
VON SCHRÖTTER KRIJGT ZIJN ZIN

met het 'protest' aan von Schrötter overhandigd werd. Seyss-Inquart kreeg
een afschrift. Von Schrötters overwinning was kompleet en dat het bestuur
van de Metaalbond de strijd die maar kort geduurd had, als geëindigd be-
schouwde, bleek uit het feit dat de leden die niet ter vergadering aanwezig
geweest waren, geen afschrift van het 'protest' ontvingen en dat hun het
stuk, als zij er om vroegen, bewust onthouden werd.! De directie van de
vliegtuigfabriek 'Aviolanda' te Papendrecht kreeg vijf maanden later namens
Damme te horen 'dat ieder voor zich maar moet bepalen welke houding hij
zal aannemen."

*

Eerder op die 4de juni was von Schrötter aanwezig geweest bij een bespre-
king die Snouck Hurgronje en Hirschfeld met Seyss-Inquart en Fischböck
voerden. De twee Nederlandse secretarlssen-generaal wezen wèl, en met
nadruk, op het volkenrechtelijk ontoelaatbare karakter van von Schrötters
optreden. Zij wezen ook op de 'Aanwijzingen', 'een bindend richtsnoer voor
de Nederlandse autoriteiten', zeiden zij. Von Schrötter las zijn 'concessies'
voor: geschutlopen behoefde men op de werven niet te monteren en hij
zou zijn best doen dat men geen nieuwe orders voor schietwapenen zou
opleggen. 'Absoluut onvoldoende', riposteerden Snouck en Hirschfeld. De
Reichskommissar, zich er terdege van bewust dat op dit kritieke moment
duidelijkheid van hem verlangd werd, hakte de knoop door: wat von
Schrötter gevraagd had, achtte hij 'niet onredelijk', het protest van Neder-
landse kant nam hij dus voor kennisgeving aan: von Schrötters richtlijnen
vormden voortaan zijn besluit. 'Van Nederlandse zijdewerd nog nadrukke-
lijk verklaard dat van geen overeenkomst met de Nederlandse industrie
sprake was, doch dat deze door dwang genoodzaakt werd, het besluit van de
Rijkscommissaris te aanvaarden."

*

Drie jaar na de oorlog deed het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag de uit-
spraak dat' de intimidatie voortvloeiend uit de mededeling van von Schröt-
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