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Op zondag 13 december '42 zou, zoals tevo-renin de pers aangekondigd was,
het elfjarig bestaan der NSB herdacht worden in een grote vergadering in de
Markthallen te Utrecht. Een week tevoren evenwel, 6 december, had de
RAF bij klaarlichte dag de Philipsfabrieken te Eindhoven gebombardeerd.
Zouden de Britten nu deMarkthallen in puin komen leggen? Beslotenwerd,
geen risico te nemen: de extra-treinen waarmee de zwart-geüniformeerde
NSB-functionarissen uit alle delen deslands ter vergadering gevoerd werden,
reden niet naar Utrecht maar naar Amsterdam. Daar kwam men zondag-
middag in het Concertgebouw bijeen; de avond tevoren was in een kort
bericht in de pers meegedeeld dat het zondagmiddag-abonnementsconcert
van het Concertgebouw-orkest drie weken uitgesteld was.
Plaatsvervangend leider van Geelkerken opende de vergadering met de

bravour die van hem verwacht werd: 'En toch komt Rommel in Kairo!'
(daverend applaus). Na hem besteeg Seyss-Inquart het podium. I Hij had
nauwelijks een minuut het woord gevoerd ofhij had zijn auditorium duide-
lijk gemaakt dat, zolang de oorlog zou duren, van een overdracht van de
macht aan de NSB geen sprake zou zijn: de verantwoordelijkheid lag bij
hèm, de Reuhskommissar, 'und solange noch Wil die Entscheidung genmgen wird
ul1d alles ungewiss ist' (in' 40 en '41 had Seyss-Inquart zich heel anders uitge-
Iatenl) 'werden wir uns dieser Verantu/ortung nicht entziehen, Maar daarmee was
niet alles gezegd.

'Wir hotten eben in dieset Woche', onthulde Seyss-Inquart,

'eine Aussprache ini Fuhrerhauptquartier. Herr Mussert, uiein Kamerad Schmidt und
ich waren beim Führer ... und in dieset Unterredung sind die Grundsätze der kütiftigen
Gestaltung 110mFührer Jestgelegt worden.

Der erste Grundatz, den der Führer vereiindet hat, war der: er will die Niederländer
nicht als Besiegte behandeln, (bijval) 'Die Niederldnder sollen in volter Cleichberechti-
gung an allen Möglichkeiten, die dieses neue Europa gibt, Anteil haben ...

Und hierzu gehört als zweiter Grundsatz die At!{gabe, die sick Ihr Leider immer
gestellt ... hat, ndmiicli dem niedertändischen Volk den Nationaisoztalismus nahezu-
bringen. Und !Vasheisst heute Nationalsozialismus? Heute heisstNationalsczialismus ..

1Wij citeren het verslag in de Deutsche Zeituno in den Niederlanden, 14 dec. 1942.
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