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DE BEAUFTRAGTEN

Willi Münzer, deBeauftragte in Zeeland, was evenalsBene een alter Kdmpjer,
Hij was in Osnabrück Kreisleiter der NSDAP geweest. Ook hij was een
fanatiek nationaal-socialist; de NSB was hem te 'burgerlijk' en te 'fascistisch'.
Gezond verstand en mensenkennis waren hem vreemd. Aan Seyss-Inquart
stuurde hij van tijd tot tijd op diens verzoek geheime rapporten toe over de
situatie in Vlaanderen - rapporten die Münzer, hogelijk ingenomen met een
zo verantwoordelijke opdracht, van een in zeeland wonende Vlaamse
kunstschilder betrok; de man had 'reeds lang België verlaten en (kon) nu af
en toe eens een reisjenaar Antwerpen maken' waar zijn familie verblijfhield;
zijn geheime rapporten waren, aldus een NSB'er die er enkele las, 'baker-
praatjes zonder enige inhoud."
Men ziet: van deze vier Beaujtragten bezaten er drie (Coming, Schwebel,

Völckers) bestuurservaring in Duitsland voor zij in Nederland benoemd
werden. Misschien droeg dat er toe bij dat zij hun functie zo lang uitge-
oefend hebben. Van de overige twintig provinciale Beaujtragten hadden de
meesten hun benoeming te danken aanhet feit dat zijzich in Duitsland ijverige
Parteigenossen betoond hadden. Dat was overeenkomstig Seyss-Inquarts
wens. Eerst had hij gedacht dat hij typische bestuursambtenaren nodig had,
maar toen hem bleek dat het Nederlandse overheidsapparaat normaal en
loyaal voortwerkte, was hij tot het inzicht gekomen dat hij aan "politisch
erfahrene Manner' meer zou hebben: die had hij via Schmidt bij Bormann
aangevraagd.ê Seyss-Inquart handhaafde evenwel verscheidene figu-
ren die, als Coming bijvoorbeeld, al met de Militärverwaltung ons land bin-
nengekomen waren. Inelk gevalmoest in de gecorrigeerde visievan de Reichs-
kommissar het accent bij het politieke werk der Beaujtragten komen te liggen:
zijmoesten in provinciaal of stedelijkverband de verhoudingen in nationaal-
socialistischerichting forceren zoals Seyss-Inquart en vooralook Schmidt
dit in landelijk verband deden. In de begintijd hadden de Beaujtragten met
Schmidt dan ook het meeste contact'' en de Referenten die aan hun staf
toegevoegd werden, hadden als regel taken die een afspiegeling vormden
van de werkzaamheden waarmee nu juist het Generalkommissariat van
Schmidt belastwas. Die Referenten waren practisch allen uitgesproken natio-
naal-socialistenvan wie sommigen tot het partijkader behoorden, anderen in
Duitsland slechts bescheiden maatschappelijke functies bekleed hadden.
Er waren onder hen hoogst kwalijke figuren die in menig geval meer in de
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