
HITLER IS TEVREDEN

werden door Hitler goedgekeurd; ook gaf deze zijn zegen aan Seyss-Inquarts
plannen tot oprichting van een Nederlandse Landstand en een Nederlands
Arbeidsfront. 'Der Führer hat bei Erortcrung dieser Gedankengänge' (dat in
Nederland de organisatievormen van het Derde Rijk geschapen moesten
worden) 'betont, dass eine Gleichstellung der Niederlande mit Belgien ader Frank-
reich' (dat waren geen 'Germaanse' landen) 'nicht in Betracht leommt, und die
in dieser Hinsicht früher vom Reichsmarschall abgegebene Zusicherung zu Gunsten
der Niederlande bestätigt.' De inhoud van die toezegging was geweest dat de
Nederlandese bevolking op economisch gebied niet slechter behandeld zou
worden dan de Duitse. Hitler voegde daar nu drie nieuwe gunsten aan toe: er
mocht geen voedsel meer uit Nederland naar Duitsland geëxporteerd
worden ('Der Reichsleommissar kann natürlich Ausnahmen zulassen'), de export
van Duitse industriële producten naar Nederland diende hervat te worden en
er zou voorlopig geen wettelijke dwang uitgeoefend worden teneinde de
inzet van Nederlanders in Duitsland te bevorderen. Hitler nam deze
beslissingenhoewel Seyss-Inquart er met nadruk op wees dat de stemming
in Nederland uitgesproken anti-Duits was en dat er druk geluisterd werd
naar de radio-uitzendingen uit Engeland; wat dat laatste betrof, meende
Hitler dat het onjuist zou zijn, in Nederland alle radiotoestellen in beslag
te nemen: 'Der Führer hat das Argument' (het was een argument van Schmidt)
'dass der Besitz eigener Rundjimkempfangsgeräte die Niederlánder doch weitgenend
mit der deutschen Sprache vertraut und sie dadurch auch deutschen Propagandalo-
sungen zugängig maché, geiten lassen.' Seyss-Inquart rapporteerde óók dat er
meer sabotagedaden in Nederland gepleegd werden: Hitler gafhemlast tot
'schärfstes Durchgreijen, Abführen van Geisein und notfalls aucli Ersehiessen.'
Wat zij over de Jodenvervolging bespraken, zullen wij later in dit deel
weergeven. Ten aanzien van Mussert en de NSB werden de tekortkomingen
door Seyss-Inquart, in aansluiting op zijn schriftelijk rapport, "peinlich
ausfiihrlich und objektiv' geschilderd. Desondanks werd de 'bisher einge-
schlagene NSB-Kurs' door Hitler 'gebilligt und als zweckmássig bezeichnet ...
Unter den abwaltenden Umstánden sei die Herausnahme der NSNAP aus dent
politischen Raum notwendig.' Stellig speelde hierbij Musserts bereidverklaring
om Hitler trouw te zweren, een belangrijke rol; zijnerzijds verklaarde Hitler
zich in beginsel bereid, die eed in ontvangst te nemen. Een datum werd daar
nog niet voor vastgesteld. Inelk gevalwasnu wèl, geheel in overeenstemming
met hetgeen Seyss-Inquart gesuggereerd had, de koers bepaald; Hitler toon-
de zich trouwens in het algemeen uitermate ingenomen met wat het Reichs-
kommissariat onder Seyss-Inquarts leiding in nog geen zestien maanden in
Nederland gepresteerd had. Wellicht had die lof met name betrekking op
Nederlands economische integratie in Duitsland want, zo had Seyss-Inquart
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