ten onrechte te veel van naam en programma van de Duitse partij had 

overgenomen en met name het woord „nationaal-socialisme". Uit een naam als 
„Volkssocialisme" of „Nederlands socialisme” had een principieel onderscheid 
moeten blijken.

Voor de toekomst hoopt Mussert, dat Engeland de eenheid van West-Europa 
met Duitsland tot stand zal brengen, nu Duitsland heeft gefaald en dat het in 
Nederland weer tot een synthese zal komen voor allen die van goeden wille zijn.

Wat ontbrak'.
In het slot van zijn lange zelfverdediging ging Mussert gehaaster en onsamen

hangender spreken, alsof het hem duidelijk werd, dat zijn woorden toch geen doel 
meer troffen. Maar het verbaasde ons toch wel even, dat de procureur-fiscaal, 
na het pleidooi van Musserts raadsman, en Mussert zelf, van het woord afzag en 
slechts een vrij onbelangrijk twistgesprek tussen generaal Best en Musse rt op te
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laag niveau, de zitting besloot. Het is best mogelijk, dat mr. Zaaijer de zaak juri
disch sterk genoeg achtte, om er voor het Hof niet ten tweede male voor te be
hoeven te pleiten. Maar juist, wanneer hij aan deze zitting ook politieke en histo
rische betekenis toekende, ware het goed geweest, wanneer enkele hoofdpunten 
van Musserts zelfverdediging niet onweersproken waren gebleven.

Allereerst had de vinger gelegd moeten worden op de elementen in Musserts 
betoog, die er op wezen, dat zijn opvatting „Europese solidariteit” geen enkele 
Zedelijke grondslag had, omdat deze gehele solidariteit niet gericht was op „nooit 
meer oorlog in Europa” , maar op de vestiging van een Europese machtspositie 
in de rest van de wereld.

Zo wordt het begrijpelijk, dat Mussert in Mussolini een goed Europeaan kon 
zien, — hijzelf heeft trouwens ook de overval op Abessinië goedgepraat — dat 
hij Chamberlain bewondert, dat hij de strijd tegen onzen bondgenoot Rusland ge
oorloofd acht en van principieel andere orde dan die tegen Engeland en Amerika, 
dat hij betreurt, dat zijn aan het Oostfront en bij de Landwacht getrainde 
N.S.B.-ers nu niet beschikbaar zijn voor optreden in Indië; dat hij omgekeerd 
in Indië ook het meeste succes had en daar zijn grote geldbronnen vond. Dit alles 
is in de grond rassenhoogmoed, die heel dicht staat bij de Duitse rassenwaan. In 
een overeenkomstig vlak ligt het volkomen vanzelfsprekende, waarmee Mussert 
meende bij een Duitse overwinning „aan de goede kant van de conferentietafel” 
te moeten komen. Alsof het vanzelf spreekt, dat men liever medeplichtig aan dan 
slachtoffer van een misdaad is.

Het onbeperkte vertrouwen in den persoon van Hitler mocht ook als excuus 
niet aanvaard worden. Niet alleen mag zulk een persoonlijk vertrouwen nimmer 
het enige argument zijn voor iemand, die zich als een realist in de politiek be
schouwt, niet alleen grenst een dergelijk vertrouwen bij alle krachten, die in de 
internationale politiek tot nationaal egoïsme dringen, aan afgoderij, maar ook is 
dit vertrouwen in strijd met Hitlers houding ten aanzien van andere volken en 
volksgroepen, zoals Mussert trouwens inzake de bezetting van Tsjecho-Slowakije 
op 15 Maart 1939 toegaf.

Ditzelfde geldt voor het vertrouwen in Schmidt, die toch een verleden van 
spionnage in Nederland en politieke activiteit in Duitsland met behulp van ge- 
vangenisklanten achter zich had en daarvan ook geen geheim maakte. Evenzeer 
geldt het van het vertrouwen in zijn volgelingen, waarvan het percentage „ju
dassen” nog wel heel wat groter was dan bij de apostelen.

Ook had de vraag wel gesteld mogen worden, waarom Mussert, toen hij door- 
Zag, dat het Duitse nationaal-socialisme iets geheel anders was dan wat de N.S.B. 
nastreefde, zijn eigen beweging niet ophief ten bate van bewegingen, die zich wel 
duidelijk van het nationaal-socialisme hadden afgewend. Of ging toch ook hier 
de macht boven het beginsel ?

Kortom, duidelijk had aangetoond kunnen worden, dat ook uit Musserts eigen 
voorstelling van zaken bleek, dat zijn gehele beroep op solidariteit van Nederlan



3 0 8 I N D R U K K E N  V A N  O O G G E T U I G E N

ders en Europeanen toch uitsluitend diende ter versterking van belang en macht 
en dat het zedelijk element daarbij in vergaande mate zoek was. Dat ook zijn 
vertrouwen in mensen meer op machtsposities dan op betrouwbaarheid was ge
baseerd en dat tenslotte zijn hele beweging een doel in zichzelf was geworden, 
nadat haar politieke veronderstellingen waren vervallen.

Mussert begon zijn pleidooi met zich te vergelijken met een chirurg, die den 
patiënt inderdaad verdoofd en opengesneden heeft en waaraan de patiënt zelfs 
is doodgegaan, maar die daarom toch nog geen schuld heeft. Maar de vergelijking 
gaat pas op, wanneer men zegt, dat hier een verwaande aankomende student in 
blind geloof het mes heeft gehanteerd. En wil men niet eiken messentrekker het 
excuus in de mond geven eigenlijk een operatie te hebben bedoeld, dan zal ook 
Mussert zijn straf niet mogen ontgaan, ook al moge het Hof bij het bepalen van 
de strafmaat alle voor en tegen rustig tegenover elkaar afwegen; en al moge het 
Mussert alleen zijn eigen daden en niet die van de gehele N.S.B. aanrekenen. Op 
deze wijze kan het waardig gevoerde proces ook waardig worden afgesloten.

Je Maintiendrai, 7 December 1945

ANTÓN HtJSSERTS ZWANENZANG

door H. P. Kuiphof

Bijna drie uren lang heeft Anton Adriaan Mussert het geduld van zijn talrijk 
gehoor op de proef gesteld, toen hij dezer dagen in het witte paleis aan den Hof- 
stedelijken Kneuterdijk gelegenheid kreeg, een laatste poging te ondernemen, zijn 
gedrag te rechtvaardigen.

De man, „zonder wien Nederland geen toekomst had”, kan niet zeggen, dat 
hem de gelegenheid ontnomen is, ruimschoots te zeggen, wat hij op het hart had, 
dat hart, dat — naar zijn eigen woorden — in vijf jaren niet gelucht was. De eer
ste dag van het proces ging heen met het verhoor van verdachte en de drie ge
tuigen, van wie, journalistiek bezien, alleen mr. Carp belangrijk was. Hij is een 
lange, schrale figuur met een Mephisto-gelaat en zijn uitlatingen boezemen niet 
zooveel vertrouwen in, dat men kan zeggen, dat het gezegde „ruwe bolster, blan
ke pit” op hem van toepassing zal zijn.

Maar goed, de ex-leider der N.S.B. staat onbetwistbaar in het middelpunt van 
dit geruchtmakende proces en het loont beslist de moeite, hem eens van nabij te 
gaan bekijken. Zoo op het oog is hij niet of nauwelijks veranderd, deze eenenvijftig- 
jarige, tamelijk kleine en tamelijk gezette figuur. Uiterlijk maakt hij een welva- 
renden indruk, iets vermagerd weliswaar, hetgeen zijn te ruime, maar smette
loos witte boord toont, maar er kon iets af! In tegenstelling tot Max Blokzijl, die 
eenigen tijd geleden, ook tusschen twee agenten in, op hetzelfde plaatsje in de
zelfde bank zat, is de gewezen Utrechtsche waterstaatsingenieur netjes, bijna de-
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gelijk gekleed. Men zou van hem kunnen schrijven: het geheel maakte een ver
zorgden indruk. En wat is hij beleefd! Zijn stem klinkt aangenaam zacht en be
schaafd. Zij is helder en vriendelijk-overredend en toont geen spoor van nervosi
teit. Toch is Mussert zenuwachtig. Let maar eens op de wijze, waarop hij zijn 
hoornen bril hanteert, hem laat ronddraaien tusschen zijn vingers en hem, met een 
plotseling gebaar, op zijn neus plant om een stuk door te zien.

Mr. Van Berckel is president en hij is voor ons geen onbekende meer, want ook 
Blokzijl en De Block van Scheltinga hebben onder zijn leiding terechtgestaan, in 
deze zelfde zaal. Hij is een scherp jurist en een man van korte, puntige vragen, 
maar de man met de gekweekte Mussolini-kin, daar vóór hem in de beklaagden
bank, is geen Blokzijl, die met listig-gestelde vragen in een hoekje gedreven moet 
worden. Mr. Van Berckel bedelft zijn slachtoffer onder een lawine van citaten, 
aanhalingen uit Musserts redevoeringen en courantenartikelen en de opsomming 
is zóó overstelpend, het bewijsmateriaal zóó overvloedig, dat het alleen hierom al 
een hopelooze taak lijkt, zich daartegen te verweren.

Toch heeft Mussert dit gewaagd, maar niet dan na eerst het lang-ademige, maar 
interessante betoog van den procureur-fiscaal, mr. J. Zaaijer, te hebben aange
hoord, dat resulteerde in den eisch: doodstraf. Men heeft mr. Zaaijer wel ver
weten, dat hij zich bij voorkeur niet al te druk maakt om zijn requisitoirs. Hij 
pleegt nogal eens uit te gaan van de stelling: Het is duidelijk, dat deze lieden den 
dood verdiend hebben, dus praat daar nu maar niet lang over, geeft hun hun 
straf en daarmee uit! De Bijzondere Raad van Cassatie heeft n.a.v. de dagvaarding 
voor den Wassenaarschen ex-burgemeester Van Scheltinga reeds verklaard, hier
mee niet accoord te gaan en op grond van een zoodanige dagvaarding geen dood
straf te kunnen uitspreken.

Mede hierom zal mr. Zaaijer van de zaak Mussert meer werk hebben gemaakt, 
vermoeden we. In ieder geval: zijn betoog was scherp, vlijmend van sarcasme en 
soms druipend van ironie. Het was oorzaak, dat Mussert niet langer stil kon blij
ven zitten op zijn harde bank. Bij tijden danste hij van opwinding en verontwaar
diging. Maar zijn beurt was nog niet gekomen, eerst was het woord aan zijn verde
diger, mr. Wyckerheld Bisdom, die er geen twijfel over wilde doen voortbestaan, 
of hij soms vrijwillig de verdediging van zijn cliënt op zich had genomen en der
halve op alle persuittreksels van zijn betoog had laten typen: toegevoegd verdedi
ger. Dat wil overigens niet zeggen, dat zijn betoog niet serieus of niet boeiend zou 
zijn geweest. Hoewel een leek op het gebied der jurisdictie kan ik toch wel zeggen, 
dat zijn betoog op mij niet geheel zonder uitwerking bleef.

De groote apotheose van dit proces — eenig in de geschiedenis van ons land — 
was echter zonder twijfel de groote „rede”, die de beklaagde Woensdagmiddag 
hield en die als zijn „laatste woord” te beschouwen is. Ik ken Mussert als een ge
brekkig spreker, wiens zinnen als het befaamde losse zand aan elkaar plachten te 
hangen, en inderdaad sprong hij ook nu weer onverpoosd van den hak op den tak, 
maar toch moet ik bekennen, dat zijn woorden niet nagelaten hebben, indruk te

P r o c e s  M u s s e r t  2 1
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maken. Wie het proces Blokzijl heeft meegemaakt, zal zich de ergernis herinne
ren, die hem bekroop, toen Max zoo min mogelijk van zijn beginselen verhaalde 
en zooveel mogelijk van de belangrijke zaken, waarmee hij zich vóór 1940 heeft 
beziggehouden. En ook Van Genechten kwam ten slotte niet verder dan geo
politieke uitweidingen, die vrijwel niemand begreep, maar ging niet of nauwelijks 
in op zijn daden als N.S.B.-er.

Hoe anders toonde Mussert zich! Hier stond een man, die gefaald heeft, wien 
hulpverleening aan den vijand verweten wordt. Goed, hij ontkent dit en draagt 
daarvoor kilo's „bewijsmateriaal” aan, maar verloochent hij de N.S.B. ? Heele- 
maal niet, zijn gansche betoog is één hartstochtelijke verdediging van de door hem 
opgerichte beweging. Mussert is nooit een goed spreker geweest, hij is het ook nu 
niet, want zinsbouw is nog steeds zijn zwakke zijde, maar zijn verweer is bezield, 
soms verbeten, een enkele maal sarcastisch en zelfs weleens humoristisch! „Ja, 
meneer de procureur-fiscaal”, zoo zegt hij, „ik ben de eerste Hollandsche on
derduiker geweest,” daarbij doelende op zijn onderduiking in een Larensche 
boerenhoeve, in de Meidagen van '40.

Wat mij opviel was, dat Mussert ni-et in de eerste plaats als persoon, als indivi
du sprak, maar als leider der N.S.B. Niet in het minst was hij onder den indruk 
van de omstandigheden, waaronder hij sprak, naast hem twee agenten, die hem 
straks weer naar den „boevenwagen” zullen brengen, waarmee hij ter zitting is 
gevoerd, en achter zich een auditorium, dat smadelijk lacht als hij een enormiteit 
debiteert — en dat gebeurt nogal eens, want, zooals Van Genechten (knap, maar 
onbetrouwbaar) eens heeft gezegd: Mussert is niet een van de snuggersten.

De ex-leider gedraagt zich, alsof hij op de hei van Lunteren staat. Van tijd tot 
tijd plaatst hij de armen in de zijden, een andermaal balt hij de vuist of strekt hij 
den arm. Zijn stem — nog versterkt door de instelling van een tweetal micro
foons — klinkt forsch, beslist en zeer nadrukkelijk. Hij is niet bang, deze gevallen 
grootheid, want hij betoogt met klem, moreel onschuldig te zijn, evenals „zeer 
vele mede-N.S.B.-ers” . En dat na het twee uren lange requisitoir van den pro- 
cureur-fiscaal!

In onze woorden hierboven ontbrak een zeker element van waardeering niet. 
Dat is, omdat wij persoonlijk de overtuiging hebben, dat Mussert — hoe fout zijn 
daden en hoe krom zijn wegen ook zijn geweest — in wezen het belang van ons 
volk op het oog heeft gehad. Dat betoogde zelfs de openbare aanklager! Natuurlijk 
wil dit allerminst zeggen, dat hij nu maar considerant behandeld moet worden. 
Zijn gerechte straf zal hij moeten ondergaan en het zou, ten opzichte van de alge- 
meene stemming in ons land, psychologisch verkeerd zijn, als de juridische ma
chine in dit geval niet op maximum snelheid zou draaien. Het recht moet zijn 
loop hebben, doch een half jaar na de bevrijding zouden we, in plaats van een 
marathon, weleens een sprint willen zien.

Wereldkroniek, 8 December 1945
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B e r l ij n s c h e  R e is  1 5 -2 2  N o v e m b e r  1936  *).

Zondag 15 Vertrek sneltrein Utrecht 8.01. Aankomst Berlijn 16.24 Frie- 
drichstrasze. Op het perron verwelkomd door Ritmeister a. D .  W i c k e l  van bureau 
Ribbentrop. Verder aanwezig de Heer K a m m , ambtenaar van dat bureau.

Gereden met dienstauto naar hotel Kaiserhof. ’s Avonds naar Opernhaus, ge
zien operette Als die Zarin lachelt

M aandag 16. om half één ontvangen door Hitler in bijzijn van zijn adjudant 
en van den Heer Wickel. Eerste indruk: krachtig; gespierd; hard maar profeet. 
Groote heldere blauwe, althans lichte oogen met zeer bizondere, bijna boven- 
aardsche glans. Voor het eerst in mijn leven iemand ontmoet waarvan ik de 
meerderheid onmiddelijk erken. Gelukkig volk, dat zulk een Leider heeft.

Na eenige beleefdheden over en weer, medegedeeld dat Katholieke Kerk in 
Nederland ons op alle mogelijke manieren bestrijdt. Vraag: Kan Duitschland 
bij de bespreking met Kath. Kerk daaraan niet tevens een einde maken. Hitler 
ging op dat denkbeeld onmiddelijk enthousiast in.

„De taak van de Kerk ligt in het geloof en niet in de politiek. Naarmate zij 
minder aan God gelooft, minder om het Evangelie geeft, des te harder doet zij 
aan politiek. En politiek doet zij altijd minder dan de Staat. Daarvoor is de 
Kerk niet noodig. Nooit strijd gezocht. Maar de Kerk altijd heeft tegengewerkt” .

In eerstvolgend onderhoud met kardinaal Faulhaber, als er weer gesproken 
wordt over de loyaliteit van de Kerk aan den nat. soc. staat zal hij wijzen op de 
houding die de Kath. Kerk in Nederland aanneemt. Overal in Europa werkt de 
Kerk de nationale Bewegingen tegen. Ook het terrein der exacte wetenschappen 
is niet dat van de Kerk.

Na een half uur afscheid met deze afspraak: de minister van Kerkelijke Zaken 
Kerl zou verder deze zaak ter hand nemen. Daartoe zouden wij daarheen gaan.

Des namiddags 2 uur met Kamm naar het Reichsarbeitsdienst. Daar gespro
ken met Oberst-arbeitsführer Müller-Brandenburg, die in eenige plaatsen van 
Nederland lezingen over dezen dienst gehouden heeft. Met diens adjudant 
Hauptman Dr. Jonak en Kamm per auto naar het arbeitsdienstlager Alt-Lands- 
berg aan de Oostzijde buiten Berlijn. Arbeitsdienst: 2 ploegen per jaar ieder voor

>) Handschrift van Mussert. (Noot van mr. Zaaijer).

D o c u m e n t  1
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zes maanden, ieder sterk 200.000 man. Aan het einde van het 19de jaar keuring 
in 5 klassen. Klasse 1 zeer geschikt klasse 2 geschikt; klasse 3 wordt nog aange
nomen, de andere niet. In tweede helft van 20ste jaar arbeitsdienstplicht. Daarna 
1 y2 jaar militair. Kosten: 2.7 mark per man per dag, dus rond 500 mark per man. 
Dat is uitrusting, voedsel, leiding. Ligging is voor rekening van dengene, die 
het werk verstrekt: de staat, de stad enz. Totale kosten 230 millioen mark per 
jaar.

D insdag 17 N ovem ber. O m  half tw aalf n aa r M inister K erl met d' Ansem- 
bourg en Wickel. d’ Ansembourg is Maandag 's avonds gearriveerd. Met deze 
Heeren en den ambtenaar Roth gesproken over de strijd van de Kerk tegen ons. 
Tevens over de actie van de Maasbode en „Der neue Weg” van Oldenzaal. 
Beiden staan in verbinding met Duitsche geestelijken. Weten alleen niet wie.

Resultaat: d’ Ansembourg zal verder de kwestie behandelen met Roth. Zij 
zijn den volgenden dag met elkander tot volkomen overeenstemming gekomen.

O m  half één n a a r  Göbbels wederom met d'Ansembourg en Wickel. Ont
vangst allerhartelijkst. Aanwezig daarbij was Ministerialrat Hanke. Zeer sympa
thiek. Hij ging spreken over zijn strijd: in Berlijn het vertrouwen van het volk 
winnen. Krachtig, doelbewust, eerlijk. Alles wat wij beleven, hebben zij onder
vonden. Altijd doorzetten. Kwestie van karakter. Geen compromissen. Niet 
„netjes” willen zijn. Voortdurend afvragen hoe zullen de aanhangers er over den
ken. In het parlement nooit overal principiëel tegen zijn. Een schepje er op doen 
waar het kan. Zoo noodig er uit loopen en volksvergaderingen houden. Opbou
wend werk kan pas gedaan worden als men aan de macht is. De revolutie is niet 
het geweer of het kanon, maar de volksziel toegankelijk maken hen nat.soc. 
kneden tot zij het begrijpen. Moeilijk om de wagen in gang te brengen, daarna 
tijdelijk om ze te houden, dan gaat het steeds meer van zelf. Moet zelfs geremd 
worden. 14 jaar revolutie gehad. 400 dooden. Wat anders dan in Spanje waar 
het kanon en de mitrailleur de revolutie maakt 1 millioen dooden. In Duitsch
land geen gebouw verwoest. In Spanje heele steden.

De massa gewonnen dan komen de intellectueelen met bosjes. De geheel 
burgerlijke hoop schreeuwt moord en brand, scheldt voor onverantwoordelijke 
ophitser, vaderlandsloos enz. Propagandaleider moet altijd kunnen rekenen op 
steun wanneer de buitenwereld tegen hem te keer gaat. De Leider mag hem nooit 
laten vallen door geschreeuw van buitenwereld. De groote massa moet weten 
hoe harder zij te keer gaan, des te vaster smeedt zij de Beweging samen.

Tegen rechtbank altijd het slechts er afgekomen wanneer hij „netjes” was 
als academisch gevormde tegen academisch gevormde. Het beste als hij-ruw en 
sterk zijn verontwaardiging toonde en met de vuist op tafel sloeg.

Hij sprak vol lof over Rost van Tonningen. Hem gevraagd of het goed was 
dat van Geelkerken zou komen met Rost. Dat was best. Op 12 December en 
14 December zal komen de Heer Hasenöhrl om het 5 jarig bestaan mede bij te 
wonen en de openingsrede voor de Kamerverkiezingen te hooren.
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Hij deelde mede dat de Wolfsangel gedragen werd in Berlijn toen het haken
kruis verboden was. Hem toen mijn kleine gouden wolfsangel geschonken.

Na een uur hartelijk afscheid genomen.

's Middags naar den Prasident der Werberat Reichardt Unter den Linden 
Gesproken over onze publiciteitsorganen en de wenschelijkheid voor de Duitsche 
industrie om ook daarin te adverteeren. Rost v. T. en van Houten zullen deze 
zaak verder behandelen.

W oensdag 18 N ovem ber.
Ochtend en middag met d'Ansembourg en zijn vrouw benevens Kamm per 

auto naar Potsdam, oude en nieuwe paleis en Sans Souci; uitstekend geluncht 
in de Klosterkeller.

O m  half vijf n a a r  G öring. met d'Ansembourg en Wickel. Zeer hartelijk en 
Zeer geanimeerd. Het belangrijkste, maar tevens voor ons zelfsprekendste was 
dat hij op zijn eerewoord verklaarde nu niet en nooit zou Duitschland één vier
kante Meter grond van Nederland begeeren. Dit zou in strijd zijn met nat.soc. 
want het doet er zelfs volgens hen niets toe of Denemarken na den oorlog een 
stukje grond meer gekregen heeft dan het toekwam. Het eenige groote doel is: 
Engeland-Nederland-Duitschland-Scandinavië een reeks van Germaansche 
volkeren, die elkander leeren begrijpen, vertrouwen, ondersteunen. Een wereld
macht, die in staat moet zijn om de Europeesche arbeider zijn plaats te doen 
behouden, in plaats van tot koelie af te zakken. De oprechte, eerlijke vriendschap 
van een nat.soc. Nederland tot nat.soc. Duitschland is van de grootste waarde.

Daarna heb ik hem verzocht alleen te spreken. d'Ansembourg en Wickel namen 
afscheid. Met hem ruim een half uur alleen gesproken, over het groote wereld
probleem Europa contra wereld-bolsjewisme. Met de vinger op de kaart van 
Europa en Azië alle zaken besproken. Mijn intuitië, die ik bijna 5 jaren gevolgd 
heb, bleek volkomen overeen te stemmen met de feiten, zooals die zich ontwik
kelen.

De belangrijke vraagpunten hier besproken kan ik zelfs niet aan het papier 
toevertrouwen. Italië ,Frankrijk, Duitschland, Engeland, Rusland en Japan zijn 
besproken. Vaster dan ooit staat mij voor oogen dat het bestaan van ons land er 
van afhangt of wij bijtijds en goed onze rol kunnen vervullen, die het lot ons heeft 
toebedeeld. Blijven wij in gebreke dan ziet het er naar mijne meening donker uit 
voor ons volk. Moge ook Engeland bijtijds ontwaken.

Aan het einde (kwart voor zes) heeft Goring mij zijn portret met onderschrift 
medegegeven.

O m  h a l f  a c h t  n a a r  den Heer en Mevrouw L o r e n z - M e y e r  Bolivarallee 9 
Charlottenburg. Zij is de dochter van den overleden vice-admiraal Umbgrove 
Hij heeft handelshuizen in Nederlandsch-Indië, Singapore, China. Zij hebben 
ons geinviteerd voor diner. Aanwezig waren verder de Heer T a u b e r t  Brigade-
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führer één van de onderleiders van Himmler S.S., benevens prof. dr. H ö h n  
Hauptschriftstelle des Deutschen Rechts; Direktor des Instituts für Staats- 
forschung Mitglied der Akademie für Deutschen Recht; Stab Reichsführer SS. 
Berlin Zehlendorf-West Alexanderstr. 6 Tel. H 4 8277. Beide Heeren waren 
ook vergezeld van hun vrouwen. Mevrouw Taubert is Nederlandsche van ge
boorte; ook hij komt wel in Nederland. Beide spreken goed Nederlandsch. De 
Heer en Mevrouw Lorentz zeer gastvrij en zeer beminnelijk.

Prof. Höhn moet het Duitsche recht aan de levensbeschouwing van het nat. 
soc. aanpassen. Zeer prettige man, die in verbinding gebracht moet worden met 
onze juristen. Ik zal Fruin vragen de verbinding op zich te nemen. De Heer 
Taubert is een groot man in de S.S. met rang van generaal.

Donderdag 19 November
Om tien uur naar het museum van de S.S., voor publiek niet toegankelijk, be

trekking hebbend op de vrijmetselarij, ingericht in een groot gebouw oorspron
kelijk toebehoorend aan een loge. Een tempel gelijk. Zeer interessant wat daar 
alles bijeengebracht is, zoowel betrekking hebbend op Duitsche logen, als op 
Fransche, Engelsche, Nederlandsche enz. Vele „beschlagnamte” goederen, 
documenten enz. De Heer T a ubert  ontving ons daar allerbeminnelijkst.

Om 1 uur ter lunch uitgenoodigd in de voormalige „Deutsche Herren Club" 
door den leider van de Duitsche Reichsport: v o n  T c h a m m e r -O st e n . Een 
uiterst beminnelijk man, die de leiding heeft over de lichamelijke opvoeding van 
het Duitsche volk. Na de lunch naar het 260 H.A. groote terrein waar het Olym
pisch stadion is en de Hoogeschool voor lichamelijke opvoeding. Een geweldig 
complex voor lichamelijke opvoeding, waar de leiders gevormd worden voor de 
sportbeoefening en lichamelijke opvoeding van het Duitsche volk.

Vrijdag 20 November x)

D o c u m e n t  2

B eg e l e id e n d e  b r ie f  van  d e  n o t a  over  d e n  B o n d  van  G er m a a n sc h e  V o l k e n .

Utrecht, den 29. August 1940.
Führer!

Die Entwickelung der Lage in Europa erfordert Entschlüsse, die für die weitere 
Zukunft unseres Kontinents von grundlegender Bedeutung sein werden. Der 
Ausgangspunkt 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 Europa. — Somit habe ich die Ehre an Sie, als dem

*) Niet verder bijgehouden. (Noot van mr. Zaaijer),
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Führer des Gross-Deutschen Reiches, die Bitte zu richten, den Bund Germa- 
nischer Völker zu stiften und das Niederlandische Volk — auf dem Europaischen 
Festland das grösste Germanische Volk nach dem Deutschen — als Bundesmit- 
glied dar in aufzunehmen. Ich bin überzeugt, dass Mein Volk hierin die Gewahr 
für eine schöne und starke, eigene völkische Existenz finden wird.

Meine Auffassung über die Position der Niederlande und über die Grundlage 
des Bundes habe ich in einer Nota mit Anlagen kurz auseinandergesetzt, und 
erlaube ich mir, Ihnen dieselbe hiermit zu überreichen.

De Leider der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.

An den Führer
des Gross-Deutschen Reichs.

D o c u m en t  3

(potloodaanteekening: T elegram  4 S e p t  '40.)

Führer!

Die Entwicklung der Lage in Europa erfordert Entschlüsse, die für die weitere 
Zukunft unseres Kontingents von grundlegender Bedeutung sein werden. Der 
Ausgangspunkt kann dabei kein anderer sein als der des völkischen Prinzips, 
wie ich das in einer Nota auseinandergesetzt habe.

Im Jahre 1931 habe ich die NSB (Nationalsozialistische Bewegung) gegrün- 
det. In mehr als 8 Jahren haben wir gekampft und gelitten in der felsenfesten 
Uberzeugung, dasz unser Bekenntnis zum Deutschen Brudervolk im Interesse 
des Niederlandischen Volkes ist.

Tausende sind wahrend dieses Kampfes ihrer Existenz beraubt, vom Staat 
drangsaliert und von der Kirche verfolgt worden. Acht meiner Mitarbeiter sind 
ermordet worden, zwei sind erst vor kurzem an ihren Verletzungen erlegen. 
5.000 sind wahrend der Kriegstage in Kerker geworfen worden und wurden erst 
durch deutsche Truppen gerettet und befreit.

Am Vorabend vor der groszen Auseinandersetzung zwischen Deutschland und 
England lege ich Ihnen, Führer, das Wohl des Niederlandischen Volkes in die 
Hand. In dem Bewusstsein, dasz alle Ihre Entschlüsse und Befehle letzten Endes 
auch zum Wohle des Niederlandischen Volkes sind, erwarten wir Ihre Befehle.

Den Haag, den 4. Sept. 1940
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V e r s l a g  S e p t e m b e r  1 9 4 0 , d o o r  V a n  G e e l k e r k e n .

Dinsdag, 3  September x) 1 9 4 0 , des morgens te 9  uur op het Plein, voorm. Dept. 
van Buitenl. Zaken:
de Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss Inquart, 
de Generaal Commissaris, Dr. Schmidt 
de Generaal Commissaris, Dr. Wimmer 
de SS Brigadeführer Rauter en
de Leider der N.S.B., C. van Geelkerken en M. M. Rost van Tonningen. Ont
vangst te 8.55 door den Gen. Comm. dr. Schmidt, daarna ontvangst door den 
Rijkscommissaris, die staande achter zijn tafel den Leider en de beide N.S.B.’ers 
als volgt toespreekt:

Kameraden, Gij zijt hier gekomen om in mijn handen te stellen een verklaring, 
die gij zoo aanstonds zult teekenen, waarin Gij den Führer „anerkannt” als 
Führer. Ik wensch U geluk met deze verklaring, die gij aflegt aan den vooravond 
van zeer belangrijke „Entscheidungen" ten opzichte van Engeland en ik kan 
U reeds thans verzekeren, dat de Führer op prijs zal weten te stellen, dat Gij 
thans deze verklaring aflegt.

Ik begrijp, dat deze verklaring voor U een zeer „schwere" beslissing is ge
weest door de door den oorlog ontstane verhoudingen èn doordat Gij hiermede 
beslissingen moest nemen ten aanzien van Uw volk. Wil men zich echter be
schouwen als leiders in een volk, dan schuwt men beslissingen niet, terwijl het 
manlijker is de moeilijkheden niet te ontwijken, doch daarvoor een oplossing aan 
te geven. Deze oplossing zal blijken de eenig juiste te zijn, daar hierdoor het 
Nederlandsche volk de gelegenheid zal krijgen zich ten volle te ontwikkelen.

Uw „Dietsche” ideaal behoeft ook niet te vervallen, doch zal naar ik hoop voor 
de jeugd van Uw land het ideaal blijven in de groote Germaansche gemeenschap, 
waarnaar zij Zal blijven streven.

„Ich grüsse den Führer”

De Leider der N.S.B. zeide deze verklaring te hebben afgelegd in het belang 
van het Nederlandsche volk en het Vaderland.

Vrijdag, 6  September 1 9 4 0  te 1 1 .3 0  uur, zelfde plaats als op 3  Sept. 1 9 4 0  en 
dezelfde personen, deelde de Rijkscommissaris mede, dat hij de verklaring en 
de bijgevoegde stukken den Führer had ter hand gesteld. Voorts, dat de verkla
ring door den Führer was aanvaard, dat de gedachten van den Leider der N.S.B. 
in het memorandum neergelegd, zijn instemming hadden, dat het nationaal-

0 De plechtigheid, in dit verslag door Van Geelkerken op 3 September gesteld, wordt in 
het dagboek van Mussert, waarschijnlijk terecht, op 4 September gedateerd. (Noot van 
mr. Zaaijer).

D o c u m e n t  4
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socialisme in Nederland zou worden verwezenlijkt door de N. S.B. onder leiding 
van Mussert, dat de Führer binnen enkele dagen een datum zou vaststellen voor 
de ontvangst van de onderteekenaren.

De Rijkscommissaris wenschte „seine Kameraden” geluk.

Zaterdagavond, 21 September 1940 deed de Gen. Comm. Dr. Schmidt mede- 
deeling, dat de ontvangst van den Leider der N.S.B. en Van Geelkerken en 
Rost van Tonningen door den Führer zou plaatsvinden op Maandag, 23 Sep
tember 1940.

Vertrek den 22en Sept. 1940 van den Rijkscommissaris Dr. Seyss Inquart 
en den Gen. Comm. Dr. Schmidt met den Leider en v. Geelkerken en Rost van 
T. naar Berlijn per trein.

Ontvangst op 23 September 1940, des namiddags te 4 uur in de Rijkskanselarij.
Aanwezig de Führer, Rijksminister Lammers; Rijksminister Boormans; Rijks

minister Seyss Inquart; Dr. Schmidt Gen. Commissaris, de Leider der N.S.B.; 
van Geelkerken en Rost van Tonningen. Nadat het gezelschap had plaats ge
nomen gaf de Leider der N.S.B. uitdrukking jegens den Führer in ongeveer 
dezelfde bewoordingen als vervat in zijn brief van 2 September 1940 1).

De Führer gaf hierop ten antwoord, dat hij begrip had voor de zware beslissing 
die Mussert hiermede had genomen, omdat het lot beide volken tegenover elkan
der had geplaatst, terwijl door het Nederlandsche volk sinds eeuwen een eigen 
weg was gegaan.

De Führer ontwikkelde hierop zeer uitvoerig de uiteenloopende levensweg 
der Germaansche stammen sinds Herman den Cherusker, om te laten zien, dat 
de wederzijdsche waardeering tusschen den Beier en den Mecklenburger, den 
Saks en den Holsteiner thans even vanzelfsprekend was als weleer hun vijand
schap.

Daarna gaf de Führer een uiteenzetting van de dwingende noodzaak en de 
vanzelfsprekendheid, dat het Duitsche Rijk in Europa tot de historische Alpen- 
grens zijn wil aan dat Europa zal opleggen. Hij behandelde uitvoerig de onaf
wendbaarheid van het conflict met Engeland, hetgeen volgens hem in alle 
consequenties ook is Duitschland tegen Engeland, nadat al zijn pogingen waren 
afgestuit op Engelands hoogmoed en waanzin. Hij vertelde van zijn meening 
t.o.v. Engelands imperiale positie, waarin hij Engeland had willen zien beves
tigd, maar ook dat thans deze positie tevens verloren ging.

In dit verband merkte de Führer op, dat een wereldrijk zich slechts kan hand
haven met een wereldmacht en noemde hij met zeer veel waardeering Nederland 
met zijn machtig koloniaal rijk, doch zonder een macht daarachter.

De Führer zeide hieromtrent zeer nadrukkelijk: „als ik te eeniger tijd offers

’) Bedoeld is waarschijnlijk de brief van 29 Augustus, anders het telegram van 4 Sep
tember. (Noot van mr. Zaaijer).



318 D O C U M E N T E N

moet brengen omdat ik niet anders kan, daar ik slechts met één belang mag reke
nen, namelijk het belang van mijn volk, dan wil ik toch verzekeren, dat niets 
verloren zal gaan van wat door Germaansche volken is veroverd en wat van hen 
is en dan komt dat terug” .

Hij zeide meer prijs te stellen op een machtig Nederlandsch rijk dan op een 
arm, daar hij „ook wel eens een rijke bondgenoot wilde hebben” omdat arme 
genoeg te krijgen waren.

Ten opzichte van het Nederlandsche volk gaf de Führer een treffend blijk 
van zijn inzicht door op te merken toen hij Engelands hoogmoed besprak, dat 
zijns inziens admiraal de Ruyter grooter was dan Nelson, maar zeide hij: „toen 
stond er achter de Ruyter ook een macht” . In dit verband zeide de Führer: het 
is thans met het Nederlandsche volk als met het aangaan van een huwelijk, wat 
moet ik opgeven en wat krijg ik ervoor terug. Hij gaf uiting aan zijn waardeering 
voor de gedachten van den Leider der N.S.B. omtrent een bond van Germaansche 
volkeren, zeide dien bond te zien als een noodzakelijkheid voor Europa wilde 
dit een wereldmacht uitbeelden en zich handhaven. De plaats die Nederland vol
gens hem daarin zal innemen zal die zijn van het tweede Germaansche volk, 
daar hij Nederland een parel achtte onder de Germaansche volkeren. Volgens 
zijn rassengeleerden worden in Nederland en in Noorwegen de allerbeste ver
tegenwoordigers gevonden van het Germaansche ras.

De Führer gaf den Leider der N.S.B. de verzekering, dat de Rijkscommissaris 
in Nederland tot opgaaf had den weg te effenen voor de aan de machtkoming 
van Mussert, opdat die het volk zou kunnen leiden in bovengenoemden zin. 
De Nederlander zou, volgens den Führer, niet ineens tot het inzicht komen, 
dat de bond van alle Germaansche volken de eenige levensmogelijkheid in zich 
heeft, omdat een zeer groot deel van het volk nog verkeerde inzichten had en hij 
verbond hieraan ook de opmerking, dat wij — de levende generatie — ook niet 
meer behoeven te doen dan voor één geslacht is weggelegd en dat misschien de 
voltrekking van onze idealen een taak was voor het tweede en het derde geslacht. 
Om het Nederlandsche volk hiervoor te winnen kwam volgens hem slechts het 
nationaal-socialisme in aanmerking en géén der burgerlijke politici of partijen. 
Tevens gaf de Führer op zeer omzichtige wijze te kennen, dat de menschen in 
Nederland binnen enkele jaren tot het inzicht zouden komen, dat dynastie en 
vorsten geen recht hebben op de volken te leven. Uitvoerig gaf de Führer zijn 
persoonlijke meening te kennen over vorsten in het algemeen en een aantal 
hunner in het bijzonder. Hij stelde tegenover de monarchistische gedachte die 
van den met het volk verbonden leider, gedragen door het volksvertrouwen.

De Führer gaf voorts een inzicht omtrent zijn kijk op de Engelsche samenle
ving. Engelands leiders, Engelands afstraffing. Hij besprak de positie van Ameri
ka en die van Japan en legde den nadruk op Duitschlands onaantastbare positie 
in militair en staatkundig opzicht.

Het laatste gedeelte van de ontvangst, dat een zeer ongedwongen karakter
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droeg, stelde den Leider der N.S.B. in de gelegenheid den Führer in te lichten 
omtrent zijn opvattingen t.o.v. het koningschap, de beweging in het algemeen en 
voorts eenige persoonlijke opmerkingen.

V a n  G e e l k e r k e n .

D o c u m e n t  5

K o r t  v e r sl a g  v a n  d e  o n t m o e t in g  m e t  d e n  F ü h r e r  o p  12 D e c e m b e r  1 9 4 1 .x)

Maandag 8 December werd mij door het Rijkscommissariaat bericht, dat ik 
Woensdag 10 December in Berlijn werd verwacht.

In den loop van Dinsdag werd dit veranderd in Donderdag. Dientengevolge 
kon de vergadering in Pulchri Studio welke bepaald was op Dinsdagavond 7 .3 0  —  
en waar ik zou spreken over Volksche Kunst — gewoon doorgang vinden.

Woensdag met den nachttrein naar Berlijn vertrokken.
Donderdag 11 December de Rijksdagzitting bijgewoond, die Hitler had bij

eengeroepen voor de verklaring van het samengaan van Berlijn-Rome-Tokio 
nu en na den oorlog. Aanwezig waren van ons behalve ik: van Geelkerken, 
Müller-Lehning en van den Arend. Het geheel maakte geenszins een plechtigen 
indruk, geheel in tegenstelling met de ontvangst welke den volgenden dag zou 
plaats vinden. Wij zaten in een loge, rechts, wanneer men met het gezicht naar 
het podium staat. Voor ons achtte ik van het meeste belang de passage in de 
Führer-rede, waarin hij sprak over de afspraak die gemaakt was voor de ordening 
na den oorlog. Ik hoop dat hiermede ook Indië bedoeld is, in den voor ons minst 
ongunstigen zin.

De audientie bij den Führer was vastgesteld op Vrijdag 12 December 1941 
des namiddags te drie uur.

Woensdag 10 December had ik geschreven de verklaring, welke ik den Führer 
wilde voorlezen en deze verklaring doen toekomen aan den Com. Generaal 
Schmidt via van Geelkerken. Donderdagmiddag heeft de C.G. een bespreking 
gehad met den Chef van de Reichskanzlei Lammers en met den Chef van de 
Parteikanzlei Bohrman over deze verklaring. Van de details van deze bespreking 
ben ik niet op de hoogte. Wel was het resultaat, dat deze verklaring zonder wij
ziging werd geaccepteerd en dat het program als volgt werd vastgesteld:

1. Vertrek van „Kaiserhof" met den Rijkscommissaris en Com. Generaal 
Schmidt eenige minuten (ik meen 10) vóór drie. Voorop zat de R.C. Achterin 
de Leider met den C.G. In de tweede wagen de adjudant van den Arend met 
den adjudant van den R.C.

2. Ingang door de poorten aan den Wilhelmplatz. Inspectie eere-compagnie.

‘) Handschrift van Mussert. (Noot van mr. Zaaijer).
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3. Ontmoeting in Hitler’s werkkamer, waar ik ook het vorige jaar ontvangen 
ben. Van deze ontmoeting is een opname gemaakt, welke hierbij gaat.

4. Staande tegenover elkander op 5 pas afstand voorlezing van de verklaring 
in het Nederlandsch.

5. Korte beantwoording met enkele woorden door den Führer, die zijn vreugde 
er over uitsprak dat op deze wijze de samenwerking werd gevonden.

6. De beëediging.
7. De onderteekening van het protocol, dat van de gebeurtenis is opgemaakt, 

eerst door mij en dan door den Führer.
8. Samenzijn.

Zoo is het geschied. Aanwezig waren van de zijde van den Führer de Heeren 
Bohrmann en Lammers. Van deze zijde de Rijkscommissaris en de Com. Generaal 
Schmidt.

De Führer heeft zich na afloop ongeveer een uur met mij bezig gehouden. 
Hij heeft gesproken over de absolute noodzaak van het samengaan der Ger
maansche volkeren en van zijn verscheidene pogingen nog tot het laatst vóór 
den oorlog om Engeland te bewegen zich als Germaansch Europeesch volk te 
gedragen. Hij heeft den Engelschen gezant voorgesteld een samenwerking op 
deze basis. Engeland de heerschende vloot, die mede de Duitsche koloniën zou 
helpen verdedigen. Duitschland de heerschende landmacht, waarvan eenige 
divisies bereid zouden staan om overzee te helpen. Luchtmacht ieder 50%, dus 
pariteit. Engeland heeft het niet gewild.

Door mij is ter sprake gebracht Vlaanderen. De Führer was van meening dat 
het niet goed zou zijn om Noord-Nederland en Vlaanderen te vereenigen. Hem 
was gezegd dat Vlaanderen veel nader tot Duitschland reeds nu wilde komen dan 
Nederland. Ik heb dit laatste als onjuist gekwalificeerd. Ik ben er ook zeker van 
dat dit niet zoo is. Vermoedelijk zijn dit inlichtingen, die door de S.S. verkregen 
zijn via lieden als Ward Hermans en zoo.

In ieder geval brengt de goede trouw nu mede, dat ik mijne politieke werkzaam
heid beperk tot Nederland. Ik ben er van overtuigd, dat er een tijdstip zal komen 
dat de feiten mij in het gelijk zullen stellen en dat de Führer zelf zal wenschen, 
dat ik mij ook met de Zuidelijke Nederlanden zal bemoeien.

Na afloop van de audientie in het Hotel Kaiserhof een nabespreking met den 
R.C. en Com. Gen. Schmidt. Daarin maakte de R.C. deze aardige opmerking, 
dat Nederland nog moet verdienen dat Vlaanderen en Brabant tot haar komen. 
Dit kan geschieden doordat Noord-Nederlanden Zuid Nederland ieder voor zich 
de banden met Duitschland aanhalen en naarmate dit meer geschiedt zal de 
barrière tusschen de deelen der Nederlanden vallen. Dit acht ook ik gezond. 

Met den nachttrein op 12 December naar huis terug.

(w .g.)  M u s s e r t .
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V e r k l a r in g

Bij brief van 29 Augustus 1940 heb ik U, Führer, verzocht den Bond van 
Germaansche volkeren te stichten en daarin het Nederlandsche Volk— op het 
vasteland van Europa het grootste Germaansche volk na het Duitsche — als 
bondslid op te nemen, in de overtuiging, dat mijn Volk hierin een waarborg zal 
vinden voor een schoon, sterk, eigen volksbestaan.

Mijn opvatting over de positie van de Nederlanden en over de grondbeginselen 
van den Bond heb ik tegelijkertijd in een nota met bijlagen kort uiteengezet en 
aan U doen toekomen.

De daarop volgende ontvangst door U en de mij bij die gelegenheid door U 
gegeven uiteenzettingen bevestigden de overeenstemming van geest en Uw ge
neigdheid aan dit verzoek te voldoen.

Daaruit heb ik het moreele recht geput om op den ingeslagen weg voort te 
gaan.

De door mij tien jaren geleden gestichte, sindsdien opgebouwde en geleide 
Nationaal Socialistische Beweging heeft zich ontwikkeld tot de eenige groote 
nationaal-socialistische partij in mijn Vaderland niettegenstaande de talrijke en 
voortdurende pogingen om haar te ondermijnen en te breken. Rond honderd
duizend leden tellend, staan daarvan tienduizend uit de W.A., de Nederlandsche 
SS., de Jeugdstorm en de politieke leiding in verbanden van de Waffen SS., van 
het Vrijwilligers legioen Nederland, van het N.S.K.K. en van de Luftnach- 
richtentruppen.

Een nieuw vrijwilligersregiment van W.A. mannen is in oprichting. Op den 
llden  October 1941 heb ik het eerste W.A. bataillon van het vrijwilligers legioen 
op U beëedigd.

Deze beëediging is het logische gevolg van de militaire samenwerking in Ger
maansch verband, waarvan U als Germaansch Führer in hoogste instantie de 
leiding zult hebben. Die personen en formaties, welke een Germaansche opgave 
gaan vervullen, zullen ook in den vervolge door mij op U beëedigd worden, voor 
zoover dit noodig of gewenscht is.

De logische consequentie daarvan is, dat ik zelve den eed van trouw aan U als 
Germaansch Führer afleg in dezen vorm:

Ik zweer U Adolf Hitler, als Germaanschen Leider trouw tot in den dood. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Voor het eerst sinds honderden jaren zal daardoor de lotsverbondenheid tus- 
schen de Germaansche volkeren wederom tot uiting komen, nu in dezen tijd, 
nu het gaat om het zijn of niet zijn van gansch Germanje.

Als Nederlander, die tot plicht heeft, zijn geslagen en vernederd volk, waarvan

(B ijlage bij het vorige document)
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de in Amerika liggende koloniën door de Vereenigde Staten zijn bezet en waarvan 
Insulinde in den wereldoorlog wordt medegesleurd, op te heffen uit zijn grooten 
nood — voor zoover dit in mijn vermogen ligt — acht ik mij gerechtigd tot dezen 
stap, omdat:
lste het voortbestaan van het Nederlandsche volk in zijn vollen omvang en met 

zijn belangen in andere werelddeelen, alleen gewaarborgd kan worden in 
het lotsverbonden samenhouden van alle Germaansche volkeren;

2de ik het geloof heb, dat Gij Adolf Hitler, de van God gegeven Germaanschen 
Leider zijt, die tot roeping heeft de Germaansche volkeren uit den nood 
en de bedreiging van heden te leiden naar een lichtende toekomst;

3de ik de onwrikbare overtuiging heb, dat Gij Adolf Hitler, als Germaansch 
Leider van mij nimmer iets zult eischen, dat in strijd zou zijn met de eer, 
de waardigheid of de belangen van het Nederlandsche volk.

Daarom vraag ik U, mij tot den eed aan U  als Germaansch Leider toe te 
laten, met mijn eer en mijn leven U borg staande voor de oprechte manlijke 
nakoming.
Gedaan te Utrecht
op den lOden December 1941.

D o c u m e n t  6

P ro ces-verbaal van  d e n  eed  van  t r o u w  aan  h it l e r .

DER FÜHRER Berlin, den 12. Dezember 1941

Vor mir, dem Führer des Groszdeutschen Reiches, erschien heute der „Leider” 
der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden

Dipl.ing. A. A. M ussert

und leistete vor mir in Anwesenheit des Reichsministers und Chefs der Reichs- 
kanzlei Dr. Lammers, des Leiters der Partei-Kanzlei Reichsleiters Bormann, des 
Reichskommissars für die besetzten niederlandischen Gebiete Reichsministers 
Dr. Seysz-Inquart und des Generalkommissars Schmidt folgenden Eid:

„Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als germanischem Führer Treue bis in den Tod, 
so wahr mir Gott helfe” .

Die Eidesleistung hat der Erschienene durch eigene Namensunterschrift be ' 
statigt.

(w.g.) M ussert .

Geschehen wie oben 
(w g.) A. H it l e r

(w.g.) D r  L am m ers
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W a t  b e r e ik t  m o e t  w o r d e n  d o o r  u it s p r a k e n  v a n  d e n  F ü h r e r  x)

1. Openlijk onaantastbare vastlegging van de uiteindelijke positie van het Neder
landsche Volk en den Nederlandschen Staat in het nieuwe Europa.
Het toekomstig verbond Duitschland-Nederland als begin van den Ger
maanschen Statenbond.
Verbod aan alle Duitsche Dienststellen om daartegenover een eigen politiek 
te bedrijven.

2. Uitspraak over de positie van de Beweging en den Leider vast te leggen in 
een Erlasz over de medezeggingschap in alle binnenlandsche aangelegen
heden.

3. Bevel van den Führer om mij niet te hinderen in mijn taak om „de politieke 
gedachten en de geest, die mij en mijne kameraden bezielt” uit te dragen in 
het Nederlandsche volk.

4 . Het bewaren van de cultureele goederen van het Nederlandsche volk wordt 
aan mij toevertrouwd. In beslag genomen bibliotheken enz. worden terug
geven.

5. De uitnoodiging van den Rijksmaarschalk aan Müller om overleg te plegen 
hoe het Nederlandsche bedrijfsleven het best geordend kan worden voor het 
voeren van den oorlog.

6. De opheffing van het verbod dat practisch op mij gelegd is ten aanzien van 
het bezoeken van Legioen en Waffen SS.

K e n n is g e v in g e n :

1. De beeediging der Beweging op mij en mijn eed aan de Beweging
2. De beeediging van de Germaansche SS en mijn marionetschap.
3. De mogelijkheid tot voorbereiding van den militairen dienst.

D o c u m e n t  8

V e r s l a g  r e is  v a n  d e n  L e id e r  v a n  8 -1 1  D e c e m b e r  1942
NAAR HET FÜHRERHOOFDKWARTIER EN ZIJN ONDERHOUD OP 10 DECEMBER 1942

m e t  d e n  F ü h r e r . 2)

Voor de reis waren in overleg met den Rijkscommissaris en Generalkommissar
Schmidt punten opgesteld welke een samenvatting vormden van de vragen,

1) Punten, door Mussert opgesteld voor zijn bezoek aan Hitler in December 1942.
Vergelijk bijlage 1 bij het volgende verslag van dit bezoek, waarin de veelzeggende tweede
kennisgeving ontbreekt. (Noot van mr. Zaaijer).

2) Niet onderteekend. Naar van elders blijkt is dit verslag opgesteld door Müller, den
N.S.B .-burgemeester van Rotterdam. (Noot van mr. Zaaijer).
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waaromtrent een uitspraak met den Führer en een beslissing in beginsel nood- 
zakelijk leek.

Op 8 December vertrok de Leider in gezelschap van Generalkommissar Schmidt 
en den Burgemeester van Rotterdam met de nachttrein naar Berlijn, alwaar 
per koerierstrein naar het hoofdkwartier van den Führer zou worden doorge
reisd. De Rijkscommissaris was ter voorbereiding van het onderhoud vooruit
gereisd.

In de trein werd kennisgemaakt met den Britsch-Indischen onafhankelijk- 
heidsleider Erwin Bose, eveneens op weg naar Berlijn, met wien de Leider en 
zijn gezelschap een gesprek voerde over de Britsch-Indische onafhankelijkheids
beweging, waarin Bose de grondtrekken van den strijd, zijn verhouding tot den 
onafhankelijkheidsleider Ghandi en het Engelsche bestuur uiteenzette.

Na aankomst in de ochtenduren in Berlijn begaven de Leider en Burgemeester 
Müller zich naar Hotel Kaiserhof, waar werd ontbeten. Hier werden de punten 
voor de bespreking nogmaals doorgenomen, waarop Generalkommissar Schmidt 
zich op de Reichskanzlei terzake telefonisch met het Hoofdkwartier in verbinding 
stelde, terwijl de Leider en Burgemeester Müller inmiddels het Zeughaus be
zochten. Te 12% uur werd in Kaiserhof de lunch gebruikt. Na de lunch trok 
de Leider zich in zijn appartementen terug tot des namiddags 4 y2 uur; door Bur
gemeester Müller werden op zijn kamer met Generalkommissar Schmidt de te 
behandelen punten voor de bespreking nader doorgesproken.

Te 4% uur voegde de Leider zich weer bij het gezelschap; de Generalkommis
sar Schmidt begaf zich andermaal in de Reichskanzlei, de Leider en Burge
meester Müller maakten van deze tusschenpoos gebruik voor een bezichtiging 
van de stad.

In hotel Adlon werd de thee gebruikt, waarbij aanwezig waren de economisch 
vertegenwoordiger der Beweging in Berlijn kam. Becker en Mevrouw Becker, 
alsmede de districtsleider Borggreve.

Te 7 uur gingen de Leider en Burgemeester Müller terug naar Hotel Kaiser
hof, waar zij zich omkleedden in uniform. Aan het avondmaal zat daarna als 
gast mede aan de Duitsche professor Wirtz.

Te 1li9 begaf de Leider zich in gezelschap van Burgemeester Müller en Gene
ralkommissar Schmidt naar het Schlesischer Bahnhof, alwaar de koerierstrein 
voor het Hoofdkwartier gereed stond. Met enkele hoofdofficieren, onderweg naar 
het Hoofdkwartier, werd kennisgemaakt.

De Leider trok zich vervolgens in zijn afdeeling terug, terwijl Burgemeester 
Müller zich nog eenigen tijd met Generalkommissar Schmidt in diens comparti
ment onderhield.

Bij zijn aankomst aan het station van het Führer-Hauptkwartier werd de Leider 
en zijn gezelschap ontvangen door den adjudant van den Führer, Hauptsturm- 
führer Pfeiffer, in wiens auto men zich begaf naar de voor het gezelschap gere
serveerde Gastenbünker.



I

Na een nieuwe bespreking met Generalkommissar Schmidt begaf deze zich 
naar de bunker van het hoofdkwartier, waar de stukken voor de bespreking met 
den Führer werden in orde gemaakt. De Leider bezichtigde met Burgemeester 
Müller bosch en omgeving van het Hoofdkwartier.

Te 12 uur in den gastenbunker teruggekeerd bevond zich daar Generalkom
missar Schmidt met de vertalingen en de getypte stukken voor de bespreking. 
Te 1 uur bezocht de Rijkscommissaris den Leider.

Te V22 kwam telefonisch mededeeling in, dat de Reichsführer SS Himmler de 
Nederlandsche gasten wachtte. De Leider en Burgemeester Müller begaven 
zich daarop tezamen met den Rijkscommissaris en Generalkommissar Schmidt 
te voet naar het theehuis. Op hun weg daarheen ontmoetten zij den Reichs
führer SS met wien gezamenlijk de wandeling naar het theehuis werd voortge- 
Zet. In het restaurant aangekomen werd kennis gemaakt met General-Feld- 
marschall Keitel en Reichsleiter Bohrmann. Vervolgens werd als gasten van 
Reichsleiter Bohrmann de maaltijd gebruikt.

Aan den maaltijd werd behalve door Reichsleiter Bohrmann, den Leider en 
Burgemeester Müller deelgenomen door den Reichsführer SS Himmler, Reichs- 
minister Lammers, Generalkommissar Schmidt en Gruppenführer Schaub. 
De tafelorde was als volgt: (ronde tafel, van links naar rechts) Reichsführer 
Himmler, de Leider, Reichsminister Lammers, Generalkommissar Schmidt, 
Gruppenführer Schaub, Reichsleiter Bohrmann, Burgemeester Müller.

In een nevenkamer werd de koffie gebruikt, waarbij kennisgemaakt werd met 
den vertegenwoordiger van het Auswartige Amt Gruppenführer Hebei.

Om 5 uur verzocht de Führer de aanwezigen bij zich.
In de Führerbunker begroette de Führer den Leider; Burgemeester Müller 

werd door Reichsleiter Bohrmann aan den Führer voorgesteld. Bij de daarop 
volgende bespreking waren aanwezig de Führer, de Leider, de Rijkscommissaris, 
Reichsführer SS, Generalkommissar Schmidt en Burgemeester Müller. Plaats 
werd genomen om een ronde tafel in de volgende volgorde: van links naar rechts 
de Führer, de Leider, Reichsführer SS Himmler, Reichsleiter Bohrmann, Grup
penführer Hebei, Generalkommissar Schmidt, Burgemeester Müller, Reichs
minister Lammers, de Rijkscommissaris.

Te y27 was de bespreking geëindigd. De Leider, de Rijkscommissaris, General
kommissar Schmidt, Burgemeester Müller, Reichsleiter Bohrmann begaven zich 
daarop naar de koerierstrein, teneinde de terugreis te aanvaarden. In de salon- 
wagen van General-Feldmarschall Keitel werd het avondmaal gebruikt (Tafel
orde: langwerpige tafel: aan het hoofd General-Feldmarschall Keitel. Aan de 
lange zijde rechts van den General-Feldmarschall de Leider en de Rijkscommis
saris. Aan de zijde links van den General-Feldmarschall Reichsleiter Bohrmann 
en Burgemeester Müller. Aan de korte zijde tegenover den General-Feldmar
schall Generalkommissar Schmidt.

In Berlijn aangekomen begaven de Leider, Burgemeester Müller, de Rijks
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commissaris en Generalkommissar Schmidt zich naar Hotel Kaiserhof. Met 
Generalkommissar Schmidt werd besproken de vergadering voor de verjaardag 
van de Beweging te verleggen van Utrecht naar Amsterdam wegens luchtgevaar. 
Per telex en door telefoongesprek met den Plv.Leider van Geelkerken werd 
één en ander geregeld.

Alsdan werd de terugreis naar Nederland aanvaard.

Voor een uitspraak met den Führer waren tevoren een aantal punten ter be
spreking opgesteld, (zie bijlage 1)

Ten aanzien van deze punten wordt het navolgende besproken.
Ad. 1. De Führer begint met een overzicht te geven van de politieke situatie 

van geheel Europa.
Omtrent het verloop van den oorlog deelt de Führer mede, dat verwacht mag 

worden dat, indien niet een zeker land in den loop van 1943 den strijd opgeeft, 
een oorlog van langen duur verwacht kan worden.

Vervolgens zet de Führer zijn standpunt ten aanzien van het Nederlandsche 
Volk uiteen.

Hij verklaart prijs te stellen op een rechtvaardige en eerlijke samenwerking 
met het Nederlandsche volk in het nieuwe Europa. Het Nederlandsche volk 
Zal niet als overwonnen volk worden behandeld.

(„Ich werde die Niederlander niemals als Besiegte behandeln und nie- 
mals verletzen”)

Omtrent definitieve vorm van samenwerking is het den Führer nog niet moge
lijk reeds thans uitspraak te doen, waar alles nog in opbouw is. Echter zegt de 
Führer toe, alvorens omtrent deze status te beslissen dienaangaande overleg 
te plegen met den Leider, dien hij ziet als den Leider van het Nederlandsche 
Volk en die als zoodanig het vertrouwen van den Führer geniet.

(„Ich sehe in Ihnen den Führer des niederlandischen Volkes. Niemals 
werde ich Entscheidungen fassen ohne vorher mit Ihnen gesprochen zu 
haben. Niemals werden Sie etwas durch die Presse oder sonst erfahren, was 
ich nicht vorher mit Ihnen ausgemacht habe. Jetzt kann ich die Neufor- 
mung Europas noch nicht festlegen. Wenn aber die Zeit dafür reif und 
gekommen ist werde ich Sie zu mir bitten und mit Ihnen die Lage durch- 
sprechen” .)

Maatregelen zullen worden genomen, dat de algemeene door den Rijkscom
missaris te volgen politieke lijn niet door ondergeschikte of niet verantwoorde
lijke instanties wordt doorkruist.

Ad. 2. De Leider — zie boven — wordt door den Führer aanvaard als de 
Leider en voorspreker van de belangen van het Nederlandsche Volk. De Bewe
ging blijft, zooals reeds in het vorig onderhoud was vastgesteld, de eenige poli
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tieke wilsuiting van het Nederlandsche volk. De Leider en zijn Beweging zal 
worden ingeschakeld in het Nederlandsche openbare leven. Een daartoe strek
kende Erlass die ter bespreking werd vastgesteld zal door den Rijkscommissaris 
worden uitgevaardigd, (bijlage 2)

Ad. 3. Overeenkomstig het besprokene onder 2 zal het den Leider mogelijk 
zijn zijn politieke werkzaamheid voort te zetten. Hij kan daarbij rekenen op de 
voortdurende steun en medewerking van den Rijkscommissaris.

Ad. 4. Met den Rijkscommissaris zullen de punten worden geregeld, welke 
uit het eerder besprokene voortvloeien en met inachtneming van het algemeene 
standpunt van den Führer.

Ad. 5. Een bespreking van den Reichsmarschall met Burgemeester Müller 
inzake de Nederlandsche Economie zal t.z.t. worden opgenomen.

De aangelegenheid van militairen dienst wordt niet besproken.
Aan het eind van het onderhoud recapituleerde de Leider het besprokene.

B ijl a g e  1.

W as  g e k l a r t  w e r d e n  m u s s  b e i  d e r  A u s s p r a c h e  m i t  d e m  F ü h r e r .

1.) Öffentliche, unantastbare, endgültige Festlegung von der Position des 
niederlandischen Volkes und des niederlandischen Staates im neuen Europa. 
Die zukünftige Verbundenheit Deutschland-Niederlande als Beginn des 
germanischen Staatenbundes.
Einheitliche Meinung der deutschen Dienststellen und Verbot an alle, 
eine andere Politik zu betreiben.

2.) Aussprache über die Position der Bewegung und des Leiders, die festzulegen 
ist in einem Erlass über die Mitwirkung in allen innerlandischen Angelegen- 
heiten.

3.) Befehl des Führers, dass ich nicht gehindert werde in meiner Arbeit, meinen 
politischen Gedanken und meinem Geist, die mich und meine Kameraden 
beseelen und die im niederlandischen Volk auszutragen sind.

4.) Das Bewahren von kulturellen Gütern des niederlandischen Volkes wird 
mir zugestanden. In Beschlag genommene Bibliotheken verbleiben in den 
Niederlanden bzw. werden mir spater zur Verwendung belassen bzw. zu- 
rückgegeben.

5.) Eine Einladung des Reichsmarschalls und des Reichsministers Speer an 
Oberbürgermeister Müller, um mit ihm über die niederlandische Wirt- 
schaft einen Gedankenaustausch zu pflegen und für das niederlandische 
Betriebsleben Anweisungen entgegenzunehmen.
So glaube ich, dass die Wirtschaft auf's beste geordnet und alle Krafte für 
den Krieg ausgenutzt werden können.
Aufgrund meiner Vereidigung auf den germanischen Führer habe ich die 
Bewegung auf mich vereidigt.
Möglichkeiten und Vorbereitungen zum militarischen Dienst.

P r o c e s  M u s s e r t  2 2
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B i jl a g e  2 .
E r la ss

des Reichskommissars für die besetzten niederlandischen Gebiete über die 
Einschaltung des Staatspolitischen Sekretariats der Nationaal-Socialistische 
Beweging der Nederlanden in die öffentliche Verwaltung.

Es entspricht der mir vom Führer gestellten Aufgabe, das niederlandische 
Volk zur verantwortlichen Mitbestimmung bei der Verwaltung dieses Landes 
heranzuziehen.

Trager des politischen Willens des niederlandischen Volkes ist die Nationaal- 
Socialistische Beweging der Nederlanden.

Ich habe daher angeordnet, dass zur Sicherung des Einklanges der Verwaltung 
mit den Aufgaben der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden alle 
mir unterstellten deutschen Dienststellen bei Durchführung wichtiger Verwal- 
tungsmassnahmen, insbesondere aber in allen Personalangelegenheiten, das 
Einvernehmen mit dem Leider der Nationaal-Socialistische Beweging der Neder
landen zu pflegen haben.

Die Pflege dieses Einvernehmens erfolgt durch meine Generalkommissare im 
Rahmen ihrer Zustandigkeit über das Staatspolitische Sekretariat der Nationaal- 
Socialistische Beweging der Nederlanden nach meinen Weisungen.

Über das Staatspolitische Sekretariat können auch Anregungen und Vor- 
schlage der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden erstattet werden.

Insoweit es sich um Angelegenheiten handelt, in denen unter den gegebenen 
Verhaltnissen vordringlich und in erster Linie der Standpunkt der Besatzungs- 
macht gewahrt werden muss, behalte ich mir die Schlussfassung vor.

Der Reichskommissar für die 
besetzten niederlandischen Gebiete: 

S ey ss  I n q u a r t .

Den Haag, am 3 0 . Januar 1 9 43 .

D o c u m e n t  9

V e r s l a g  v a n  h e t  o n d e r h o u d  v a n  M u s se r t  m e t  d e n  F ü h r e r  
i n  h e t  F ü h r e r h o o f d k w a r t ie r  o p  2  D e c e m b e r  1 9 4 3  *).

De nota van 10 November 1 9 4 3  van den Leider geeft een uitvoerige uiteen
zetting van die punten die zich in den loop van het jaar 1 9 4 3  in Nederland 
hebben voorgedaan.

De grondslag dezer nota is de noodzakelijkheid dat om het Nederl. volk te

0  Handschrift van Van Geelkerken. (Noot van mr. Zaaijer).
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winnen voor den inzet in den oorlog, een tweetal uitspraken van den Führer 
noodzakelijk zijn. Deze gevraagde uitspraken zijn geformuleerd op bladz. 9 
der nota ')•

Zeer duidelijk is in het slot van de nota uiteengezet (bladz. 11, punt 4, t/m bldz. 
15) hetgeen de opvattingen van den Leider zijn omtrent de leiding van volk en 
staat.

Nadat deze nota door den Leider is opgezet, is zij ter lezing gegeven aan den 
Gen.Com. Ritterbusch. Behoudens enkele aanwijzingen van Hr. Ritterbusch is 
de nota in denzelfden opzet ter kennisneming overhandigd aan den Rijkscommis
saris. De aanwijzingen van Gen.C. Ritterbusch betrekkelijk de ontworpen nota 
hebben betrekking op een zestal punten van practisch-politieken aard, welke 
minder goed pasten in het kader van een principieele nota aan den Führer. Deze 
6 punten zijn door den Leider saamgevat in een afzonderlijke nota aan den 
Rijkscommissaris en worden afzonderlijk tusschen beiden nog behandeld.

Nadat de Rijkscommissaris had medegedeeld geen bezwaren te hebben tegen 
de nota, is zij door dezen met een persoonlijken brief aan den Führer toegezonden.

Dinsdagmiddag 30 Novr. 1943 bereikte den Leider het verzoek om den avond 
van dien dag op reis te gaan naar het Führerhoofdkwartier .De reis werd gemaakt 
met den Rijkscommissaris, Gen.Com. Ritterbusch, kd. van Geelkerken en als 
adjudant onderstormleider der Germ. SS in Nederland Smits. Woensdagavond 
1 Deer. 1943 werd de reis voortgezet en Donderdag werd het Führerhoofdkwar
tier bereikt.

Donderdagmiddag2 Deer. 1943 werd in den trein van den Führer gegeten 
met den Botschafter Hewel en den Gruppenführer der N.S.K.K. Bohrmann, 
persoonlijk adjudant van den Führer.

De ontvangst door den Führer vond plaats des middags te 3 % uur en duurde 
tot bijna 5 % uur. In de werkkamer van den Führer waren met den Führer aan
wezig: Rijksminister Dr. Seysz-Inquart, Rijksminister Dr. Lammers en Rijks
leider Bohrmann. Met den Leider kwamen Gen. C. Ritterbusch en kd. van Geel
kerken.

Het onderhoud vond plaats om den tafel aan den haard onder ronddiening 
van thee en gebak en droeg van het eerste oogenblik af een persoonlijk, hartelijk 
karakter.

Na de begroeting betuigde de Leider zijn medeleven met den Führer in de bij
zondere moeilijkheden welke zich in het jaar 1943 voor den Führer hebben voor
gedaan. De Führer ging onmiddellijk hierop nader in door een uiteenzetting te

>) De in de nota van 10 November 1943 gevraagde uitspraken betroffen:
1. Op staatkundig terrein: de stellingname vóór de samenwerking en de ordening van de

Germaansche volkeren, onder nadrukkelijke afwijzing van ieder imperialisme of se
paratisme.

2. Op geestelijk terrein: betreffende de godsdienst- en gewetensvrijheid.
(Noot van mr. Zaaijer).
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geven van alles wat hij met Italië had beleefd. Mussolini werd door den Führer 
Italië's grootste zoon genoemd sinds de Caesaren en gaf hij als voorbeeld van 
het onbegrijpelijke karakter der Italianen aan, hoe zij Mussolini hadden beschimpt 
sinds zijn gevangenneming. Daartegenover memoreerde de Führer de houding 
van het Vaticaan en diens organen, welke geen woord ten nadeele van Mussolini 
en het Fascisme hadden voorgebracht na Mussolini's val, wel wetende dat dit 
slechts kon worden opgevolgd door het communisme. De Führer gaf dan ook te 
kennen dat slechts dank zij de aanwezigheid van Duitsche troepen in Noord- 
Italië (Turijn, Milaan), het communisme daar niet kon opkomen. Verder spre
kende over zijn ondervindingen met Italië besprak de Führer het verloop van 
den oorlog in Noord Afrika; de moeilijkheden tusschen Italië en Frankrijk, die 
in zijn aanwezigheid tot handgemeen toe dreigde te worden en het verraad in 
Rusland door de Italiaansche divisies.

In dit verband gaf de Führer ook een schildering van de kracht door Duitsch
land aangewend ten bate van Europa, daar geen ander land in staat is ook maar 
voor een gedeelte de Sowjets tegen te kunnen houden.

De Leider maakte de opmerking dat door het verraad van Italië de kwestie 
der monarchieën weder een stap nader tot de likwidatie daarvan is gekomen, 
hetgeen de Führer volmondig beaamde. Hij voegde er nog aan toe dat daardoor 
voor hem ook het Belgische koningshuis thans geen moeilijkheid meer opleverde.

Bijzonderheden door den Führer verteld op verschillend gebied, o.a. de gang 
van zaken van het verraad van Badoglio ten opzichte van het lot van de Italiaan
sche marine; de doorbraak over een zeer groote breedte een gat van 750 km door 
de Sowjets bij de Italianen bij Stalingrad waar Ital. divisies verstoven; zijn be
sprekingen met Frankrijk tot beider tevredenheid, maar altijd doorkruist wegens 
den naijver van Italië, worden hier niet nader uiteengezet. x)

Komende tot de nota van den Leider gaf de Führer duidelijk te kennen le 
die nota te hebben gelezen en 2e het daarmede eens te zijn.

Zeer scherp werd door den Führer geformuleerd dat het nimmer in zijn voor
nemen lag of zal liggen de Nederlanders te „ent-Niederlandern”. De Führer 
ging daar nog uitvoerig op in door het eigen karakter te betoonen in elk opzicht 
en eraan te verbinden de noodzakelijkheid van in eigen levensruimte datgene op 
te knappen en in orde te houden wat tot dat eigene behoorde.

De Führer betoogde dan de noodzaak van het samengaan der Germaansche 
stammen en staten, maar zeide onmiddellijk thans geen verklaringen in dien zin 
te zullen afgeven, daar dit in zware omstandigheden èn niet geloofd wordt èn 
geen waarde heeft. Of in de toekomst deze aaneensluiting het karakter van „een 
Reich” met Duitschland als drijvende kracht, of wel van een Statenbond of een 
Bondsstaat zou worden liet zich thans nog niet bepalen.

‘) Hier potloodtusschenvoegsel van Mussert: Speciaal melding verdient, dat in 1940 de 
Führer vliegvelden heeft willen aanleggen in West Marokko, hetgeen den Italianen aanlei
ding gaf ook vliegvelden te eischen daar. Daarom is dit niet doorgegaan. (Noot van mr. 
Zaaijer).



D O C U M E N T E N 331

Scherp bracht de Führer hier de Europeesche gedachte naar voren en wel door 
de mogelijkheid te stellen dat de vereischte aaneensluiting na den oorlog zelfs 
het karakter kon aannemen van afzonderlijke verdragen met eiken staat. DeFührer 
noemde in dit verband: Finland, Rumenië, Noorwegen, Denemarken en Holland.

Lang stond de Führer stil bij de noodzaak dezer Europeesche solidariteit te
genover Azië. Hij zette uiteen de doelstellingen en de methoden van het bolsje
wisme, gevoegd bij hun ruimte en gaf aan dat Azië aanving onmiddellijk waar 
Europa ophield. In dit verband betoogde de Führer de noodzaak van het samen
gaan der Europeesche staten en volken op den grondslag van vrijwilligheid en 
in het samengaan van de afweer van het gevaar van Azië.

Gedwongen zeide de Führer niets te hebben aan de Nederlanders, maar vrijwil
lig waren zij hem veel waard.

De Nederlanders zouden volgens hem moeten leeren inzien dat voor de be
scherming van het eigen bestaan de noodzaak moet worden aanvaard van de 
gemeenschappelijke afweer en die zaken waarin het Europeesch gemeenschaps- 
besef een eenheid eischt.

Op dit oogenblik was het den Führer niet mogelijk een verklaring af te geven 
in Europa, met het oog èn op Zweden en Zwitserland èn met het oog op de inte
ressen der andere Europeesche landen.

De Führer gaf nogmaals den Leider nadrukkelijk te verstaan in te stemmen 
met datgene wat de Leider had geschreven in de nota van 10 Novr. '43 en zijn 
wil om niets te doen wat tegen den aard en het karakter der Nederlanders was 
gericht, tenzij de Nederlanders bot afwijzend bleven en niet mee wilden doen in 
deze Europeesche ordening. In dat geval zouden zij moeten worden gedwongen.

De Leider gaf uiting niet alleen over deze uitlatingen van den Führer, maar ook 
aan het vertrouwen dat hij immer te dien opzichte in den Führer had gesteld.

Ten opzichte van de tweede principieele vraag van den Leider in de nota van 
10 Novr. '43 gaf de Führer te kennen van meening te zijn in godsdienstige zaken 
de uiterste tolerantie te willen. De Führer zette uiteen de vrijheid der kerk op 
haar terrein, mits zij de autoriteit van den Staat niet aantaste. Hij betreurde de 
financieele banden met de kerk en vond hier staatsinmenging(invordering kerkelijke 
belastingen) onjuist. De opvatting van Frederik den Groote: ieder kan naar zijn 
opvattingen zalig worden, was volgens hem de eenig juiste, daar het nieuwe Euro
pa met zooveel schakeeringen op godsdienstig gebied, geen andere mogelijkheid 
had. *)

De Leider betuigde ook hiermede zijn instemming en merkte op dat de schei
ding tusschen kerk en staat in Nederland reeds een feit was. Ten opzichte van 
de betaling van het onderwijs was dit nog niet het geval, doch werd dit door den 
Leider als noodzakelijk gezien.

’) Hier potloodtusschenvoegsel van Mussert: Hij noemde het zijn grootste fout dat hij ge
probeerd had de verschillende Evangelische landskerken te vereenigen tot één groote Evan
gelische Kerk, die daardoor Ebenbürtig zou worden aan de Katholieke Kerk, waardoor een 
zeker evenwicht zou ontstaan. Dit is niet gelukt, daar zij elkaar in de haren vlogen. Achteraf 
gezien erg gelukkig. (Noot van mr. Zaaijer).
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Op het thema van den godsdienstvrijheid werd door den Führer nog nader 
ingegaan in verband met het feit dat er ook reeds Mohamedaansche vrijwilligers 
waren en dat de houding der Bisschoppen een andere geworden was sinds deze 
iets begrepen van het Bolsjewisme.

De Führer wees een inmenging in kerkelijke aangelegenheden van de hand door 
een overzicht te geven van zijn bemoeiingen in deze richting toen hij had gepoogd 
eenheid te brengen in de landskerken der Evangelischen in Duitschland.

Dit verslag is geen woordelijke weergave van het langdurige onderhoud doch 
een vastleggen van verschillende punten. Het geheele onderhoud werd in groote 
hartelijkheid gevoerd. Als voorbeeld diene dat de Führer steeds op tusschen- 
werpingen en opmerkingen van den Leider inging en deze zeer dikwijls lachend 
beantwoordde.

De Leider maakte den Führer b.v. de opmerking toen deze sprak van de zware 
belasting der zenuwen, dat dan ook naar zijn overtuiging de kracht zou worden 
gegeven om deze opgaaf te vervullen. Toen de Führer de gevolgen der bombarde
menten voor de bevolking beschreef, werd het hem een oogenblik te machtig. 
Hij gaf daarna echter uiting aan zijn onverwoestbaar geloof in de kracht en het 
doorzettingsvermogen van het Duitsche volk en de zekerheid van de overwinning. 
Het afscheid was in hartelijke verbondenheid.

Bij het avondeten in den Führertrein, waarbij de Rijkscommissaris aanzat, 
gaf ook deze uiting aan zijn groote voldoening over het onderhoud en tevens 
dat het den Führer getroffen had zoo open en hartelijk het samenzijn was ge
weest.

Des avonds van den 2n Deer. '43 is de terugreis aangevangen.

10. D o c u m e n t e n  b etr effen d e  h e t  d e eln em en  van  N .S .B .- e r s u it  D u it sc h l a n d

AAN DEN INVAL OP 10 M EI 1940.
(a. Verweerschrift van Koehler, die zich beklaagt door de N.S.B.-leiding ten 

onrechte hiervoor verantwoordelijk te zijn gesteld)l)

VERWEER

Ik acht het mijn plicht en mijn goed recht om in verweer te komen tegen de 
mij aangedane behandeling, inzake de kwestie met Herdtman en consorten, 
waarbij men mij zonder vorm van proces en zonder eenig verhoor als Heerban- 
leider der W.A. aan den dijk heeft gezet.

Negen jaar lang heb ik trouw mijn Leider gevolgd en steeds mijn plicht voor 
de N.S.B. vervuld. Ik heb voor mijn ideaal mijn geheele zaak in Limburg moeten 
opofferen, moest, door werkeloosheid gedwongen, naar Duitschland verhuizen

0 Explicatie door mr. Zaaijer. (Noot van het R .v.O .).
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om daar mijn brood te kunnen verdienen, en thans heb ik moeten ondervinden, 
dat, toen ik tot tweemaal toe op het Hoofdkwartier te Utrecht voor mijne rechten 
wilde opkomen, men het niet noodig achtte mij daar behoorlijk te woord te staan, 
doch mij, na uren lang te laten wachten, onverrichterzake weer naar Duitsch
land liet terugreizen. Een misdadiger wordt nog door den rechter verhoord, maar 
een getrouw Nationaal-Socialist, die steeds zijn plicht vervulde en daarbij het 
leidersprincipe nooit uit het oog verloor, schijnt men op het Hoofdkwartier zelfs 
deze menschelijke rechten niet toe te kennen.

Ik kom dan ook in verweer, omdat ik met deze behandeling geen genoegen 
kan nemen, en ik verwacht dat mijn zaak thans grondig onderzocht zal worden.

Ik was als Kringleider te Aken voor de Beweging werkzaam, toen na het uit
breken van den oorlog, in begin September 1939, ik door Herdtman naar Düssel- 
dorf werd geroepen, om daar de leiding van de Afd. Sport en Spel (een verkapte 
W.A. afdeeling) in handen te nemen.

Na eenige maanden kwam Herdtman met het voorstel bij mij om eenige kame
raden naar Duitsche oefenkampen te zenden, onder het voorwendsel, dat dit 
voor onze Beweging van groot belang zoude zijn, daar deze kameraden, bij een 
eventueele bezetting van Nederland, dan direkt ingeschakeld konden worden, 
hetzij voor politiediensten hetzij voor andere doeleinden.

Een zekere Dr. Bodens, genaturaliseerd Duitscher vroeger Nederlander, was 
daarbij als verbindingsman tusschen de Duitsche autoriteiten en Herdtman op
getreden.

Ik voor mij zag geen bezwaar tegen dit voorstel en vond het een prachtige 
gelegenheid om onze mannen te kunnen laten oefenen, daar wijzelf de grootste 
moeilijkheden hadden met het vinden van geschikte oefenplaatsen.

Tevens lag het in de bedoeling om deze oefeningen om de zes weken te laten 
herhalen, door nieuwe mannen te zenden, en de reeds geoefende als reserve- 
troepen te beschouwen.

Toen ik mijne goedkeuring aan het voorstel Herdtman gegeven had, ontving 
ik op den 14.11.39 van Herdtman een telegram uit Berlijn met de order om op 
Zondag 19.11.39 een proefalarm te houden. Hieraan werd gevolg gegeven en er 
meldden zich plm. 200 kameraden. Deze bijeenkomst was blijkbaar bedoeld als 
een inspectie voor eenige Duitsche autoriteiten, welke daarvoor uit Berlijn waren 
overgekomen. Onder de aanwezigen bevond zich de Gauleiter Dr. Smit uit 
Munster in Westfalen, de anderen waren, volgens Herdtman, afgevaardigden van 
het Ministerie van v. Ribbentrop.

Begin Maart werd ik in verbinding gesteld met een zekeren heer Sneiders 
(genaturaliseerd Duitscher, vroeger Nederlander), welke vroeger als onder
officier in het Nederlandsche Leger had gediend. Hij werd belast met de instruc
ties voor de oefenkampen. In begin Maart 1940 werden onze mannen voor de 
oefenkampen opgeroepen. De gehuwden moesten loonlijsten indienen, met het
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oog op de uitkeering van vergoeding aan hunne families. De ongehuwden ont
vingen RM 1, — per dag en RM 2, — per dag op hun spaarbankboekje.

Geregeld kwamen er toen Duitsche officieren op het Hoofdkwartier in de 
Gartenstrasse 4 te Düsseldorf, om met Herdtman te confereeren. Bij deze confe
renties was, behalve Herdtman, noch ik, noch een der andere functionarissen 
aanwezig. Alles werd uiterst geheimzinnig behandeld.

De eerste 100 kameraden, welke voor de oefenkampen waren opgeroepen, 
werden in bijzijn van verschillende Duitsche officieren door Herdtman toege
sproken, die hen op hunne plichten wees, die zij als goede Nat. Socialisten tegen
over hun Leider en tegenover het Nederlandsche volk te vervullen hadden.

Tevens werden zij verplicht de volgende eedsverklaring af te leggen:

„Ik  geloof in het leidend beginsel der N.S.B.
„Ik  beloof mijn volk, mijne koningin, mijn vaderland steeds te dienen.
„Ik beloof trouw en gehoorzaamheid aan den Leider Mussert.
„Ik beloof mij ten allen tijde te zullen gedragen, zooals een weerman betaamt.
„Bovendien beloof en zweer ik, dat van alles, wat ik van heden af hiervoor doen 

moet, stipte geheimhouding tegenover iedereen door mij in acht zal worden 
genomen.”

Deze formule was opgesteld door Herdtman. De tegenwoordige districtsleider 
der N.S.B. voor West-Duitschland, F. van der Veen, voegde hieraan nog het 
volgende toe:

„Verder zweer ik, dat ik over alle zaken, die mij bij deze gelegenheid ter kennis 
komen, tegenover elkeen, zelfs mijn naaste familieleden, absoluut stilzwijgen zal 
bewaren, ook later ten aanzien van alles wat ik gedaan heb” .

Na deze eedsaflegging werden de kameraden over de verschillende kampen 
verdeeld en in militaire vrachtauto’s naar hun plaats van bestemming vervoerd.

De namen dezer kampen waren: Noordkamp, Zuidkamp en Groep Student 
(Vlieger afd.). Waar deze kampen lagen, werd in het begin voor mij geheim ge
houden, ik mocht daar geen bezoeken brengen. Later ben ik op eigen initiatief 
toch naar het Noordkamp gegaan, om daar met de kameraden te spreken en 
verschillende zaken te regelen. Ik vernam daar toen, dat er verschillende kame
raden zich vrijwillig gemeld hadden om, bij een eventueel conflict met Nederland, 
mee ten strijde te trekken tegen Engeland.

Verder deelde men mij mede dat de Kringleider voor Kleef, A. H. Damhof, 
wel tot de kampen werd toegelaten, toen dit voor mij nog verboden was. Dit is 
voor mij een bewijs, dat Damhof eveneens in het complot van Herdtman was 
betrokken.

Damhof gaat er trotsch op, dat hij, nog vóór 10 Mei 1940, meermalen spring
stoffen en bommen over de grens heeft gebracht, welke, volgens zijn zeggen, 
bestemd waren om te Rotterdam op Engelsche schepen te worden aangebracht.
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Dat hij daardoor de neutraliteit van Nederland, dat toen nog niet in den oorlog 
was betrokken, in groot gevaar had kunnen brengen, scheen hem minder be
langrijk toe. In Augustus 1940 gingen in Kleef reeds de geruchten rond, dat 
Damhof, als belooning voor zijn daden door Herdtman in mijn functie zou inge
zet worden.

Toen op 10 Mei 1940 de Duitsche troepen ons land binnentrokken, waren 
daar ook een 40-tal van onze kameraden bij, die echter niet voor politiediensten 
of iets dergelijks, maar voor direkte militaire doeleinden ingezet werden.

Zij hebben dus tegen hun eigen landgenooten gestreden. Maar deze kameraden 
treft geen blaam, zij waren steeds in de volste overtuiging dat zij slechts de be
velen van Mussert opvolgden. De volgende 3 kameraden sneuvelden voor hun 
ideaal:

A. Lukassen uit Kleef, gesneuveld bij Heumen, van de Hurk uit Kleef, ge
sneuveld bij Hatert, en J. Pubben uit München-Gladbach. Verwond werden: 
W. Jansen(Kleef), Simons (Krefeld), Schipper(Rheine) en J. Duinker(Düsseldorf).

Met het Ijzeren Kruis Ilde Klasse werden beloond J. Duinker (D-dorf) en 
J. Hettinga (Düren).

Toen deze kameraden, na den inzet op 10 Mei, weer naar huis teruggestuurd 
werden, had eerst nog een ontvangst op het Hoofdkwartier in de Gartenstrasse 
4 te Düsseldorf plaats, waar o.a. ook Mevrouw Herdtman aanwezig was, welke 
hen nog geluk wenschte met hetgeen zij voor het vaderland hadden gedaan.

Op 11 Juni 1940 werd ik door Herdtman benoemd tot Inspecteur der W.A. 
Duitschland, en werd de Afd. Sport en Spel opgeheven. Dit is een bewijs, dat 
Herdtman tevreden was met mijn werk, dat ik voor de Afd. S. en S. had verricht.

Ook de daarop volgende benoeming, op den 18den Hooimaand 1940, tot 
Heerbanleider der W.A. door den Algemeen Commandant der W.A. van het 
Hoofdkwartier te Utrecht, bewijst dat men mij in mijn werk waardeerde en dat 
men mij, in verband met den inzet van 10 Mei, niets ongunstigs kon nawijzen.

Toen Herdtman met de Organisatie van S. en S. een aanvang maakte, heb ik 
hem tot tweemaal toe gevraagd of de Leider Mussert met zijn plannen op de 
hoogte was, en gaf hij mij de verzekering, dat de Leider van alles af wist, en dat 
ik slechts had te zorgen, dat alles klapte en dat de kameraden tijdig op hun post 
moesten zijn, wanneer Mussert hen riep.

Kam. G. de Geus, Hoofd Afd. Financiën, stelde op den stafraad aan Herdtman 
dezelfde vraag en kreeg eveneens het bevestigend antwoord.

Door de opstelling der eedsformule, waarin trouw en gehoorzaamheid aan den 
Leider Mussert gevorderd wordt, en tevens door het feit, dat alle onkosten voor 
reizen en verteringen enz. betaald werden door het O.K.W. en op het konto 
der N.S.B. werden overgebracht, twijfelde ik er geen oogenblik aan, dat de Leider 
niet van alles op de hoogte was, en dat Herdtman, als zijn gemachtigde, slechts 
zijn bevelen opvolgde.
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In Augustus 1940 begon ik echter te bemerken, dat er tegen mij een onder - 
grondsche actie werd gevoerd door Herdtman, in samenwerking met Damhof 
en van der Veen.

Het drong tevens tot mij door, dat Herdtman, bij zijn bezoeken aan het Hoofd
kwartier te Utrecht, alle schuld aan den inzet op 10 Mei op mij had weten te 
schuiven. Koehler, die slechts zijn plicht had gedaan en stipt Herdtmans bevelen 
had opgevolgd, in de volste overtuiging, dat dit ook de bevelen van Mussert waren, 
moest de zondebok worden. De eigenlijke schuldigen, Herdtman, Damhof en 
van der Veen konden zich daardoor schoonwasschen en verheugden zich reeds 
op de toekomstige vette baantjes.

Einde October 1940 moest ik met Herdtman op het Landeshaus te Düssel- 
dorf verschijnen, voor een onderhoud met den Kreisleiter der N.S.D.A.P. in 
Den Haag Volkmar en met Dr. Bodens.

Kreisleiter Volkmar beweerde dat hij in opdracht van den Reichscommissaris 
Seyss Inquart en van Mussert naar Düsseldorf was gekomen, om met mij over 
de kwestie „inzet" te spreken.

Hij had de opdracht gekregen om mij te verzoeken of ik genegen zou zijn, 
in het belang der Beweging, zes maanden met studieverlof te gaan, totdat die 
onverkwikkelijke geschiedenis met den „inzet" vergeten zou zijn geraakt.

Ik ging met dit verzoek direkt accoord, daar dit toch het verlangen van den 
Reichscommissaris en van Mussert was.

Den 6 November 1940 ontving ik van Herdtman een schriftelijke verklaring 
dat mij voorloopig een studieverlof van 6 maanden was toegekend, dit werd tevens 
in ons maandblad Hou en Trou bekend gemaakt.

Later is mij gebleken, dat dit verlof maar een voorwendsel was om van mij af 
te komen, men wilde mij, die getuige was geweest van alle duistere handelingen 
van het driemanschap Herdtman-Damhof-v.d. Veen, wegwerken. Van der Veen 
begon reeds kort daarop overal rond te vertellen, dat Koehler nooit meer in de 
W.A. zou terugkeeren. Ik kreeg hierdoor het overtuigende bewijs, dat er met mij 
een vuil spel werd gespeeld.

Dit werd bevestigd door het schrijven van 18 Maart 1941 van het Hoofdkwar
tier te Utrecht, waarin de Algemeen Commandant der W.A. Zondervan mij 
meedeelde dat ik als lid der W.A. was ontslagen. Mijn pogingen om op het Hoofd
kwartier te Utrecht voor mijne goede rechten op te komen, hadden geen succes, 
ik werd eenvoudig niet te woord gestaan. Mijn aanwezigheid te Düsseldorf, waar 
ik intusschen een betrekking bij de N.S.V. had gekregen, was blijkbaar voor het 
driemanschap Herdtman-Damhof-v.d.Veen hoogst onaangenaam. Damhof 
stelde pogingen in het werk om mij onschadelijk te maken, en stelde voor mij 
in een concentratiekamp of in een krankzinnigengesticht te laten opsluiten, maar 
de Gestapo te Düsseldorf, die langzamerhand ook wel een inzicht had verkregen 
over de mentaliteit dezer, zich Nationaal-Socialist noemende, heeren, ging op 
hun onfrissche actie tegen mij natuurlijk niet in. Bij de Gestapo is men er maar
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al te goed van op de hoogte, dat v.d. Veen en Damhof daarbij nog vrijmetselaars 
zijn, hetgeen een aanfluiting tegen de opvattingen van Adolf Hitler genoemd moet 
worden. Dit alleen is reeds een schandvlek voor de N.S.B., om juist hier in 
Duitschland een tweetal vrijmetselaars in de hoogste functie in te zetten.

Ik laat de beschuldiging van een Damhof, geuit op het Districtskantoor der 
N.S.B. te Düsseldorf, Lindemannstr. 7, in tegenwoordigheid van de kameraden 
van Bilderbeek— Stolp— Teurlings en Monshouwer, dat ik de dood van de kamera
den Lukassen, van de Hurk en Pubben op mijn geweten zou hebben, niet op mij rusten.

Wanneer men denkt, dat men het Nederlandsche Volk met behulp van derge
lijke duistere figuren als Herdtman, Damhof, en van der Veen, bijgestaan door 
den Duitschen verbindingspersoon Dr. Bodens, ooit tot hetNationaal-Socialisme 
Zal kunnen brengen, zal men bedrogen uitkomen.

Het is volksbedrog, wanneer men nog langer toestaat, dat deze minderwaardige 
elementen, die den goeden naam van de N.S.B. besmeurd hebben en het Natio- 
naal-Socialisme slechts misbruiken om daarmede een hooge positie te kunnen 
verwerven, hun invloed op onze Beweging blijven uitoefenen.

Ik verzoek thans, dat deze zaak voor den Raad van Discipline in behandeling 
wordt genomen, opdat hier recht zal kunnen worden gesproken en opdat einde
lijk uitgemaakt zal worden, wie de schuldigen zijn aan den „inzet” op 10 Mei 1940.

Hou Zee!
(w.g.) H. K oeh ler

H. Koehler, Düsseldorf, 5 Augustus 1941 
Lindemannstrasse 7. !)

(6. Verslag van den overval op de spoorbrug te Gennep op 10 Mei 1940. Ge
vonden tusschen de papieren van Mussert. Getypt stuk; de handteekening er on
der maakt den indruk, te zijn van een ongeletterd persoon.) 2)

Donnerstag, den 9. Mai 1940
Nach einer achtwöchigenAusbildung in dem Barackenlager in X., in dem wir 

zu ungefahr 30 Mussertmannern und etwa 80 Kameraden der deutschen Wehr- 
macht untergebracht waren, brach endlich der Tag an, der den Auftakt zur 
Befreiung unseres teuren Vaterlandes bilden sollte.

Gegen Mittag dieses Tages schwebte über unserem Lager eine undefinier- 
bare Ruhe. Weil wir jedoch von nichts eine Ahnung hatten, fragten wir uns, was

9 Was voorzien van een stempel: „Bureau Alg. Leider — Ingekomen 8 Aug. 1941” . 
Voorts van een potloodaanteekening in een onbekend handschrift (dus niet van een der 
N.S.B.-kopstukken) luidende: „Advies H .R .v .D . Niet aan beginnen! Beter in de doof
pot — Kam. Köhler een brief schrijven, dat het in het belang v/h Vaderland is deze zaak 
te laten rusten”. (Noot van mr. Zaaijer).

2) Explicatie door mr. Zaaijer). (Noot van het R .v.O .).
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denn wohl los sein könne. Die so entstandene Spannung wurde bald aufgehoben. 
Um 16 Uhr muszten wir antreten. Unsere Führer, Oberleutnant Walther und 
Leutnant Witzel, klarten uns über unsere Aufgabe für den folgenden Tag auf. 
Aus ihren Ansprachen konnten wir entnehmen, dasz viel von uns verlangt werden 
würde, dasz ausserdem das Gelingen des gesamten Unternehmens von unserer 
Geistesgegenwart und unserer Kaltblütigkeit abhangen würde. Für uns ging es 
also auf Leben und Tod. Es ist mir nicht möglich, in die Herzen meiner Kame
raden zu blieken, kann also auch nicht beurteilen, was sie in dem Augenblick 
fühlten. Darum beschranke ich mich, musz ich mich auf eine Schilderung meiner 
Gefühle und meiner Erlebnisse im folgenden beschranken.

Als der Oberleutnant zu uns sprach, schien es mir, als stünde mein Herz für 
den Bruchteil einer Sekunde still. Dann aber durchdrang mich ein ganz bestimm- 
tes, festes Empfinden, ein Gefühl der Fröhligkeit und Freude: Endlich würde 
die Zeit anbrechen für mich, in der auch ich zeigen können würde, dasz ich ein 
Nationalsozialist bin, bereit zum Opfer für meinen Führer und mein Vaterland, 
das der Englander zugleich mit Belgien zum Kriegsschauplatz machen wollte.

Ich wurde mit zwei hollandischen Kameraden unserm Oberleutnant zugeteilt, 
eine grosze Ehre für uns. Hinzu kamen noch sieben deutsche Kameraden, insge- 
samt 10 Mann: 1 Oberleutnant, 2 Feldwebel, 1 Obergefreiter, 3 deutsche und 3 
holl. Soldaten. Der eine meiner Kameraden hiesz Keyzer. Den anderen möchte 
ich mit X. bezeichnen, da ich ihn, wie aus dem weiteren Bericht noch zu ersehen 
ist, nicht mehr als Kameraden betrachten kann und deshalb auch keinen Wert 
auf die Nennung seines Namens lege.

Wir Hollander wurden in die Uniform der hollandischen Gendarmerie (Ko
ninklijke Marechaussee) eingekleidet. Um 10 Uhr abends versammelten wir uns 
alle zu einer Besprechung der Angelegenheit. Es ist wohl nötig, das, was wir 
besprochen haben, hier zu erwahnen; denn es ist so manches anders gekommen, 
als es geplant war. An Hand einer Karte mit der Eisenbahnbrücke von Gennep 
wurde folgendes überlegt: Nach Aussage des oben genannten X. sollte die 
Brücke von ca. 10 bis 15 Mann bewacht werden, vor der Brücke und hinter ihr 
sollten sich je 4 Mann, die übrigen aber in einem Wachthaus (für Telefondienst 
etc.) befinden. Nach dem Plan des Oberleutnants sollten die Posten vor der 
Brücke unauffallig und ohne Benutzung der Waffen überwaltigt werden, da im 
anderen Falie die Posten hinter der Brücke gewarnt werden würden und Zeit 
genug gehabt hatten, um die Brücke zu sprengen. Unsere Aufgabe war, das 
letztere zu verhindern. Es ist uns geglückt — aber wie?!

Freitag, in der Nacht zum 10. Mai 1940
Nachdem uns noch einige Fingerzeige gegeben worden waren, verabschiede- 

ten wir uns herzlich von den übrigen Kameraden, die andere Aufgaben zu lösen 
hatten, bestiegen um 12,30 nachts einen Lastwagen und langten gegen 2 Uhr 
morgens etwa 2 km vor der hollandischen Grenze an. An einem Bahnübergang,
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der von zwei deutschen Posten bewacht wurde, hielten wir, weil es noch zu früh 
war, um uns auf den Weg zur Brücke zu begeben. Hier spielte sich dann der 
unvorhergesehene Zwischenfall ab, der unseren Plan von Grund aus andern 
sollte.

Wahrend des kurzen Aufenthaltes fragte uns der Oberleutnant, wer Angst 
habe. Wir lachten darüber. X. aber meldete sich und kniff. Was die anderen in 
dem Augenblick dachten, weisz ich nicht; ich hatte am liebsten meinen Revolver 
nehmen und X. auf der Stelle totschieszen können. Einer der deutschen Kame
raden wollte das auch tun. Der Oberleutnant verbot uns jedoch zu sprechen, 
entwaffnete X. und übergab ihn den beiden Posten. Nach allem, was wir an dem 
Morgen durchmachen muszten, tut mir jetzt noch leid, dass der Kerl seinen ver- 
dienten Lohn nicht sofort bekommen hat. Er hat uns durch falsche Angaben, 
also durch Verrat in den Tod schicken wollen. Es ist ihm nicht geglückt. Der 
Oberleutnant hat allerdings seinen Plan sofort geandert da er nach diesem Vor- 
fall den Angaben des X. nicht mehr trauen konnte.

Um 4 Uhr morgens zogen wir, um einen Mann weniger, also mit nur 9 Mann 
unserm Ziele zu, alle ein wenig niedergeschlagen durch dieses Ereignis. Ein paar 
Witze lieszen uns die Sache aber bald vergessen.

Um 5 Uhr morgens hatten wir uns der Brücke bis auf etwa 300-400 Meter 
genahert. Unsere deutschen Kameraden gingen in Reihe hintereinander, wir 
beide nebenher mit dem Gewehr im Anschlag, als ob die deutschen Soldaten 
unsere Gefangenen seien. In nachste Nahe der hollandischen Posten gelangt, 
konnten wir feststellen, dasz es nur 4 waren. Einer rannte bei unserem Naher- 
kommen zum Telefon, wahrscheinlich, um die Posten am anderen Ende der 
Brücke zu warnen. Die anderen schritten, Gewehr im Anschlag und mit aufge- 
pflantztem Bajonett, auf uns zu. Unerschrocken ging ich ihnen entgegen. Sie 
nahmen mir gegenüber sofort Haltung an und grüszten. (Ich trug die Uniform 
eines Wachtmeisters der Gendarmerie). In dem Augenblick wurden sie von den 
deutschen Kameraden überwaltigt. Einem hollandischen Soldaten gelang es, 
noch einen Schusz zu lösen, der unglücklicherweise den Feldwebel in die Hand 
traf. Trotzdem war an dem anderen Ende der Brücke nichts Verdachtiges zu 
bemerken. Drei Mann blieben zur Bewachung der gefangenen Hollander, die 
in Deckung gehen muszten, zurück. Für uns war es ein Glück, dasz man am 
anderen Ende der Brücke nichts gemerkt hatte und das Zurückbleiben von ein 
paar Mann nicht aufgefallen war. Zu sechs Mann gingen wir nun weiter über 
die Brücke. Als wir ungefahr die Mitte der Brücke erreicht hatten, sahen wir 
uns plötzlich einer Menge hollandischer Soldaten gegenüber, rund 60-70 Mann. 
Was in dem Augenblick in uns vorging, ist nicht zu beschreiben! Der Führer 
redete mir flüsternd zu und sagte, ein Zurück gebe es nun nicht mehr, es gehe 
auf Tod und Leben, 6 Mann gegen 70.

Ein hollandischer Kapitan (Hauptmann) kam uns entgegen, wahrend die 
übrigen Soldaten ihre Waffen auf uns gerichtet hielten. Er fragte mich, was für
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Soldaten wir bei uns hatten. Ich antwortete ihm, es sei ein deutscher Spahtrupp, 
den wir an der deutschen Grenze gefangen genommen hatten. Er gab mir die 
Hand und gratulierte mir zu dem Erfolg. Dann fragte er mich, ob die Leute noch 
bewaffnet seien, worauf ich mit einem kurzen Nein antwortete. Daraufhin wurde 
die Truppe übernommen. Ich sah das Blitzen in den Augen dieser tapferen 
Manner, die einen 6 Mann starken Wachtposten erwartet hatten und nun von 
einer schwerbewaffneten Übermacht umringt waren. Ich selbst muszte mich 
nun ohne Kommando in Sicherheit bringen. Als ich mich umwandte, um über 
die Brücke zurückzugehen, fragte mich der hollandische Hauptmann nach 
meinem Vorhaben. Ich sagte ihm, ich wolle mein Fahrrad holen, das an der 
anderen Seite am Brückenfusz stehe. Drüben habe ich meine deutschen Kame
raden sofort von dem Vorgefallenen unterrichtet. Inzwischen war es fünf Minu
ten vor halb Sechs geworden. Von Weitem sahen wir einen Panzerzug ankommen. 
M it aller Kraft haben wir uns nun auf die Beseitigung des schweren eisernen 
Hindernisses am Brückeneingang geworfen. Zu gleicher Zeit wurde vom anderen 
Brückenende — die holl. Soldaten hatten unsere List durchschaut — das Feuer 
auf uns eröffnet und unterstützt aus den Bunkern zu beiden Seiten der Brücke. 
Einer der Kameraden wurde getroffen und blieb liegen. Nachdem wir zu dreien 
den Rest des Hindernisses beseitigt hatten, lief ich dem Panzerzug entgegen, 
wurde jedoch auch von ihm beschossen, weil ich eine hollandische Uniform trug. 
Zufallig wurde ich nicht getroffen. Nachdem man mich erkannt hatte, wurde ich 
Zum Hauptmann geführt, dem ich die Lage schilderte. Auf seine Frage, ob die 
Sprengladung beseitigt sei, konnte ich keine Antwort geben, da ich ja nicht 
wuszte, wie es den Kameraden drüben ergangen war.

Spater habe ich gehört, dass in der Zeit, in der wir das Hindernis beseitigten 
und die holl.Soldaten das Feuer auf uns eröffneten, die gefangenen deutschen 
Soldaten sich zur Wehr setzten und durch ihren heldenmütigen Einsatz die 
Zerstörung der Sprenganlage erreichten.

Wir fuhren dann doch mit dem Panzerzug über die Brücke, jeden Augenblick 
die Explosion und den Sturz des Zuges in die Maas erwartend. Es geschah 
jedoch nichts. Als wir das Ende der Brücke passierten, sahen wir lauter hoch- 
gehobene Hande. Unser Oberleutnant war am Kopf verwundet worden, stand 
aber aufrecht auf seinen Beinen. Wenn ich nicht aus dem Panzerzug gesprungen 
ware — man hatte mich schon etwa 700 m weit mitgenommen — hatte man 
mich aus dem Panzerzug nicht mehr herausgelassen, da man dort auch sehr gut 
einen Dolmetscher gebrauchen konnte. Ich muszte jedoch zu meiner Truppe 
zurück. Auf dem Rückweg habe ich noch sechs Gefangene mitgenommen. Bei 
meiner Rückkehr zum Brückeneingang war die Brücke bereits von deutschen 
Posten besetzt. Ein Mann unserer Truppe wartete dort auf mich und teilte mir 
mit, dass die übrigen sich mit Verwundeten zu dem vorher vereinbarten Sammel- 
platz begeben hatten. Dorthin war auch unser Oberleutnant gegangen.

Als wir beide uns zum Rückmarsch anschickten, wurde noch dauernd aus
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einem Bunker geschossen. Mein Kamerad, ein Gefreiter, schlug vor, den Bunker 
Zu saubern. Ich war gleich damit einverstanden. Wir verlieszen die Brücke und 
gingen zum  Maasufer hinunter, von wo wir den gut getarnten Bunker ausmachen 
konnten. Vom anderen Ufer der Maas wurde dieser Bunker durch deutsche 
Artillerie beschossen. Wir muszten uns also sehr vorsehen, wollten wir nicht 
durch eigenes Feuer getroffen werden. Aus einer Entfernung von etwa 50 m rief 
ich der Bunkerbesatzung in hollandischer Sprache zu, sie tate besser daran, sich 
Z u ergeben. Einer der holl. Schützen guckte daraufhin zu uns herüber durch 
eine kleine Öffnung im Bunker und sah mich stehen. Einen Augenblick setzte 
ihr Feuer aus, wahrscheinlich trauten sie aber dem Braten nicht, denn plötzlich 
erhielten wir Maschinengewehrfeuer. Dasz uns dabei nichts geschehen ist, kann 
ich heute noch nicht recht begreifen. Wir lieszen uns schnell fallen und suchten 
Deckung. Kriechend und robbend arbeiteten wir uns bis auf ungefahr 15 m an 
den Bunker heran, warfen ein paar Handgranaten, schossen ein paar Mal auf 
den Schlitz, aus dem das M.G. feuerte und dann forderte ich die Besatzung 
nochmals durch Rufen zur Übergabe auf. Dann hat sich eine Türeaufgetanund 
die Bunkerbesatzung kam heraus. In der ganzen Zeit haben wir dauernd im 
eigenen Artilleriefeuer gelegen. Wir hatten das Glück auf unserer Seite. Mit 
unseren Gefangenen sind wir dann zur Sammelstelle gegangen, wo wir herzlich 
begrüszt wurden von unserm Oberleutnant,unserem Kompaniechef, der einen 
Verband um seinen Kopf trug. Obwohl er heftige Schmerzen gehabt haben 
musz, konnten wir ihm nichts anmerken. Er erzahlte uns, wir seien alle am Leben 
geblieben. Von 9 Mann seien allerdings 3 verwundet worden. Wir waren alle in 
bester Stimmung, denn 1. unser Unternehmen war erfolgreich, die Brücke 
war unbeschadigt geblieben; 2. wir hatten keine Toten und 3. konnten wir 
uns rühmen, von unsern Gegnern keinen getötet zu haben, es waren nur einige 
verwundet worden.

Vom Sammelplatz aus sind wir ins Lager zurückgekehrt. Die Verwundeten 
begaben sich ins Lazarett. Gegen Mittag traf unser Chef wieder bei uns ein. 
Zu unserer groszen Freude war ihm das E.K.I. Klasse verliehen worden. Er 
teilte uns noch mit, dass alle Manner seiner Gruppe das E.K. II. Klasse erhalten 
würden. Es tat ihm leid, dass ich kein Deutscher war, denn ich war zur Beförde- 
rung vorgeschlagen worden,

Auf seine Frage, ob ich noch Interesse daran hatte, mit dem Gen. Stab als 
Dolmetscher weiter zu gehen, habe ich bejahend geantwortet. Ich hatte mich 
von vorneherein für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. In Belgien habe ich 
dann noch schwere Tage mitgemacht, aber auch Tage, die mir Freude brachten. 
Freude insofern namlich, als es mich innerlich befriedigte, in deutscher Uniform 
mit den Menschen zu sprechen, ihnen zu raten und zu helfen.

Bis Ostende bin ich mitgegangen. Dort bekam ich Marschbefehl nach Köln, 
Hier erwartete mich meine Beförderung und das E.K. Beides ware mir zuteil 
geworden, hatte ich mich naturalisieren lassen. Als guter Hollander habe ich
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mich dazu nicht entschlieszen können. Meine holl.Kameraden, die anderweitig 
eingesetzt waren, und ich, sind der Überzeugung, dasz wir uns nicht, wie so 
viele denken, des Landesverrates schuldig gemacht haben. Wir haben unser 
Leben eingesetzt für unser Vaterland und unser Volk, damit es Churchills Vor- 
haben nicht zum Opfer fiel. Nun sind die herrlichen Niederlande noch heil und 
ganz geblieben. Wie aber hatte es ausgesehen, wenn Deutschlands Truppen ein 
wenig zu spat gekommen waren und sich mit Englands Soldaten auf hollandischem 
Boden getroffen hatten. Dann ware nichts mehr davon übrig geblieben.

Ich erklare, alles der Wahrheit gemasz niedergeschrieben zu haben.
S. S. Anwarter 

(w.g.) M a r t in  van  H aalen  
1/”SS” Westland.

(c. Verslag van de kameraden Koelewijn en Fransse.)
De kameraden Koelewijn en Fransse zijn beiden naar Berlijn geweest en heb

ben het volgende meegemaakt:
In een vergadering, die gehouden werd voor de W.A. in Hotel Holtz, Pots- 

dammerstrasse 153 te Berlijn, verklaarde de inspecteur der W.A., Köhler, dat 
hij zijn menschen op 9 Mei had opgeroepen, terwijl op 10 Mei een 190-tal man
schappen mee opgerukt was tegen Nederland.

Drie van deze kameraden zijn gesneuveld.
Vast staat, dat de W.A.-menschen van hun opdracht niets wisten en van te

voren niet op de hoogte waren gesteld van het verraad, dat z ij gingen plegen tegen 
hun eigen volksgenooten.

Op 10 Mei deed zich dan ook de situatie voor, dat deze kameraden geplaatst 
waren voor de Duitsche troepen tegen de Nederlandsche troepen in de omgeving 
van Mook (Limburg). Deze Nederlandsche W.A.-mannen waren in W.A.-uniform 
(dus niet in Duitsch uniform), vermoedelijk waren er onder hen ook gekleed in 
Nederlandsch uniform.

Kameraad Köhler gaat op zijn handelwijze in Duitschland prat.
De kameraden Koelewijn en Fransse waren zeer ontsteld over deze mede- 

deelingen en hebben via het Propaganda Ministerium zich telegrafisch gewend 
tot den Leider, Mussert, tevens door tusschenkomst van den kringleider Visser.

Jl. Zaterdag, 28 September, hebben beide kameraden met kameraad Visser 
een onderhoud gehad met den Leider (Mussert) en hem van deze dingen mede- 
deeling gedaan.

In dit gesprek zeide de Leider o.a.: „Wij hebben den lOen Mei aan de ver
keerde kant gestaan”.

Hierover ontstelden de beide kameraden hevig (Koelewijn was als Nederlandsch 
militair onder de wapenen en heeft, aangezien hij N.S.B.-er was, van een Neder
landsch militair, die onder hem diende, een schot door zijn hocfd gekregen).

Zij brachten den Leider onder het oog, dat zij als Nederlandsche Nationaal-
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Socialisten niet aan de verkeerde kant gestaan hebben, maar als goede Nationaal- 
Socialisten hun plicht hebben gedaan. Toen kameraad Koelewijn ernstig protes
teerde, verzachtte de Leider zijn opmerking door te zeggen: „Ik bedoel, als de 
kameraden uit Duitschland tegen de Franschen en Belgen waren opgetrokken, 
had ik daar geen bezwaar tegen” . Aanvankelijk veroordeelde de Leider het optre
den van de bovengenoemde Nederlanders niet, maar na een heftige reactie van de 
kameraden Koelewijn en Fransse deed hij bovengenoemde uitlating. Ook heeft 
de Leider nog gezegd: „Ik kan er niets aan doen, want deze Bond staat op zich
zelf en ik kan hem niet ontbinden” .

Toen kameraad Koelewijn, die getroffen door het gedwongen verraad van 
de Nederlanders in Duitschland, bemerkte, dat de Leider er niet zoo over dacht 
als hij, althans dezen indruk sterk vestigde, was hij zijn zenuwen niet meer mees
ter en barstte in huilen uit, waarop de Leider op hem toetrad en zeide: „Ga niet 
huilen, anders begin ik ook nog”. De uitgestoken hand van den Leider zag kame
raad Koelewijn niet.

De Leider verzocht hierna de kameraden Koelewijn en Fransse zich te ver
wijderen, aangezien hij nog even onder vier oogen wilde spreken met kameraad 
Visser.

Dit is een oogenblik geschied en de Leider heeft met kameraad Visser afge
sproken, dat kameraad Visser zich in verbinding zou stellen met kameraad 
Zondervan en beide kameraden Koelewijn en Franse.

G. K o e l e w ij n

Wachtmeester van de Nederlandsche W.A. in Duitschland 
Wacht 5 Vendel 9
van Ostadestraat 356, den Haag

H. J. F ra n sse

Constabel van de Nederlandsche W.A. in Duitschland
Wacht 5 Vendel 9
Boerenstraat 93, Den Haag (Ufa, Neubabelsberg)

D o c u m e n t  11
PROCLAMATIE »)

A a n  d e  l e d e n  d e r  N.S.B.!
De Führer, Adolf Hitler, is den heldendood gestorven, vervullende zijn roeping: 

Europa's hoogste goederen, zijn zeden, zijn cultuur, zijn godsdienst te verdedigen 
tegen het Aziatisch-Russische bolsjewisme. De dam, opgeworpen om den storm
vloed uit het Oosten te keeren, welke geheel Europa dreigt te overspoelen, heeft 
zijn grootsten, trouwsten en dappersten verdediger verloren. Met hem zijn 
honderdduizenden gevallen en tot hen behooren vele honderden van onze kame
raden. Zij deden hun plicht tot het uiterste. Zij offerden hun leven.

*) Ongedateerd. Gevonden in Den Haag op 7 Mei 1945. (Noot van het R .v.O .).
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Wij blijven den Führer herdenken als den man, in wien in de grootste volkeren- 
worsteling aller tijden de herkrijging van de vrijheid van ons Nederlandsche 
volk en de erkenning van de zelfstandigheid en zijn eigen aard een krachtigen 
verdediger tegen velen heeft gevonden, getuige zijn erkenning van mij als Leider 
van het Nederlandsche volk, waarmede de Führer niet anders tot uitdrukking 
heeft willen brengen dan de bevestiging van zijn verlangen, dat het Nederland
sche volk in een vernieuwd Europa zijn eigen leven zou voeren. Gelijk voor mij 
de eenige en uitsluitende beweegreden voor de aanvaarding daarvan onder de 
gegeven omstandigheden is geweest om op deze wijze de erkenning van de vrij
heid voor ons volk vast te leggen, uiteraard wel wetende dat tijdens een Duitsche be
zetting mij weinig mogelijkheid zou worden gelaten mij als zoodanig te doen gelden.

Of Europa in de naaste toekomst ten onder zal gaan, weten wij niet. De ver
antwoordelijkheid voor het behoud van ons werelddeel rust nu voor een groot 
deel op Engeland. Maar de verplichting om daartoe mede te werken blijft voor 
alle Europeesche volkeren, ook voor het onze.

De N.S.B. heeft bijna 14 jaren in een historisch tijdvak gestaan te midden 
van ons Volk. Veelal onbegrepen, verdacht en gehoond. En toch waren, zijn en 
blijven onze beginselen onaantastbaar zuiver,
1. De solidariteit, de samenwerking van alle Europeesche volkeren is levens

voorwaarde voor ieder volk in Europa; oorlog binnen Europa is broedermoord,
2. In dat nieuwe Europa willen wij een eendrachtig Nederlandsch volk, omvat

tende alle man van Nêerlands stam.
3. Deze eendracht en deze herrijzenis in volksch ontwaken zijn alleen mogelijk 

uit onze 3 bronnen; Godsvertrouwen, Liefde voor Volk en Vaderland en 
Eerbied voor den Arbeid.

Daarvoor hebben wij nu bijna 14 jaar lang gestreden; de laatste 5 jaren onder 
de meest ongunstige omstandigheden. Wat ons ook de naaste toekomst moge 
brengen, de bovenstaande beginselen zijn gegrift in de harten van tienduizenden 
en gewijd door het offer aan goed en bloed van duizenden. Eens zal dit alge
meen erkenning vinden en vruchten dragen voor ons volk.

Nu de heroïsche eindstrijd in dezen verschrikkelijksten aller oorlogen in het 
hart van Europa gestreden wordt en de Führer aan het hoofd van zijn troepen 
gevallen is, roep ik de leden der Beweging, die naar mijne aanwijzingen en in 
mijnen geest steeds gehandeld hebben, op om Volk en Vaderland te blijven die
nen, zooals ik hun gewezen heb.

In den grooten nood van dezen tijd dienen alle Nederlanders elkander bij 
te staan en gij, die U geroepen gevoeld hebt voor alles Uw Volk te dienen, 
blijft ook thans het goede voorbeeld geven in offervaardigheid en trouw, opdat 
Nederland herrijze.

Wij blijven den Vaderland getrouwe tot in den dood.
M ussert.


