
INVOERING VAN DE DIENSTPLICHT?

'rovers'r) 'mit Ausschluss aller Tendenzen, die nach ex-territorialen Rechten der
Deutschen in den Niederlanden hinzielen,

Aldus Mussert verlangens. Wat bood hij in zijn memorandum aan?
Voor de strijd aan het Oostelijk front een Nederlands militair contingent,

dat 'der Stärke des Niederlándischen Volkes entspricht', voor de z.g. Oostinzet
de complete Nederlandse Arbeidsdienst, voorts boeren en agrarische jonge-
ren voor de landbouw in het oosten en tenslotte complete fabrieksinstallaties
('z.B. ein Traktorenwerk, Flugzeugfabrik'). Maar dit alles kon slechts verwezen-
lijkt worden 'unter der Fuhrung einer Niederlándischen Regierung, die die Macht
hat 14m die notigen Massnahmen zu treffen' (buiging voor Hiders oppergezag:)
'nacli den von dem Führer bestimniten Richtlinien,

Tien dagen na de ondertekening van dit memorandum sprak Mussert te
Lunteren.! Hij bepleitte er opnieuw de vorming van een 'Germaanse Staten-
bond' en sprak zich in dat kader fel tegen alle Duitse imperialisme uit:

'Wanneer het Duitse volk, dat op dit ogenblik alleen reeds veel sterker is dan de
andere Germaanse volkeren, nl. de Nederlanders en de Scandinavische volkeren
tezamen, het in zijn hoofd zou halen om deze andere Germaanse volkeren te
onderdrukken en te beheersen, dan staat voor mij vast dat al heeft het de oorlog
gewonnen, het onherroepelijk de vrede zou verliezen. De geannexeerde Ger-
maanse volkeren zullen kankerplekken worden in het Germaanse lichaam en
daaraan zal het geheel op een kritiek tijdstip te gronde gaan.'

Van' één groot Duits Rijk', zei Mussert, spraken slechts' de Duitse impe-
rialisten en hun gehuurde en betaalde krachten in de andere landen ... Ennu
laat ik nog terzijde het misbruiken van bijbelteksten als 'Uw Koninkrijk
kome' voor de zaak van de staatkundige samenwerking der Germaanse vol-
keren.' 'Men moet', betoogde hij,

'van ieder politiek inzicht verstoken zijn of opzettelijk, zoals de Engelsen sinds
jaren doen, wantrouwen en haat zaaien tussen de Germaanse volken van het
continent om een theorie te verkondigen die daarop neerkomt dat de Germaanse
volkeren heim ins Reich moeten. Wie daarover spreekt, kan beter direct voor de
Engelse radio gaan staan.'

Daarop volgde een aanval op de 'Duitse en Nederlandse kapitalisten' die
elkaar gevonden hadden in de ongeordende kolonisatie in het oosten, d.w.z.
in één die niet gericht was op de vorming van een afgerond Nederlands
gebied:

1Tekst: a.v., 20 c.
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