
GENERAAL SEYFFARDT

Kennelijk was Seyffardt, 'overtuigd nationaal-socialist', het op I juli
geheel met Kleyn eens over de wenselijkheid van een Nederlands Legioen.
Belangrijker was dat ook Seyss-Inquart veel voor zulk een Legioen voelde.
Enkele dagen na de verschijning van Arnold Meyers artikel vroeg hij Hitler
om machtiging om tot de oprichting van een Legioen over te gaan. Aan-
nemend dat hij die machtiging zou krijgen, stelde Seyss-Inquart op woensdag
2 juli tijdens een ontvangst op 'Clingendael' aan prof. dr. G. A. S. Snijder
die hem in '40 al zo belangrijke diensten bewezen had, de vraag of deze
iemand wist die bij de oprichting van een Legioen de leiding kon nemen.
Dat Mussert niets voor zulk een Legioen voelde, was Seyss-Inquart bekend;
de Reichsleommissar zal er wel een nieuw bewijs in hebben gezien dat de leider
van de NSB nooit verder keek dan zijn neus lang was. Seyffardt, wiens naam
bij de ontvangst op 'Clingendael' genoemd werd, leek Seyss-Inquart een
ideale candidaat om als vaandeldrager op te treden: oud-chef van de
generale staf, nationaal-socialist en geen lid van de NSB. Namens Seyss-
Inquart bracht Snijder op donderdag 3 juli een bezoek aan Seyffardt. Of
deze er iets voor voelde, een Nederlands Legioen op te richten? Ja. Dat-
zelfde antwoord gaf Seyflardt toen Kleyn en Ispert hem een dag later, vrijdag
4 juli, maar nu namens Generalkommissar Schmidt, dezelfde vraag kwamen
voorleggen. Zaterdag 5 juli weer een nieuwe bezoeker: SS-Hauptsturm-
führer Karl Leib, het ijverige hoofd van het ijverige recruteringsbureau voor
de Waffen-SS, de SS-Ergänzungsstelle Nordwest. En Leib had groot nieuws:
Hitler had zijn toestemming gegeven "zur Errichtung einer niederländischen
Legion. Diese soll', zo legde Seyffardt later vast, 'den Namen 'Preiwilligenver-
band Niederlande' erhauen." Klonk 'Nederlands Legioen' Hitler te
'Nederlands' of te groots? Wij weten het niet. Wèl weten wij dat op het
moment waarop Hitler de oprichting der formatie goedkeurde, in Berlijn al
vastgesteld was dat zij 'keine holländische Truppe, sondern eine Binheit der
Waffen-SS' zou worden." Al vóór de overal op de Sowjet-Unie was namelijk
bepaald dat eenheden als de Italiaanse divisies aan de Wehrmacht toegevoegd
zouden worden maar dat formaties van vrijwilligers uit de 'Germaanse'
landen die Duitse wapenen zouden ontvangen, opgenomen zouden worden
in de Waffen-SS. Die regeling zou althans Seyss-Inquart voor grote moeilijk-
heden plaatsen: terwijl hij juist zijn best wilde doen, een 'Legioen' van de
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