
EEN GERMANISEERBAAR VOLK 1940-1945



NEDERLAND KAN INGESCHAARD IN “NEU-EUROPA”

 Himmler overtuigt Hitler ervan dat Nederlanders 
rassenverwant zijn

 Daarom is een militaire bezetting verkeerd

 Nederland moet een Duitse “Mark” worden, zoals 
Oostenrijk in 1938

 Vandaar: een “Zivielverwaltung” door een 
rijkscommissaris zoals in Denemarken en 
Noorwegen

 Seysz-Inquart is de aangewezen landvoogd



TOT MAART 1942 MEENT SEYSZ DAT DEZE “INSCHARING” 
MOGELIJK IS

 Seysz bericht Hitler dat de secretarissen-generaal bereid 
zijn de bezettingsverordeningen uit te voeren

 Dat doen zij bij verordening in de vorm van 
Nederlandse wetsbesluiten zodat de Nederlander denkt 
met Nederlands recht te maken te hebben

 Hirschfeld, voor economische zaken, is bereid volledige 
integratie te faciliteren met de Duitse economie

 Hij instrueert de Nederlandsche Bank de 
“Reichskreditkassenscheine” in te nemen als 
Nederlands betaalmiddel en daarvoor de goudwaarde te 
vergoeden



NEDERLAND BETAALT ZO DE EIGEN BEZETTING

 De Duitse soldaat krijgt in deze toonderbiljetten zijn 
soldij

 Hij kan daarop consumptiegoederen kopen buiten het 
Nederlands distributiestelsel om

 De banken zijn verplicht de Scheine in te nemen van de 
detaillisten

 De Nederlandse bank vergoedt in buitenlandse deviezen 
of in goud

 Zo vloeit de Nederlandse goudvoorraad naar Duitsland: 
de bezetting is een voordelig zaakje voor Hitler

 Uiteraard veroorzaakt dat inflatie voor de Nederlandse 
betaalmiddelen



DE RECHTERLIJKE MACHT PAST DE DUITSE DECRETEN TOE

 De Nederlandse raadsheer in de Hoge Raad der 
Nederlanden bepleit landelijk dat deze decreten van 
de bezettingsmacht gelijk staan aan Nederlandse 
wetten

 Ze mogen daarom niet aan het 
Landoorlogreglement-1907 getoetst worden maar 
ook niet aan verdragen van humanitaire aard

 De rechterlijke macht volgt daarin. Taverne vindt ook 
dat de vestiging van Duitse rechters niet op 
rechtmatigheid en verdragsmatigheid getoetst mag 
worden



DE AMBTENARIJ HEEFT DUS GEEN CRITERIA OM DUITS RECHT 
ONVERBINDEND TE VERKLAREN, OOK RECHTERS NIET

 Burgemeesters die de wetten en decreten moeten 
uitvoeren vangen bot bij Frederiks, de secretaris-
generaal van Binnenlandse Zaken

 Frederiks, Hirschfeld en Snouck Hurgronje vaardigen 
een proclamatie uit dat verzet door de burgers 
ongeoorloofd is en neerkomt op strafbare opruiïng

 Zij betogen dat de Londense regering onbevoegd is 
om nog wetsbesluiten te slaan wegens Winkelmans 
capitulatie op 15 mei 1940



DE NEDERLANDER IS CONSERVATIEF EN GEZAGSGETROUW

 De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs 
(Romeinen XIII)

 In november 1940 komen de eerste verordeningen 
waardoor Joden worden gesegregeerd: Ariër-
verklaring en ambtenarenverboden voor joden

 De Nederlander protesteert niet, omdat ook de 
Hoge Raad het ontslag deswege van L.E. Visser als 
president zonder meer aanvaardt.



DE FEBRUARI-STAKING 1941 MAAKT DAT NIET ANDERS

 De staking begon, omdat Nederlanders die 
uitgetrokken waren voor normale steun massaal naar 
Duitsland werden gezonden voor de 
oorlogsindustrie

 Ze kregen geen duurte-toeslag en geen vergoeding 
voor de extreem hoge stookkosten

 De communisten wisten de joden-segregatie erbij te 
betrekken, waardoor de staking een anti-racistisch
karakter kreeg

 De kerken veroordeelden haar als wederspannigheid
jegens het gezag



OPRICHTING VAN DE AMSTERDAMSE JOODSE RAAD 1941

 Deze massale stakingen te Amsterdam veroorzaken 
ook rellen in de “Jodenhoek” van de Jordaan, omdat 
de NSB daar de WA inzet

 De gevolmachtigde voor Amsterdam Böhmcker
vraagt Abraham Asscher om mét de Grüne Polizei
samen te werken

 Asscher biedt aan een Joodsche Raad op te richten 
voor heel Nederland die de ordehandhaving wat 
joden betreft zal borgen en ook verzet zal smoren



DE DUITSERS ZIJN VERRAST: DE JODEN WERKEN OOK AL MEE

 Böhmcker bericht dit aan Seysz die dat aanbod graag 
aanvaardt

 Lages en Aus der Fünten, die deportaties moeten 
voorbereiden, vragen of zij de Raad daarbij mogen 
inschakelen

 Asscher en David Cohen zijn daartoe bereid “om 
erger te voorkòmen”  zoals zij hun achterban 
berichten

 Wat zij daarmede in gang zetten, is iedereen nog 
onduidelijk, want de Holocaust is nog niet begonnen



AANVANG “OPERATIE BARBAROSSA” SCHARNIERPUNT

 Himmler en Heydrich komen met Hitler overeen dat 
nu begonnen moet worden met de genocide op de 
joden

 Göring zal de politieke eindverantwoordelijkheid 
dragen, maar zij zullen uitvoeren

 Eichmann is hun administrator en adviseert overal 
Joodse Raden in te zetten

 De vernietiging kan het best in Polen en westelijk 
Rusland plaatshebben



ALLE BEZETTINGSAUTORITEITEN MOETEN MEEWERKEN

 Seysz kondigt de “Oostinzet” aan

 Hij eist dat de Nederlanders actief meewerken aan 
deze strijd tegen het bolsjewisme

 De bezettingsautoriteiten krijgen daardoor een 
andere opstelling

 De werkverruiming in Duitsland is een vaderlandse 
plicht geworden

 De Nederlander behoort actief dienst te nemen bij 
de Wehrmacht, het Nederlands Legioen

 De Wehrmacht immers is geen vijandelijk leger 
sedert de capitulatie



DE BESTRIJDING VAN HET VERZET WORDT NU AGRESSIEVER

 Seysz meent dat de Nederlander nu ook weerplichtig 
wordt

 De dienstplichtwet wordt nog niet aangepast

 Maar de terugroeping van de krijgsgevangen soldaten 
uit de meidagen 1940 in detentie wordt niet 
uitgesloten

 Verder mag nu worden gerekend op medewerking 
aan het bestrijden van volksvijandige elementen en 
op vrijwillige bijdragen aan de oorlogsinspanningen



DE STAGNATIE BIJ STALINGRAD IN 1941-1942

 De verhoudingen worden verscherpt als de veldtocht 
stokt in de herfstmaanden 1941 en het veldleger moet 
overwinteren in de Russische steppen

 De bezetter zet nu klassieke grondrechten volledig opzij 
zoals het recht van vrije vereniging en vergadering 
alsmede meningsuiting

 Verzet wordt zwaar gecriminaliseerd en 
“Wehrkraftserzetzung” een apart misdrijf

 Notabelen worden in seminarie Beekvliet gegijzeld om 
de bevolking van verzet te weerhouden

 De werkverruiming in Duitsland wordt prangender



WELVAART IN NEDERLAND BLIJFT TOENEMEN

 De Duitse oorlogsindustrie draait op volle toeren

 De Organisation Todt besteedt enorme projecten 
aan in Nederland voor de Westwall

 Het Wassermann-project levert duizenden 
arbeidsuren op en verhoogt de welvaart in 
Groningen aanmerkelijk

 Nederlanders staan niet áchter de Joden, zegt 
Asscher, maar achter hun distributiestamkaart

 Er is nauwelijks een collectieve verzetsneiging

 De jodenvervolging komt op gang, maar incidenteel



DE AANTASTING VAN KERKELIJKE ORGANISATIES

 Wanneer medio 1942 de Duitsers de zuilen trachten 
definitief omver te trekken vaart een verzetsgeest in 
de Nederlanders

 Seysz had gedacht dat de katholieken de strijd tegen 
het bolsjewisme vol zouden steunen

 Maar aartsbisschop Jan de Jong doet anders: in een 
vastenbrief roept hij op tot distantie jegens de 
Duitse, onchristelijke, bezetter

 Hij eist verzet als de bezetter de Roomsch-
Katholieke Werkliedenbond ontbindt en kloosters 
tracht op te heffen 



PROTESTANTEN VOLGEN, MAAR INCIDENTEEL

 De Jong kan daarbij beschikken over een strikt 
hiërarchisch georganiseerde geloofsgemeenschap

 Als de collaboranten met de Duitsers openlijk 
uitgesloten worden van de sacramenten heeft dat 
directe sociale gevolgen

 De protestanten hebben dat niet. Het komt daar 
veeleer aan op wat de gewetensfunctie de individuele 
gelovige dicteert. K.H.E. Gravemeyer is een van hun 
voorlieden.



DE SOCIALISTEN BLIJVEN ZWEVEND

 Koos Vorrink roept op tot openlijk actief verzet 
binnen de SDAP-kolom

 Maar velen kunnen dat niet volgen: Drees, Vliegen, 
Cramer vinden dat Vorrink makkelijk praten heeft als 
ex-voorzitter van de Arbeiders Jeugdcentrale

 De SDAP steekt zwakjes af tegen de geharnaste 
communisten die nergens voor staan



DE TWEEDE HELFT VAN 1943 MARKEERT DE STEMMING

 Het duurt lang voordat de transporten van joden 
dagelijks verschijnsel worden

 De Nederlandse bevolking veinst er niets van te zien 
en wil niets weten

 De Joodse Raad werkt optimaal mede aan deze 
volksverhuizing, maar de gemiddelde ambtenaar 
evenzeer

 In deze tweede helft wordt duidelijk dat Duitsland 
niet zal winnen. Maar ook niet dat het moet 
verliezen. Een vrede vol concessies zit er nog in. De 
welvaart stremt. Distributie is noodzakelijk.



IN 1944 WORDT DE FINALE DUIDELIJK

 Duitsland kan geen wapenstilstand afdwingen bij Stalin 
na de slag bij Koersk

 In Nederland sijpelt dat door. De publieke stemming 
wordt nu anti-Duits omdat ook de welvaart terugvalt.

 De opstand tegen Hitler wordt ruchtbaar: het is dus zó 
ver dat zelfs Duitse opperofficieren zich willen ontdoen 
van de grootste veldheer aller tijden

 Seysz moet steeds meer ordemaatregelen treffen, zeker 
wat betreft de primaire levensbehoeften en de inzet van 
razziá’s in de Randstad

 Er komen avondklokken en minderjarige 
jongvolwassenen kunnen nauwelijks op straat



OPERATIE “MARKET GARDEN” MISLUKT

 Voor Eisenhower en Montgomery  is Holland maar 
een neventoneel herfst 1944

 Zij willen een massieve doorstoot over de Nederrijn
bij Arnhem zodat de Westduitse Laagvlakte voor 
tanksoperaties vrijkomt

 Montgomery houdt niet genoeg rekening met het feit 
dat Antwerpen nog niet logistiek centrum kan zijn 
voor deze doorstoot: ze is nog niet bevrijd.

 Walcheren zit vol met zwaarbewapende Duitsers die 
de Schelde beheersen



GERBRANDY BEVEELT DE SPOORWEGSTAKING-1944

 Gerbrandy is te optimistisch over de opmars van de 
geallieerden

 Hij bericht in begin september dat zij al in Breda 
staan

 Hij beveelt via de radio een spoorwegstaking zodat 
de Duitse troepen in Holland niet bevoorraad 
worden en ook niet verplaatst

 Seysz reageert door nu ook alle voedseltransporten 
over de binnenwateren te verbieden zodat 
hongersnood zal ontstaan



HET ZUIDEN BEVRIJD, HET NOORDEN NIET

 Boven de grote rivieren dreigt nu terreurbezetting 
met wraakacties en strikte distributie

 Eindhoven en Nijmegen worden nu frontstad in de 
noordwaartse corridoir

 De Nederlandse regering vestigt onder deze rivieren 
het Militair Gezag onder SHAEFF

 Prins Bernhard treedt op als bevelhebber van de 
losgeslagen bende der Binnenlandse Strijdkrachten 
vanuit Eindhoven



KRULS DIRECTEUR VAN EEN GEMILITARISEERD CIRCUS

 Kruls zet nu een militair gezagsapparaat op 
bestaande uit voormalige topambtenaren die ineens 
majoor, oversten en kolonels worden 

 Zij bevoorraden zich uit de SHAEFF-supplies bij 
Brussel

 Kruls accepteert niet dat het kabinet-Gerbrandy zich 
vestigt in hotel Bosch en Ven bij Oisterwijk wegens 
mogelijke competentieconflicten

 De Binnenlandse Strijdkrachten ontwapenen 
Duitsers en politie-ambtenaren op eigen doft

 Het proces van zuivering begint



CAPITULATIE OP DE LÜNEBURGER HEIDE 1945

 Op 4 mei 1945 capituleert Duitsland integraal 
tegenover Montgomery

 Het Duitse rijk houdt op te bestaan

 Het wordt niet hersteld; in zijn plaats treedt de 
Duitse Bondsrepublik in 1952

 Voor de opgesloten korpsen in Nederland treft de 
Canadese generaal Foulkes een apart 
uitvoeringsarrangement ter demobilisatie

 Dat gebeurt op 5 mei dav te Wageningen 
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