
BELEID VAN DUBOIS

Volgens schatting waren er in Nederland in mei '40 ca. 1,2 miljoen radio-
toestellen. Daarenboven waren er ca. 350000 aansluitingen op de draad-
omroep. Die draadomroep gaf slechtsprogramma's van 'foute' zenders door;
het aantal aansluitingen ging spoedig dalen: tot ca. 250000 in oktober '40,

enige tijd later tot 225000. De programmabladen van de omroepvereni-
gingen hadden in de zomer van '4I niet veel meer dan een kwart van hun
abonné's uit mei' 40 behouden.

Opbouwdienst

Van '33 afhadden de machthebbers van het Derde Rijk zich grote moeite
gegeven, de jeugd voor het nationaal-socialisme te winnen. Alle organisaties
van jongeren die een andere ideologische grondslag hadden, werden ge-
leidelijk aan verboden, slechts één organisatie bleef over: de Hitler-Jugend.
Men werd daar op tienjarige leeftijd verplicht in opgenomen; jongens
bleven lid tot hun achttiende, meisjes (die van hun veertiende af binnen de
HJ lid waren van de Bund Deutscher Mädel) tot hun een-en-twintigste.
Tussen hun achttiende en hun vijf-en-twintigste levensjaar konden manne-
lijke en vrouwelijke jeugdigen bovendien verplicht worden, een half jaar
dienst te doen in de Reichsorbeitsdienst; in '39 was die verplichting (die niet
voor Joden gold) aan ca. tweehonderdduizend mannelijke en ca. honderd-
duizend vrouwelijke jeugdigen opgelegd. Leider van de Reichsarbeitsdienst
was een oud-beroepsmilitair, Reichsarbeitsjuhrer Konstantin Hierl.
Het paste geheel in de plannen die de machthebbers van het Derde Rijk

met bezet Nederland hadden, dat ook hier te lande een op het nationaal-
socialisme georiënteerde, verplichte Arbeidsdienst in het leven geroepen
zou worden. Hiermee moest, schreef Seyss-Inquart in de zomer van '44
(toen allang gebleken was dat de opzet mislukt was) 'ein brauchbares Instru-
ment nationalsozialistischer Erziehung [iir das niederländische Volk' ge-
schapen worden.! Het waren Seyss-Inquart en Generalkomniissar Schmidt
(in wiens sector de Arbeidsdienst zou vallen) die zich voor de verwezen-
lijking van die opzet moeite gingen geven. Natuurlijk begrepen zij dat ook
hier voorzichtigheid geboden was en dat men het Nederlandse volk niet
rauwelings met een zich alsnationaal-socialistischaandienende Arbeidsdienst
moest confronteren. Was een geleidelijke aanloop mogelijk? Inderdaad:
er zouden na de demobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht ettelijke

1Brief, 12 juli 1944, van Seyss-Inquart aan K. Hied (BDe, 2164-69).


