
SEYSS-INQUART IS AANGENAAM VERRAST

Hij was zich, toen hij zijn functie aanvaardde, van drie dingen bewust: ten
eerste, dat tal van maatregelen genomen moesten worden die Nederland
pijnlijk zouden treffen; ten tweede, dat het onmogelijk was, op de sleutel-
posten in het Nederlandse bestuursapparaat Duitsers te plaatsen: die waren
niet beschikbaar en zulk een oplossing zou ook 'politisch untragbar'
zijn-; ten derde, dat Nederland zich in die pijnlijke maatregelen gemak-
kelijker zou schikken indien de desbetreffende besluiten door Nederlanders
ondertekend waren en niet door Duitsers. Daar kwam na korte tijd nog een
vierde inzicht bij: dat het, wanneer de secretarissen-generaal collectief hun
ontslag indienden, 'unwahrscheinlich (war), Niederländer zu !inden, die die
Verwaltung ûbernommen hätten.'2 Ja - Mussert stond te trappelen van
ongeduld, maar in hem had Seyss-Inquart geen vertrouwen.

De politieke positie van de secretarissen-generaal was dus niet zwak - zij
was eerder sterk: Seyss-Inquart had hen in hoge mate nodig.

Uit niets blijkt dat de secretarissen-generaal zich daar voldoende van
bewust zijn geweest. Essentieel stonden zij op politieke posten tegenover
een geduchte en geslepen politieke tegenstander, maar zij waren (op dat
punt had Bosch van Rosenthal volkomen gelijk) geen politieke strijders.
Verscheidenen hunner misten daar alle capaciteiten voor en waren al qua
karakter eerder meegaand dan strijdvaardig. Bovendien overheerste althans
in '40 in het college de overtuiging dat verzet nutteloos en zinloos was en dat
men diende te streven naar het onverkort behoud van 'rust en orde' in de
maatschappij. Dat was het punt waarop Seyss-Inquarts beleid met dat van de
secretarissen-generaal samenviel: juist voor de geleidelijke omschakeling
van Nederland in nationaal-socialistische richting die de politieke opdracht
van de Reichskommissar vormde, had hij als uitgangspositie een rustige en
ordelijke samenleving nodig. Bestrijding van het verzet was hem natuurlijk
onder alle omstandigheden welkom.

Wij willen niet ontkennen dat de secretarissen-generaal, naarmate de be-
zetting vorderde, meer en meer aan handen en voeten gebonden werden en
dat de Duitse controle welke op tal van niveaus uitgeoefend werd, een steeds
stringenter karakter aannam - zulks nog afgezien van het feit dat na een jaar
de leiding van vijf departementen aan NSB' ers of anderszins pro-Duitse
figuren toevertrouwd was. Toen was er een breuk gekomen in de verhouding
tussen Seyss-Inquart en althans een deel van de secretarissen-generaal die hij
in mei '40 in functie aangetroffen had. Maar een breuk tussen hem en het

1 Rapport, 30 juli 1942, van Piesbergen aan de Reichskanzlei, p. 7-8. Het stuk (BDe,
8854-69) is vóór vereending door Seyss-Inquart goedgekeurd. 2 Seyss-Inquart:
'Erster Bericht', p. 7.
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