
HET DUITSE SYSTEEM

de aan hem verknochte elite van SS' ers; zij zouden er de werkelijke heersers
zijn. Talrijke vooraanstaande industriëlen hielden de machtige Reichsjuhrer-
SS dan ook graag te vriend: een aantal van de meest vooraanstaanden
hunner, directieleden en commissarissen van de grootste Duitse concerns,
waren lid van de z.g. Freundeslereis des Reichsfahrers-SS. Eén- of tweemaal
per jaar kwamen zij met hem bijeen en elk jaar droegen zij ca. I mln Rni
aan donaties af waarover hij vrij beschikken kon.
Himmler was, schatten wij, in Posen meer dan drie uur aan het woord.

Wij achten het niet nodig, een uitvoerige samenvatting te geven van zijn
lange toespraak.Wat wij allereerstwillen onderstrepen is dat hij zijn gehoor
waarschuwde dat Duitsland de zwaarste beproevingen nog voor de boeg
had: voorlopig niet verder gaand dan tot september '45 sprak hij van een
vijfde en zesde oorlogsjaar waarin de druk op Duitsland zou toenemen.
Aangenomen dat het Duitse volk zich niet aan defaitisme zou overgeven,
twijfelde hij, zei hij, niet aan de overwinning. Reële argumenten gaf hij
hiervoor niet aan, behoudens dat hij een lange berekening produceerde
om te betogen dat het Rode Leger aan het einde kwam van zijn reserves.
Kennelijk was zijn verwachting dat de grote Geallieerde landing in West-
Europa afgeslagen zou worden (hij zei daar overigens niets over en hij
repte evenmin van de V-wapens die door concentratiekamp-gevangenen in
gigantische onderaardse tunnels in de Harz en elders geassembleerd zouden
worden), en kennelijk verwachtte hij verder dat de Wehrntacht, na een
Geallieerd falen in West-Europa, in staat zou zijn, de Sowjet-Unie beslissend
te verslaan en wat nog aan Russische strijdkrachten zou resten, terug te
dringen tot achter de Oeral. Kennelijk nam hij óók aan dat de Verenigde
Staten en Engeland na het mislukken van hun grote landing het hoofd in
de schoot zouden leggen. Dan zou men de opbouw van het Reich kunnen
voltooien: een grootse taak voor de SS, 'denn dieses geimanische Reich', zo
betoogde hij, 'braucht ihn' (d.w.z. de orde van de SS) 'wenigstens für die
náchsten [ahrhunderte. Dann, in hundert, tausend ader zweitausend [ahren wird
sicherlick einmal wieder eine andere Farm gefunden werden.' Hem viel het
evenmin moeilijk alsHitler om in eeuwen te denken.
Men zou zijn dromen over de toekomst van de SS kunnen afdoen als

een absurde fantasie, ware het niet dat in de realiteit van het Derde Rijk
juist die fantasie reeds tot de ondergang van miljoenen mensen geleid had.
Zo zou het doorgaan. 'Bin Grundsatz', aldus Himmler in een van zijn meest
typerende passages,

'muss far den SSs-Mann absolut geIten: ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich
haben wir zu Angehörigen unseres eigenen Elutes zu sein und zu sonst niemandem,
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