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1907', toe te voegen - deze en dergelijke toevoegingen werden toen door
Generalkommissar Wimmer prompt verboden.'
Welke groepen hebben die verklaring nu afgelegd en ondertekend? Vast

staat: aanvankelijk alle leerkrachten (ook bij het bijzonder onderwijs) en
daarnaast allen die van september '40 af een aanstelling als ambtenaar of
arbeidscontractant in dienst van de overheid ontvingen, maar, aldus Schol-
tens, 'de meeste reeds fungerende ambtenaren' hebben de verklaring nimmer
ondertekend.ê Rauter droeg er daarentegen zorg voor dat zij door de leden
van de politiekorpsen wel degelijk ondertekend werd. In Den Haag werd
dat door één functionaris geweigerd." Uit het noorden en oosten van het land
werden de leden van het Korps Marechaussee voor die ondertekening naar
Kampen geroepen. 'Er werd een autobus gecharterd die ons, Groninger
marechaussees', aldus de latere verzetsstrijder Stavast,

'naar Kampen vervoerde. Ik peilde de meningen van de anderen in de hoop tot
een gemeenschappelijke weigering te kunnen komen ... Onderweg zat ik nog
steeds in tweestrijd. Zou ik straks weigeren? Ik als jongste in leeftijd, als twintig-
jarige, als enkeling? Wat zouden de gevolgen zijn? Ontslag? Enkel ontslag of
ook arrestatie? Moest ik als jong broekje weigeren, terwijlofficieren adviseerden
te tekenen? In de bus zaten meerdere opperwachtmeesters en ook een paar
adjudanten. Onder hen waren zeker Oranjegezinden. Allen tekenden, zonder
uitzondering. Ik ook."

*

Waarom heeft Seyss-Inquart gedoogd dat de loyaliteitsverklaring waar
zoveel over te doen geweest was, aan de meeste ambtenaren die al in functie
waren, niet voorgelegd werd? Wij kennen zijn motieven niet, maar durven
er twee veronderstellen. Het eerste motief kan geweest zijn dat hij vreesde
dat de eis tot ondertekening tot allerlei deining zou leiden, misschien ook
slapende honden wakker zou maken; en als tweede motief zien wij dat hij
was gaan inzien dat de verklaring overbodig was: er bleek immers in '40
nagenoeg niets van enig verzet in het ambtelijk apparaat.

Dat laatste vormde voor Seyss-Inquart een aangename verrassing.
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