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beroep, hoewel de oorlog, het groote conflict, waarom het in deze wereldworsteling gaat, niet geëindigd is.
De Wehrmachtbefehlshaber heeft er op gewezen, dat de houding onder
deze vrijgelaten krijgsgevangenen niet zoo was, dat hij het kon verantwoorden
hen in dezen tijd zonder meer in deze vrijheid te laten, dat geldt in het
bijzonder voor de. beroepsmilitairen, die eigenlijk na de capitulatie zonder
beroep waren en daardoor zeker gemakkelijk konden afglijden. Het belangrijkste zijn echter de plannen van onze vijanden op dit oogenblik nu de
strijd in het Oosten met steeds duidelijker overwicht der Duitsche en
Europeesche legers zijn beslissing nadert. Op dit, oogenblik, evenals een jaar
geleden, schreeuwt Stalin om het tweede front.en in dit moment, nu het
weer eens om Europa gaat, zooals om de paar eeuwen het geval is, willen
de Atlantische mogendheden, Engeland eru de- Ver. Staten, dezen in het Oosten
vechtenden troepen door een landing in het Westen den dolksteek in den rug
toebrengen* Ten minste, dat beweren zij. Maar hoe willen zij dat doen? Want
gij weet zelf hoe sterk onze kusten zjjn, hoe vooral de versterking der havens
is uitgebreid, zoodat het nauwelijks waarschijnlijk is, dat een poging daar
succes heeft. Dan komt het denkbeeld, dat men probeert — al is het maar
een manoeuvre — met uit de lucht gelande troepen, met aan land gebrachte
commando's met uitgeworpen wapenen en met oproepen dergenen, die eens
in het Nederlandsche leger gediend hebben, een schijn-front te vormen. In
ieder geval gelooven wij, dat wij van den vijand een dergelijk gewetenloos
en onbedachtzaam optreden zouden kunnen verwachten. Het is niet aan
twijfel onderhevig, dat het einde van elke manoevre van dezen aard slechts
een volledig opofferen zou zijn van de elementen, die er aan zouden meewerken. Het is echter mogelijk, dat de opgeleide soldaten of sommigen van
hen, die immers een zekere militaire discipline gewend zijn, aan zulk een
oproep gehoor zouden geven, al was het maar ten deele. Verder heeft de
vijandelijke zender er op 27 Februari over gekletst, dat Duitschland eenmaal
bezet moet worden en dat doorvoor ook Nederlandsche mannen gebruikt
moeten worden.
Deze onschuldige engel van de radio heeft daarbij gezegd, dat men daardoor
de taak der bolsjewistèn moet en wil verlichten. Dat zou een grimmige waarheid zijn, Nederlandsche mannen. Hoe denkt gij, dat het Duitsche volk er op
zou reageeren, wanneer hier uit het Westen ot uit Engeland en Amerika
iemand het zou wagen het vaderland te bezetten van de soldaten, die hun
bloed offeren, opdat Europa vrijblijft. Het is een grimmige waarheid, wanneer'
deze onschuldige engel gezegd heeft, dat daardoor de taak der bolsjewistèn
verlicht zou worden.
Met het oog op de grootmoedigheid van den FUhrer en de zoo vroegtijdige
vrijlating, zijn deze plannen van den overkant misdaad en misbruik maken
van die grootmoedigheid, daar wij echter juist door de verantwoordelijkheid,
die wij dragen, op alles voorbereid moeten zyn en ook de geringste mogelijkheid van het in gevaar brengen van ons Oostelijk front uit den weg moeten
ruimen, hebben wy ook de kleinste gelegenheid tot verwezenlijking dezer
plannen moeten verhinderen. Het is voor de Nederlanders ook beter, dat de
dingen zóó in het reine zijn gebracht. Maar degenen, die thans in krjjgsgevangenschap, moeten terugkeeren, kunnen het emigrantencomité in de Londensche schuilkelders, dat van den overkant af ophitst, dankbaar zijn.
Het is nog nooit zoo duidelijk geworden als door dit voorbeeld, dat slechts
hij kan en mag leiden, die zelf midden in het volk staat en weet wat er in
het volk leeft. Emigranten weten dat nooit! Emigranten hebben er nog slechts
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een voorstelling van, hoe het eens was, toen zij het land verlieten. Al het
andere zijn wankele wenschdroomen. Maar wat in het volk leeft, wat het volk
beweegt, wat het volk noodig heeft, dat weten de emigranten niet meer.
Kameraden, het was immers zoo teekenend, dat op 12 Mei de mannen
aan den overkant, die tot dat oogenblik hadden opgehitst en aanwijzingen
gegeven, opeens begonnen te stamelen en zeiden, niet te kunnen zeggen, wat
er gebeuren moest, aangezien zij niet wisten, wat eir gebeur d was! Maar dan
moeten deze mannen in ieder geval hun mond houden. Het staat ook volkenrechtelijk volkomen vast, dat het voor een regeering noodig is, dat zij de
werkelijke macht heeft om de regeering daadwerkelijk uit te oefenen. Volkenrechtelijk wordt een groep menschen, die zich regeering noemt, maar geen
macht heeft om de verantwoordelijkheid te dragen, niet als regeering erkend.
En zoo begrijp ik ook artikel 21 van Uw grondwet, waarin gezegd wordt, dat
de Nederlandsche regeering nooit haar zetel buiten het land mag verplaatsen,
aangezien zij anders geen regeering meer is.
KAMERADEN, dit eene moet duidelijk vooropgesteld worden: „Wie iemand
Tolgt, die volkenrechtelijk niet als verantwoordelijk beschouwd kan worden,
plaatst zich zelf buiten het volkenrecht. Hy valt onder het oorlogsrecht.

Nationaal-socialisten, wat- wij geconstateerd hebben, verschaft ons geen
vreugde, dat kunt ge gelooven, maar het was een ervaring, die ons met
verontwaardiging heeft vervuld toen wij zagen, dat deze opgehitste en verleide
mannen en vrouwen ten slotte in den steek werden gelaten en wel door de
lieden van den overkant en de raddraaiers aan deze zijde.
Dezen hebben steeds beweerd, dat de Duitschers niet kunnen ingrijpen,
dat ze het standrecht in het geheel niet kunnen afkondigen, dat zij de
vonnissen niet kunnen voltrekken. Ja, kameraden, de Duitschers kunnen niet
alleen, zij moeten, 'want de Duitschers moeten nog veel meer kunnen. Zij
moeten thans een bovenmenschelijke krachtsinspanning ontplooien om Europa
te redden. Dat is het juist wat ons de rust en zekerheid geeft om lederen
maatregel te nemen, al is hij nog zoo hard, als wij hem maar voor de
geschiedenis verantwoorden kunnen, omdat hij juist voor de redding van
Europa noodig is.
GEEN ALGEMEENE STAKING
• Er zijn hier stakingsbewegingen en daden van sabotage geweest. ER IS
GEEN ALGEMEENE STAKING GEWEEST. Het aantal dergenen, die ordelijk
bleven of snel tot dé orde terugkeerden, is overweldigend groot in verhouding
tot het aantal van hen, die 24 of 28 uur zich aan de orde hebben onttrokken.
Maar wij konden in dezen toestand ook niet de geringste ordeverstoring
dulden. Daarom heb ik mijn besluit genomen en bet politiestandrecht afgekondigd, eerst over vier provincies en daarna over het geheele land.

Het Duitsche uitvoerende gezag, onder leiding van den höh'eren SS- und
Polizeiführer, heeft de gestelde taak in kortsit tijd volbracht. In ieder geval
is het duidelijk geworden ^en weet nu ieder hoe ernstig de toestand wordt bij
een poging om hier in heï land de orde te verstoren. Wellicht ziet men thans
in, dat de lankmoedigheid aan onzen kant niet voor zwakheid mag worden
aangezien.
Nationaal^ocialisten, de maatregelen, die getroffen werden, hoe ernstig zij
ook in hun gevolgen waren, zijn alle onder mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik moet het uitvoerende gezag en al mijn instanties mijn waardeering
uitspreken voor hun duidelijk en vastberaden optreden en constateeren, dat
hun samenwerking aan alle eischen beantwoordde.

DE STANDGERECHTEN

Speciaal wil ik een woord aan de standgerechten wijden. Ik deins er niet
voor terug juist over die dingen te spreken, die hard en zwaar zijn. Standgerechten hebben een moeilijke taak.
Zij moeten door blikse.msnel ingrijpen tot waarschuwing strekken en het
kwaad verhinderen, terwijl zij daarbij zoowel mogelijk de schuldigen, de
verantwoordelijken moeten treffen. Dat is zeer moeilijk, want de verantwoordelijken, de werkelijk schuldigen, vindt men bij dergelijke gebeurtenissen
gewoonlijk niet op straat. Ik geloof te mogen zeggen, dat de standgerechten
hier gedaan hebben wat zij konden.
Zij hebben, waar zij konden, de verantwoordelijke personen, Betriebsführer, enz. gearresteerd en wanneer zij hun verantwoordelijkheid hadden
vastgesteld, dan heeft hun hoogere positie dezen lieden geen voordeel verschaft, maar werden zij nog méér verantwoordelijk gesteld. Ik weet met welk
een zorgvuldigheid de gerechten gewerkt hebben, want er was iets aanwezig,
wat bij standgerechten zeldzaam is: Er waren vrijspraken, er waren gevallen,
waarbij de zaak aan de gewone rechtbank werd overgedragen, wanneer de
stand van zaken niet duidelijk was. Er was zelfs een héél groot aantal
vonnissen, waarbij het standgerecht mij terstond heeft gezegd: „Voltrek U
a.u.b. de doodvonnissen niet, laat ons wachten, hoe de zaak zich verder ontwikkelt".
• Kameraden! Het is treurig, dat er zooveel slachtoffers gevallen zijn, evenals wij het niet slechts verscheidene malen, maar vele malen grooter aantal
slachtoffers op de" oorlogsrekening moeten zetten, die aan de bomaanvallen
der Engelschen en Amerikanen niet in het Kijk, maar hier in Nederland ten
offer zijn gevallen. De aanval op Rotterdam heeft meer offers en meer
onschuldig bloed gekost dan hier naodig was om de orde te herstellen.
Ook onder de Nederlanders is het ordelievend element sterk geweest en dit
heeft er voor. gezorgd, dat de orde spoedig hersteld was. Gij, Nederlanders,
zult jegens mij zooveel begrip en ook goeden smaak aan den dag leggen, dat
ik dezen Nederlanders niet mijn dank betuig, want wat zij gedaan hebben,
dat hebben zij gedaan uit een gevoel van verantwoordelijkheid jegens hun
Nederlandsche volk en zij mogen er zich van bewust zijn, dat zij door hun
'krachtig optreden, door hun opkomen voor de orde, erger hebben voorkomen
en het maken van nieuwe slachtoffers onder de Nederlanders hebben verhinderd. Wij zelf zijn in nationaal-socialistische lotsgemeenschap aaneengesloten gebleven, een-lotsgemeenschap, die steeds hechter samengesmeed wordt
tot een blok, dat juist het fundament zal zijn van de toekomst van dit land.
DE WAARDE EENER LEIDING

*

Ik heb tijdens deze gebeurtenissen verschillende feiten geconstateerd. Een
dezer feiten is, dat overal, wa»r de leiding, hetzij in bedrijven, hetzij in
dienstinstanties, onrust op het sp^oor kwam en begreep: „dat geeft ongelukken", waarschuwend is opgetreden en het woord rieeft genomen, daar bleef
het rustig. Overal waar dat niet hef geval was, ontstond onrust.
Wij hebben hier ook geconstateerd, dat er bedrijven en dienstinstanties
waren, waarin het hoogere en het direct daaronder staande i^rsoneel, dat
zich blijkbaar voordien aan ophitsing had schuldig gemaakt, aan hun schrijfbureaux zaten en zich in de handen wreven. Zij zijn aan hun schrijfbureaux
blijven zitten om te kunnen zeggen: „Wij hebben er niet aan mee gedaan".
Dat is een lafheid en schaamteloosheid tegenover de misleide arbeiders.
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Ik gelast verplichtend vóór de toekomst, dat de leiders der bedrijven jegens
mij verantwoordelijk zijn voor de orde in het bedrijf, dat zij, die tekort
schieten in hun ambt, zich aan ambtsschending schuldig maken, wanneer zij
niet bemerken, dat er onrust ontstaat en wanneer zij dan niet met dienovereenkomstig initiatief kalmeerend optreden en opheldering verschaffen.
Niemand moet juichen, omdat ditmaal de bliksem naast hem is ingeslagen.
Wij hebben allemaal nog iets anders moeten constateeren, n.l. hoe verschrikkelijk gevaarlijk een dergelijk opgeschroefd avontimr juist voor het
Nedertandsche volk zou kunnen worden. Ik wil er niet eens aan denken, wat
er gebeurt, wanneer eventueel de uitvoerende -macht volledig optreedt en
desnoods, bij overneming van de uitvoerende macht door den Wehrmachtbefehlshaber, dee weermacht zelf met haar-zware wapenen moeet ingrijpen.
Ik denk slechts aan de bepaalde precaire levensmiddelenpositie in dit land.
Wanneer in een toestand waartoe het hier gekomen is, de melk wordt verspild, wanneer inrichtingen worden getroffen, wanneer het raapzaad, dat
immers de vetpositie veilig moet stellen, of het graan wordt afgesneden, of
wanneer boerderijen in brand worden gestoken, ja, Nederlanders, denkt er
eens over na, is dat eigenlijk dè"-<;ommune, die zich daar aankondigt en binnen
wil dringen? Het is mij volkomen duidelijk, dat dit zeer gecultiveerde land, dat
het grootste aantal mentenen op zijn gebied voedt, dezen tijd slechts dan kan
doorstaan, wanneer er de meest strenge discipline heerscht. Dit druk ik U op
het hart, om uwentwille moet de discipline gehandhaafd worden.
Het is geen daad van vaderlandsliefde., wanneer heden iemand zijn levensmiddelen en graan, zijn boter, enz. verdonkeremaant en niet aan een geordende
distributie toevertrouwt.
Het zijn allemaal maar egoïstische voorwendsels voor den enkeling, die
meer geld wil ontvangen dan zijn volksgenoot, die zijn levensmiddelen op
ordelijke wijze aflevert, of het zijn egoïstische motieven van personen, die
juist op kosten van anderen willen leven.
Het voorwendsel, dat daardoor, afbreuk gedaan wordt aan het Duitsche
Rijk is valsch, want ik kan U zeggen: zóó groot zijn de door Duitschland
gestelde eischen in het geheel niet, of zij kunnen onder alle omstandigheden
worden nagekomen en gegarandeerd. In feite komen zij overeen met hetgeen
de bezettende macht volgens de Haagsche conventie in zake den oorlog te
land kan vergen. en voorts vormen zij in zekeren zin een tegenwicht voor
hetgeen den arbeiders toekomt, die buiten het land werken.
DE ZWARTE HANDEL

De clandestiene handel moet door U bestreden worden en in dit opzicht
zijt gij volkomen souverein. Wanneer de Nederlanders niet willen, is er geen
zwarte handel, want de eerste verkooper van een clandestien artikel op het
gebied van levensmiddelen in dit land moet altijd een Nederlander zijn.
Wanneer de Nederlander de volksche discipline handhaaft, bestaat er geen
clandestiene handel.
Opdat echter hier juist de discipline en de eigen verantwoordelijkheid
volkomen worden gegarandeerd, heb ik met den heer Wehrmachtbefehlshaber
afgesproken, daft niemand de Nederlandsche uitvoerende macht iets in den
weg zal leggen, wanneer zij een zwarten handelaar vervolgt. Het zal niet
vookomen, dat de een of andere Duitsche diènstinstantie, of de een of andere
Duitscher zegt: „Neen de .man mag niet vervolgd worden, want hij heeft iets
aan mij verkocht". Dat zal niet gebeuren.

OPHITSING DOOR DEN AETHER
Kameraden! De ophitsing komt van den overkant. Er wordt mateloos
opgehitst en er worden door den overkant ook aanwijzingen verstrekt. Maar
ik moet U terstond zeggen: ik zou dat niet heel ernstig opvatten, wanneer wij
normale tijden hadden, voor zoover men, in een toestand van oorlog, van
normale tijden kan spreken. Integendeel, ik heb kunnen constateeren, dat
hetgeen daarginds wordt omgeroepen zoo dom is, dat ik mij genoodzaakt zie
het hier en daar via onze pers bekend te maken, omdat er immers in de
radio niet naar 1fiag worden geluisterd. En ik wil het ook in _de toekomst
zoo laten. Déze onvrijwillige medewerkers van den oranjezender moeten met
hun grootste succesnummers voor u niet verloren gaan. Maar de toestand is
anders. Wij moeten er rekening mee houden en wij houden er rekening mee,
wellicht zelfs meer dan onze tegenstanders, dat zij toch eens hier zullen
verschijnen om tot een aanval over te gaan. En voor dat geval heb ik U
reeds gezegd: wij moeten voorzorgsmaatregelen nemen tot het uiterste.
Het zou kunnen gebeuren, dat de een of ander en bepaalde kleine groepen,
zich door gegeven "aanwijzingen laten verleiden enyJoor hun voorbeeld laten
meesleepen. Dan zou er een onzegbaar en jiiet te overzien ongeluk over
Nederland losbarsten. Niet voor de Duitséners, maar' voor hen, die toch
eigenlijk in dit geval met leege handen voor soldaten staan, die de beste
wapenen ter wereld in handen dragen. Ziet U, ik wil verhinderen, dat er een
ongeluk geschiedt. Dit heeft mij na zeer lange overwegingen er toe gebracht,
de radiotoestellen in beslag te laten nemen. Kameraden, er is geen enkel
motief aanwezig om dat toe te juichen. Ik schroom zelfs niet met iedereen
hierover in discussie te treden. Ik maak mij er niet bezorgd over om ook met
de heeren in Engeland voor het volk in discussie te treden, want ik weet, dat
eens, zelfs al zou het nog jaren duren, de goede zaak, die wij vertegenwoordigen tot het volk zal doordringen. Hoewel de rechtsvoorwaarden aanwezig
waren om de radiotoestellen zonder schadeloosstelling in beslag te nemen, heb
ik gelast, dat er een schadeloosstelling gegeven zal worden, zooals deze in de
huidige omstandigheden op de een of andere wijze mogelijk is.
Dat ik U, nationaal-socialisten. echter niet bij deze actie betrek, dat spreekt
vanzelf, want gij staat bij ons en wij staan bij U.
Laten wij ons .eens afvragen, wat niet deze staking bereikt moest worden,
dat wij, Duitschers toegeven? Wellicht ben ik soms te lankmoedig geweest. Ik
heb deze' onjuiste meening scherp moeten corrigeeren. Of was het ,doel van
deze staking er voor te zorgen, dat thans plotseling de Engelschen toch hier
zouden komen? Nu, het gepraat over dit tweede front heeft juist midden in
deze onrustige dagen een drastische belichting gekregen. Daar kwam nl. op
eens een medewerker van Radio-Oranje aan het woord, die verklaarde, dat
dit natuurlijk een zeer bedenkelijke zaak is. Want wanneer zulk een onderneming mislukt, zou dat een catastrophe zyn. Wij weten, aldus de spreker
van Radio-Oranje, dat de Duitschers hier in het Westen tientallen divisies
hebben. Wij kunnen daarom in het geheel niet zeggen, of wij-dit jaar nog een
tweede front kunnen vestigen.
AFRIKA
U ziet dus, dat ik U de wijsheden van den Oranjezender in het geheel niet
onthoudt. Ik geloof, dat een misrekening in zake de militaire positie wellicht
ook de aanleiding geweest is, dat de een of ander, zijn discipline niet bewaard
heeft. Het begrip Afrika speelt hierbij een groote rol, omdat men meent, dat
de gebeurtenissen in Afrika, die voor ons Duitschers, zeer smartelijk zijn,

zooiets als een beslissende strategische nederlaag zouden zijn. Ik wil U dat
eens nauwkeurig verklaren. Wanneer Tunis voor den strijd' om Europa beslissend zou zijn, weest U er dan van verzekerd, dat de Führer deze plaats in
het jaar 1940 had bezet en zoodanig had versterkt, dat niemand zich daaraan
had kunhen vergrijpen. Maar de toestand was anders. Toen de gebeurtenissen
in November 'en brj de jaarwisseling van 1942 zich begonnen af te teekenen,
moest de Führer tot zich zelf zeggen: „Thans hebben de Engelschen en Amerikanen al zooveel troepen en materiaal geconcentreerd, dat zij er ergens op
willen losslaan". Toen heeft hij den tegenstander het strategisch initiatief
ontnomen door naar Tunis te gaan. Anders zou de vijand nl. waarschijnlijk
- ik geef het openlijk toe — op het voor^ons niet aangename tijdstip van
het vroege voorjaar van dit jaar, met» drie ^f vier legers, die hij thans bijeen
heeft, ergens een landingspoging op het continent gedaan hebben, wellicht
hier in het Westen. •f
Zoo heeft de Führer'den vijand gedwongen al zijn materiaal en wat hij
aan troepen op eenigerlei wijze kon missen, te gebruiken in Afrika, dus aan
den overkant van onze pantsergracht in het Zuiden, de Middellandschc Zee,
en daar den aanval te openen op een kwalitatief superieur, numeriek echter
slechts onbeteekenend deel van onze weermacht en die van het met ons verbonden Italië. In een woord, de Führer heeft in strategisch opzicht zes maanden gewonnen door het feit, dat hij naar Tunis gegaan is, zes maanden, welker
verlies onze tegenstanders bitter moeten betalen, want inmiddels is Europa
onaantastbaar geworden.
Ja, Duitsche en Nederlandsche Kameraden, ik zou de zaak eens omgekeerd
willen zien. Hoe zouden wij dan de kansen van onze tegenstanders in het
algemeen kunnen beoordeelen, wanneer het hun na zes maanden tij ds en na
het opofferen van zooveel menschen en zooveel materiaal niet eens gelukt
zou zijn, zelfs daar het voorterrein te zuiveren, dan zouden wij immers thans
reeds kunnen cónstateeren, dat de tegenstanders den oorlog verloren hebben.
U moet U eens voorstellen dat wij thans niet alleen eenmaal, maar vijf, zes,
of tienmaal zulk een Tunis kunnen verdragen, waarbij wij de binnenste linie
en den veiligen aanvoer hebben, en de tegenpartij overzee moet komen, over
de zee, waarin zich onze duikbooten bevinden en waarheen onz? bommenwerpers vanaf de beschermde en veilige vliegvelden van het binnenland, altijd
weer kunnen losstormen. Landingen aan de kust zijn niet eenvoudig. In ieder
geval zijn zij tot dusver, noch in den eersten, noch in den tweeden wereldoorlog ooit aan de Engelschen en Amerikanen gelukt en daar zal het bij
blijven.
DE BOMMENTERREUR

Wellicht speelt ook nog iets and«rs een rol. Wellicht zegt men tot zich
zelf, dat die bomaanvallen op Duitsch gebied, mettertijd toch invloed zullen
hebben. Welnu, nationaal-socialisten, daarover kan ik U één ding zeggen:
de plannen, die wij voor onze wapenindustrie hadden, voorzagen in een bepaalde productie van wapenen. De bomaanslagen van onze vijanden zijn niet
alleen niet in staat geweest de uitvoering van deze plannen te verstoren, doch
ondanks alle bomaanvallen is de productie aan wapenen van de meest waardevolle soort, grooter geweest, dan onze plannen voorzagen.
Misschien zal me» echter zeggen: de bevolking wordt murw gemaakt. Kijk,
Nederlanders, wanneer men na een bomaanval in een Duitsche stad komt,
dan hebben de bewoners zich zeer snel'hersteld. Dan zijn ze nog veel harder
en vastberadener geworden en geven in een door wraak gevoede toorn hun
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uiterste kracht. Daar komt nog iets bij. De menschen, die thans in Duitschland
hun bezit en hun inrichtingen verloren hebben, moeten tot zich zelf zeggen,
dat zij deze bezittingen slechts kunnen terugwinnen, wanneer Duitschland
overwint. Daarom moeten zij hun_ uiterste krachten inspannen, moeten zij
volhouden ook uit verstandelijke overweging en al vallen, er nog zooveel
bommen juist volhouden tot de overwinning is bereikt.
Stelt U zich het gevoel van trots voor, dat wij hebben, wanneer wij ons
|
voor oogen houden, hoe de Duitsche soldaten in Afrika, ver verwijderd van
hun ravitailleeringsbases, en in Stalingrad zich gehandhaafd hebben.
Hoe hebben zij zich. in die geïmproviseerde stellingen ginds overzee in
Tunis, gedragen, en hoe zijn de Engelschen in de jarenlang versterkte en
bovenmatig bewapende vestingen te Singapore, of de Amerikanen op Corregidor er van doorgegaan. Jawel, wij zijn bereid, zij moeten slechts aanvallen. Wij zijn er op voorbereid, wij wenschen den aanval, want de aanval
zal de beslissing brengen en WEL voor ons, want wij.zullen terugslaan, zoodat
zij er in het gehel niet meer aan kunnen en willen denken, om nog eens te
komen.
OM HET ZIJN OF NIET ZIJN
Wij weten immers waar het om gaat. Deze oorlog, die thans hier wordt
gevoerd, is niet een oorlog, zooals tot dusver .in Europa gevoerd is. Vroegere
oorlogen gingen om grenzen, om oorlogsschadeloosstellingen, om handelsverdragen en wanneer de eene partij den oorlog verloor, dan verging het haar
slecht, maar na eenigen tijd wist zij zich te herstellen. Neen, thans gaat het
om zijn, of niet zijn, thans gaat het om het naakte bestaan en wel van den
staat, van het volk en van elk afzonderlijk in geheel Europa.
Iets dergelijks is er wellicht alleen geweest in de godsdienstoorlogen, toen
werden ook degenen, die hun geloofsvrijheid wilden hebben, uitgeroeid, maar
precies hetzelfde was het eigenlijk slechts ten tijde van de volksverhuizing.
Toen zijn, de levensordeningen zooals zij uit het wezen van ieder ras, uit
volkeren met onvervreemdbare eigenschappen voortvloeien, met elkander
in botsing^gekomen. Wanneer toen een volk overwonnen was, werd het ook
vernietigd. Ziet, kameraden, thans is hel precies zoo. .Wanneer er thans
een bolsjewistische overwinning zou komen, zou' het volkomen doellooszijn, of hier iemand opstaat en zegt: „Neen, ik was immers geen nationaalsocialist en ik was immers geen fascist, ik was immers een oranje-bolsjewiek".
Dat zou Stalin volkomen koud laten. Die zou hem slechts aankijken en zeggen:
„Een bolsjewist wordt je nooit, want je bent een Germaan" en daarom:
schot in den nek". Dat het zoo is, kameraden, daartoe beroep ik mij op een
volkomen onverdachte getuige, nl. op den beroemden Wendell Willkie, den
concurrent van Roosevelt bij de laatste Amerikaansche verkiezingen. Die heeft
een reis gemaakt, kwam door Sovjet-Rusland en heeft nu een boek geschreven. Daarin heeft hij geconstateerd, dat in het Sovjet-Rusland heel e
volkslagen en heele generaties eenvoudig zijn uitgemoord. Uit statitstische
gegevens is tot het jaar 1941 het volgende gebleken: er werden" ferechtgesteld, dus door de methodes der GePeOe, met een schot in den nek bewust
doodgeschoten: 28 bisschoppen, 42800 priesters, 75000 kooplieden, 390000
officieren en onderofficieren, 450 000 andere intellectueelen, 700 000 arbeiders,
800000 boeren. Twee en een half millioen menschen zijn«daar door die beulsknechten uit den weg geruimd, daarbij hebben de burgeroorlog en de hongersnood 20 millioen menschen gekost en 10 millioen anderen zijn in verbanning
naar Siberië gestuurd en daar omgekomen.
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De bloedrekening van het bolsjewisme sinds 1917 bedraagt tegen de
40 millioen menschen. En dan zijn er nu menschen, die opeens van meening
zijn, dat dit bolsjewisme een soort betere wereldbeschouwing is, die. als
voorbeeld kan dienen. Zij die dat gezegd hebben leven .in Amerika en
Engeland, zij moeten het toch weten of het bolsjewisme ginds als een vooruitgang kan worden beschouwd.
Maar voor degenen, die zeggen: In andere opzichten heeft het bolsjewisme
zich verbeterd, het is heelemaal niet meer zoo erg, voor hen zal ik nieuwe
cijfers noemen. Sinds het jaar 1941 zijn in Litauen 20 000 menschen vermoord en 50 000 weggevoerd. Van hen weet men in het geheel 'niet of zij nog
in leven zijn. In Letland zijn 60 000 menschen weggevoerd en omgebracht,
onder wie 4500 kinderen en in Estland, waar wij het laatst met ons offensief
kwamen, zgn 10 procent der menschen, d.w.z. 150 000, weggesleept en om het
leven gebracht. Dit alles gebeurde twee jaar geleden en nu wil mij iemand
vertellen, dat die duivels in twee jaar tijd engelen geworden zijn.
Kameraden, thans mogen zij vragen stellen: „Wie houdt dit bolsjewisme
tegen?" Ik heb in Heerlen over deze kwestie gesproken, en toen heeft men
mij gezegd of laten zeggen, dat de Westelijke democratieën sinds het^jaar 1933
onafgebroken het bolsjewisme hebben bestreden. Daarop kan ik slechts een
ding antwoorden: die Westelijke democratieën hebben het bolsjewisme niet
bestreden? omdat zij nog nooit met het bolsjewisme in contact gekomen zijn.
Wat zij tot dusver bestreden hebben, waren hinnenlandsche politieke pogingen
van het communisme, dat was echter nooit dte binnen-Aziatische steppenhorde. De Westelijke democratieën weten .heelemaal niet wat bolsjewisme is.
Wie moet het dan bestrijden? Misschien de verzadigden in Engeland en
Amerika met hun moraal? Die weten niet eens, waar het hier om gaat.
POLITIEKE MEENINGSGROEPÈN

Ik heb eenig inzicht gekregen in hetgeen aar; politieke pogingen en
mogelijkheden zich hier in Nederland,, zou willen doen gelden. Daar dit van
het standpunt onzer tegenstanders'gezien, geschiedt op een oogenblik, waarop
zij zich tot het uiterste moeten inspannen, moet ik aannemen, dat dit
werkelijk het beste is, wat zij kunnen voortbrengen. Er bestaan drie groepen:
de eerste groep, die de orders van de overzijde aanvaardt, is een gezelschap
van reactionnairen, officieren, adellijken en geldaristocraten. Die willen niet
politiek denken.
De tweede groep zijn zij, die uit de vroegere democratische partijen voortkomen en zich als een soort bevrijdingscomité willen voordoen.
Deze tweede groep zingt nog steeds hetzelfde liedje. Daarin bestaat geen
dragende en stuwende gedachte. Het is volkomen hopeloos te gelooven, dat
zij die denken, zooals zij 20 Qf 30 jaar geleden gedacht hebben, tegen het
bolsjewisnïe ook maar wat denkbeelden en energie betreft, zijn opgewassen.
Wat in deze kringen te constateeren valt, is eigenlijk het wederzijdsche
wantrouwen, dat een van deze partijen op het gegeven oogenblik de andere
zou kunnen overvleugelen.
Om U slechts een voorbeeld te noemen: men moest toch gelooven, dat
wanneer eenmaal déze grootsche tijd der bevrijding komt, dan zouden zoo
spoedig mogelijk weer al die democratische, liberale vrijheden en rechten
worden ingevoerd, bijv. dat de couranten, die inmers z.g. door ons zoo
gekneveld worden, terstond weer vrij kunnen schrijven.
\Ja, wat dan! In een desbetreffend ontwerp was vooraen, dat als eerste
maatregel de persvrijheid volkomen zou verdwijnen, dat alte couranten zullen
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ophouden te bestaan en dat er dan nog slechts één eenheidscourant uitkomt,
die door een enkelen man geschreven wordt. Dat is de persvrijheid, die zich
dit liberale bevrijdingscomité voorstelt, een volkomen capitulatie derhalve
voor den toestand.
Wij weten, dat wij niet onvoorwaardelijk de vrijheid kunnen geven, die
tot bandeloosheid wordt, maar wij zien met gelaten kalmte, de plannen en
het streven tegemoet, waarvan wij tot ons zelf zeggen: „Denken moet de
mensen en waarom zou hij zijn gedachten niet uitspreken in variaties, in
verschillende vormen, wanneer hij zich slechts op den redelijken weg van
het gemeenschappelijk welzijn beweegt?"Maar er bestaat nog een derde groep, dat is de commune. En ik moet iets
uit mijn rede te Heerlen scherper belichten. De commune maakt zich hier
zelfstandig. Ik doe thans een beroep op de heeren samenzweerders aan den
anderen kant voor zoover ze nog in vrijheid zijn. Zij moeten eens nagaan, hoe
de toestand zich ontwikkeld heeft, zij moeten er eens over nadenken, of niet,
zeggen wij in het jaar 1940 of 1941, allen nog op de een of andere wijze in
een gemeenschappelijke groepeering waren, ook degenen die zich niet bepaald
als communisten hebben voorgedaan, maar van wie zij geweten hebben, dat
zij in het communistische kamp aanhangers hebben. En nu moeten die heeren
eens nagaan, waar die communisten dan gebleven zijn. Zij zullen op eens tot
de ontdekking komen, dat zij niet meer bij hen zijn. Die hebben "zich zelfstandig gemaakt, scheppen zich hun eigen . organisatie, met het eenige doel,
om op het oogenblik, waarop men er op gaat losslaan, de leiding naar zich
toe te trekken.
En tot. welk doel? Het doel vertoont U Polen, want eens zal Stalin stellig
ergens een Nederlandschen emigrant te voorschijn tooveren en als Nederlandsche Regeering presenteeren, onverschillig of de Nederlanders, hier dat
willen of niet. Wanneer het bolsjewisme eens over Midden-Europa is losgestormd, dan zou juist de commune, die door de verblindheid der Westelijke
mogendheden is losgebroken, de macht naar zich toetrekken met de gewetenloosheid, dia haar eigen is. Ik beveel dus aan te onderzoeken, wat de commune
hier doet. Gevaarlijk wordt zij niet, want daarvoor is mijn politie te goed
HET BOLSJEWISTISCH GEVAAR

• •

Kameraden, men zegt altijd,' dat de tegenstand der troepen, die de
Engelschen en Amerikanen zullen oversturen, absoluut zaj. verhinderen, dat
het bolsjewisme in het land komt, ook wanneer Duitschland zou ineenstorten.
Zullen zij dat kunnen? Men stelle zich maar eens voor, wanneer zulk een
lawine aan het rollen gaat en alles meesleept en dan de macht van 3 tot 400
millioen menschen zou losbreken; zouden dan Engelschen en Amerikanen die
macht kunnen tegenhouden, terwijl zij door pacten van vriendschap thans
gebonden zijn? Dat is natuurlijk heel iets anders dan het niet aanvalspact van
het jaar 1939, dat Duitsthland heeft gesloten. Dat was een niet aanvalspact,
waarbij Duitschland geen enkelen bolsjewiek over zijn linie zou toegelaten
hebben. (
Dat heeft Stalin precies geweten; wanneer bij onder bescherming van dit
nict-aanvalspact een agent naar Duitschland gestuurd zou hebben, zou deze
tegen den muur gezet zijn.
De pacten van vrienoschap der Engelschen en Amerikanen openen de poort
voor het bolsjewisme en verraden alle anderen. In deze vriendschapspacten is
Polen, is de Balkan, is Iran is het geheele Baltische gebied althans, voorzoover
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wij het weten, al verkocht en versjaggerd. Wat er verder nog verkwanseld
is, daarover zullen wij niet spreken, want dat zal Duitschland verhinderen.^
Verdragen, die 'met de bolsjewieken zijn gesloten, hebben een bijzondere belichting gekregen sinds wij de meeningen kennen van Mevrouw Kollontay,
de gezante der Sovjet-Unie in Zweden en van Kaganowitsj, den schoonzoon
en rechterhand van Stalin, die verklaard hebben, dat verdragen met burgerlijke regeeringen er niet zijn om te worden nageleefd.
Verdragen zijn er om op het passende oogenblik te worden verbroken.
Dat is een moraal, die heel duidelijk in het joodsche wetboek, in de Talmoed,
staat. In de Talmoed wordt gezegd: „Wie geen jood is, is geen volledig mensch
en wanneer men niet een niet jood een verdrag sluit, is men moreel niet
gebonden". Nederlanders, daarin moet ge toch den samenhang zien tusschen
jodendom en bolsjewisme, een samenhang, die daar te voorschijn treedt en
die de geheele linie van het bolsjewisme kenmerkt.
Wat de Westelijke democratieën kunnen beteekenen, dat hebben wij sinds
Versailles ondervonden. Zij beteekenen voor ons geestelijke versplintering,
materieele pauperiseering, en vooral het loslaten van het jodendom en dat is
de zekerste weg naar het bolsjewisme.
Het Duitsche volk zal zich nooit als beulsknecht van de Anglo-Amerikanen
laten gebruiken.
Het Duitsche/volk zal alleen in het nationaal-socialisme en alleen onder
leiding van Adolf Hitler vóór IJuropa en tegen het bosjewisme strijden. Dat
moeten wij duidelijk inzien. Alle andere mogelijkheden zijn uitgespeeld. Het
rad der geschiedenis kan niet worden teruggedraaid en wanneer Duitschland
valt, dan is het ook met Europa gedaan.
De Amerikanen kunnen en willen in het geheel niet voor Europa opkomen.
Er zijn thans verschillende besprekingen aan den gang bijv. over de vraag,
hoe de Amerikanen zich een wereldpositie voorstellen, daarbij denken zij aan
luchtsteunpunten. Dit is voor mij het beste bewijs, wanneei*,de Amerikanen
van luchtsteunpunten spreken, dat daar het isolationisme van Europa zoo
sterk geworden is, dat zij hoogstens nog aan vliegtuigen en hun bemanningen
denken, doch nooit meer aan een of andere grootere deelneming, aan een
krachtig optreden. Zij zouden precies zoo wegloopen als in 1918, nadat zij het
ongeluk mede aangericht hadden. En zij hebben toch ten slotte een groote buit
te verteren. Wat hebben die niet reeds alles ten koste van hun bondgenooten
ingepalmd. Waarom nog meer risico? Zij hebben bovendien hun joden. Deze
hersentrust van Roosevelt bestaat toch alleen maar uit joden. De Ver. Staten
bieden thans het kenmerkende beeld van een menschengroepeering, die door
den joodschen geest beïnvloed wordt. Dientengevolge staat Europa slechts
vodr de keus, voor het geval, dat anderen zouden overwinnen, of de Amerikanen laten Europa aan zijn lot over, dan komt het bolsjewisme onmiddellijk,
of de Amerikanen laten het geheele nihilisme, waarmede de joden steeds
andere volken overstroomen, over ons komen. Dan zouden wij het bolsjewisme
uit de tweede hand hebben, d.w.z. een overwinning van de Geallieerden zou
alleen de vraag opwerpen, of het joodsche w'ereldcentrum in Moskou of in
Washington zou zetelen.
Neen, kameraden. Met het oog op dezen toestand is er slechts één parool
en dit parool heet: Europa ontwaak! Voor U, Nederlanders is dat niet gemakkelijk, het beteekent op geestelijk gebied een verlaten van het humanisme,
dat reeds eenigszins met de wereld onbekend en misschien een beetje hoovaardig geworden is en het is niet gemakkelijk door een confessioneele binding,
die zóó ver gaat, dat zij het volk verdeelt.
. l
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Het beteekent economisch het overschakelen van een verloren overzeeschen
handel op Europa. Wanneer werkelijk het geval zich zou voordoen, dat de
Amerikanen met hun schepen en hun troepen Nederlandsch-Indië zouden
heroveren, gelooft U dan, dat zij Indië op een presenteerblad aan de emigranten in Londen zouden aanbieden? Hebben deze plutocraten de Amerikanen al
niet -beter leeren kennen? .Maar U weet heel goed,- dat het zoo niet zal gaan.
U gelooft echter, dat U dan misschien een mtkeering van 10 pet. zal kunnen
krijgen en dit is altijd nog meer dan niets. Doch dat deze uitkeering van
10 pet. tevens zou beteekenen, dat het geheele Nederlandsche volk in een
anti-Europeesch systeem zou worden gesleurd, dat laat deze lieden totaal
onverschillig. Dit ontwaken beteekent ook een verlaten van de getallendemocratie, want deze getallendemocratie is een vorm, die in oogenblikken
van de beslissende worsteling, om het zijn of niet zijn, niet standhoudt.
GEEN ANDERE WEG
Er is echter geen andere weg. Deze weg kan den Nederlanders niet bespaard worden. Hij kan hun slechts gemakkelijker gemaakt worden, door hun
te verklaren waarom het gaat en hoe. De levensvorm van het nationaalsocialismc is nu eenmaal slechts mogelijk door strijd, een strijd die hard is en
' waaraan de belangen van het individu ondergeschikt zijn. Doch het nationaalsocialisme tast de innerlijke vrijheid van den mensen niet aan, want datgene,
wat gij thans ziet, deze energieke en aan initiatief rijke discipline van den
Duitscben soldaat is geen dressuur. Het is een vrijwillige tucht, die elkeen
zich oplegt terwille van het groote doel, dat hij voor oogen heeft, terwille van
de groote idee van het volksche bewustzijn, dat ons zegt, dat wij allen volksgenooten van één bloed zijn. Daarenboven zijn wij, Germanen, uit één bloedfamilie, en wij allen zijn Europeanen, gedragen door de Arische basis van ons
bloed, dat' de beslissende bijdrage geleverd heeft tot de kuituur der wereld,
en doordat wij van één bloed zijn, dragen wij ook allen dezelfde verantwoordelijkheid. Wanf voor hen, die van hetzelfde bloed zijn, zijn er geen klassen,
zyn er geen organisaties, zijn er geen religie's, die de volksgenooten van
elkander scheiden. Iedereen heeft dezelfde levensrechten en voor ieder afzonderlyke moet het geheele volk opkomen.
Kameraden, ik vraag U..met het oog op dezen toestand: Moeten er hier
nog eens dergelijke stakingen komen? Moet men steeds weer in botsing komen
met een noodzakelijke ontwikkeling? Is het niet veel beter vrijwillig mede
te werken, opdat het Nederlandsche volk haar geestelijke waarden verwezenlijkt en zich zelf de plaats verovert en dan behoudt, die het op grond van
zijn bloed en zijn groote kwaliteiten verdient? Wat kunnen in dezen toestand
uitingen van rouw of wrevel, van een zenuwachtigen toorn, zooals wij Zondag
in de kerken gehoord hebben, helpen?
De Hervormde Kerk heeft uiting gegeven aan haar diepe ontsteltenis. Over
de gebeurtenissen van den laatsten tijd moeten de Nederlanders zich bezorgd
maken. Zij moeten thans slechts de juiste gevolgtrekkingen maken. Wanneer
de kerk oproept tot gebed, dan bewandelt zij den weg, dien zij zich gegeven
ziet om haar taak te vervullen. Maar ik geloof, dat overigens het beeld te
somber is geschilderd. De studeerenden, die tewerkgesteld worden, kan men
thans niet meer als studenten beschouwen, want zij-hebben de mogelijkheid,
den weg, dien hun door hun superieuren was geb'oden, niet gebruikt. Deze
loyaliteitsverklaring, die eigenlijk vanzelfsprekend is, nl. om verordeningen
der bezettingsautoriteiten en van de eigen autoriteiten op te volgen en die
nog van eigen geweten en overtuiging afhankelijk maakt, is ongeveer het
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uiterste, wat ik op dit gebied kon toestaan. Doch moesten alleen de. Nederlandsche arbeiders voor den arbeidsinzet in aanmerking komen en studenten,
die rijke ouders hebben, zouden die niet in aanmerking komen? Voor mij
bestaat zooiets niet.
„
Overigens, mijne kameraden, men moet deze jongelieden in hun verzamelkampen gezien .hebbent Daar viel een onbevangen vroolijkheid waar te
nemen. Het was alsof zij vari hun nachtmerrie bevrijd waren. Waarschijnlijk
•is het de voortdurende ophitsing van enkele professoren, waarvan zij thans,
God zij dank, verlost zijn. Daarom zijn zij zoo onbevangen opgetreden. En dat
kan ik nog. zeggen, dat er zeer zorgvuldig te werk gegaan wordt bij de
tewerkstelling. Zoo komen bijv. de medische studenten in hospitalen, en
wel in zeer*mooie streken. Daartoe behoort ook mijn geboorteland. Ik ben
er van overtuigd, dat zij daar zeer veel zullen leeren en dat zij, wanneer
zij eens na een bepaalden tijd.terug komen, zich dankbaar zullen herinneren,
dat zij in dezen tijd van historische grootheid, waarin men moet loonen
wat men waard is, toch ook nog hun bijdrage hebben geleverd.
ARBEIDSINZET IN HET KIJK

Zeker, de niet gewilde arbeidsinzet in het Rijk is een beproeving. Ik geef
dat toe, doch het is werkelijk een gebod van dezen noodtijd van Europa, dat
mij het recht geeft en ook de volkomen rustige-verantwoordelijkheid om dat
te verlangen. Denkt U er toch eens over na: hoeveel millioenen Duitsche
mannen, ook vaders, ook broeders, ook zoons, zijn thans reeds jarenlang van
hun gezinnen weg, niet om ergens veilig met een dak boven het hoofd te
werken, doch daarbuiten in de steppen van het Oosten, staan deze mannen
en vormen daar den wal van ijzer en bloed, opdat de steppenhorden ons
niet zullen overvallen. Denkt U toch eens aan deze millioenen mannen, aan
wie toch ook de Nederlanders het te danken hebben, dat zij, drie jaar lang
weliswaar onder bepaalde beperkingen, maar toch in omstandigheden geleefd
hebben, die veelmeer overeenkomen met die in vredestijd, dan waarin zij
leven, dje daar buiten met hun leven voor Europa opkomen. Dat moet men
zich 'toen voor oogen houden. Het tewerkstellen van deze mannen in het
Duitsche Rijk geschiedt onder waardige voorwaarden en het beteekent voor
hen een groote belevenis. Het nieuwe Europa krijgt vorm aan de fronten,
echter ook in de fabrieken en de werkplaatsen, die th«ns voor de fronten
werken. De gruwelpropagandisten zullen weer God-weet-wat vertellen, hoe
het er daar uitziet. Wanneer dat waar zou zijn, zouden onze productieresultaten niet zoo schitterend zijn en alle plannen overtreffen.
Het verbazingwekkendste feit na het helfdhaftig optreden van onze soldaten
aan het front is, dat in Duitschland de Europeesche arbeiders in één arbeidsgemeenschap bijeen zijn er er werken voor één gemeenschappelijk doel.
Daar wordt Europa opgebouwd en zou de Nederlander er niet bij willen zijn?
Wilt gij volkomen terzijde blijven staan, wanneer dit nieuwe Europa wordt
opgebouwd?
HERDERLIJK SCHRIJVEN

Nationaal-spcialisten, hoe bitter, boos en toornig klonk het andere herderlijke schrijven. Daarin wordt gesproken van een zedelijk gevaar en van
het verlies der levensvreugde. Ja, de tijd van heden, is helaas niet de tijd
van de levensvreugde. Daarmede zou men zichzelf bedriegen. Wanneer wij
thans de levensvreugde in elk- opzicht zouden laten gelden,, dan zou het
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bolsjewisme zich over ons heen storten. Neen, thans is het de tijd van
den levensernst. Deze generatie moet ernstig zijn, opdat de toekomst, althans
de toekomst van onze kinderen, weer blij der wordt. Elk ander parool is valsch
en een zedelijk gevaar. Ik heb overigens v^n de Nederlanders een betere
meening, dan dat ik zou vreezen, dat zij ergens aan zedelijk gevaar zouden
zijn blootgesteld. Voor onze nationaal-socialistea, in-welke toestand zij ook
komen, heb ik geen zorg,"dat zij in zedelijk gevaar zouden kunnen geraken.
Al hebben wij ons opvoedend werk nog niet generaties lang verricht, toch
weten wij, wien wij vertrouwen, als wij op nationaal-socialisten vertrouwen.
Er wordt ook gesproken over de Babylonische gevangenschap. Ik ben altijd
van meêning, dat een te sterk opschroeven én overdrijven de kracht der
overtuiging verzwakt.
Ik zou niet graag willen, dat de Nederlanders vergeleken worden met Gods
uitverkoren volk. Ik heb een betere meening van de Nederlanders om een
dergelijke vergelijking te maken. Ik zou echter willen zeggen, dat mij niet
bekend is, dat er in de Babylonische gevangenschap verlof, briefwisseling en
het doorbrengen van vrijen tijd bestaan heeft.

Er is ook over gesproken, dat de Nederlandsche priesters niet met hun
arbeiders kunnen meegaan. Dat begrijp ik heelemaal niet, want ik geloof, dat
er, in Duitschland geen gebrek aan Katholieke priesters is. Ik zou veel beter
een verzoek van de Nederlandsche artsen begrijpen, waarin zij zouden
zeggen: „Kijk U eens Mijnheer, de Duitsche artsen staan aan het front en
moeten de gewonden verzorgen, laat U ons toch naar Duitschland gaön, opdat
wij de medische zorg voor onze Nederlanders op ons kunnen nemen.'" Dat
zou ik begrijpen. Ik geloof ook niet, dat eenig wantrouwen jegens de
Katholieke priesters in Duitschland op zijn plaats is. Is het een reden tot
wantrouwen, dat zij met het nationaal-socialistische systeem op de een of
andere wijze tot overeenstemming zijn gekomen? Weest gerust, dat zal ook
hier gebeuren.!

Van één ding ben ik min of meer overtuigd, nl. dat het Nederlandsche
volk den oorlog niet gewild heeft. Des te grooter is de verantwoordelijkheid
van degenen, die de leiding hadden. En wanneer men met vuur speelt, dan
wil in het algemeen niemand daaraan zijn handen branden. Maar wanneer
men te dicht bij het vuur komt, brandt men zich toch. En kan het neutraal
genoemd worden, wanneer men dat misbaksel van afgunst en duivelsch denken
daarginds, dien pater Muckermann, die alles wat Duitsch en nationaal-socialistisch is, heeft belasterd, wanneer men dien hierheen haalt en hem in het
vroegere klooster te Valkenburg, als in de centrale van een giffabriek van
haatpropaganda laat doen, wat hij wil?

Het is niet juist, wanneer er gezegd wordt, dat het Christendom de eenige
macht) is, die zich tegenover het bolsjewisme kan plaatsen. Het politiek
christendom stellig niet, dat weten wij beter. Wij hebben immers de zwartroode coalitie van het centrum en de sociaal-democraten gehad, die deels uit
domheid, deels uit kwaadaardigheid, de wegbereidster was voor de bolsjewiseering van het Duitsche .volk, dat alleen door Adolf Hitler en het nationaalsocialisme voor de vernietiging van zijn 4 volksche, Germaansche substantie
kan worden gespaard.
GELOOFSVRIJHEID
Ik geloof, dat men ook zeer voorzichtig moet zijn, wanneer men spreekt
over geloofsvrijheid en gewetensdwang, juist in dit land, dat zijn heldhaftige
grootheid gevonden heeft in een tqd, waarin het voor zijn eigen geloofsvrijheid
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gestreden heeft tegen een front, waarin toentertijd de katholieke kerk stond
en in een tijd, waarin bijna in elke stad hier en in Vlaanderen, de brandstapels
werden aangestoken. Het beste bewijs voor de grootmoedigheid en vrijheid,
die wy geyen, is het feit, dat zulk een herderlijk schrijven ongehinderd kan
worden voorgelezen.
»
Kameraden, bij ons zijn geen martelaren te halen!
GEVANGEN PRIESTERS
Het is echter juist," dat er priesters zijn, die in de gevangenis zitten. Ik
ken elk afzonderlijk geval. Dat zijn echter volkomen reëele overtreders, die
hebben zich vergrepen, of het Rijk, het nationaal-socialisme en den .Führer
gesmaad in een vorm, die rnjen zich niet kan laten welgevallen, of zij hebben
spionnage bedreven, óf den vijand begunstigd. Dan bestaan er ook nog
kleinere overtreders, die zich niet gestoord hebben aan de wetten der voedselvoorziening, maar martelaren zijn dat niet. Om aan elke verdere discussie
een eind te maken, stel ik de verantwoordelijkheid vast: Wie zich tot ongehoorzaamheid laat verleiden, die mag zich niet op den kansel beroepen, die
zal de gevolgen in al zijn hardheid moeten dragen, hoe die gevolgen zijn,
heeft deze maand Mei U getoond,
Men heeft mij soms voorgehouden, dat ik op elk gebied van het openbare
leven, het nationaal-socialisme tot leidinggevend element maak. Dat is voor
mij geen verwgt, dat is m^jn historische opdracht, die ik hier te vervullen
heb, want dit Europa is slechts te redden, wanneer het nationaal-socialistische
Duitschland zich als een wal voor deze golf uit het Oosten werpt en dit op.trfetlen, deze afweer, die geven juist het recht op de leiding. Ik zal altijd als
nationaal-socialist handelen, dat beloof ik U alleen. Dat beteekent echter niet,
dat ik ook maar een enkel mensch het nationaal-socialisme wil opdringen.
Daar is geen sprake van. Het nationaal-socialisme is een aangelegenheid
van innerlijke overtuiging*. Ik heb niets aan iemand, die slechts napraat wat
hem wordt voorgezegd. Op zoo iemand kan ik in ernstige tijden niet vertrouwen.
POLITIEKE EN BEROEPSORGANISATIES
Nu zijn er hier twee groepen van organisaties. De eerste groep vormen
de politieke organisaties, waarbij ik er waarde aan hecht, dat elk lid afzonderlijk tot het nationaal-socialisme komt. Dat zijn echter volkomen vrijwillige
organisaties en wanneer binnen het bereik van die organisaties ergens dwang
wordt uitgeoefend, dan is, dit hoogstens een dwang voor vele geestelijken om
de lieden uit de organisaties te halen. Daarnaast bestaan er echter Beroepsorganisaties, die een bepaalde taak moeten vervullen, welke voortvloeit uit
de noodzaak van dezen tijd en dit wordt opgedragen aan de afzonderlijke
beroepsgroepen. Daarbij is het mij ook onverschillig, welke gezindheid iedere
man afzonderlijk heeft, wanneer hij slechts de taak vervult, die aan hem,
krachtens zijn beroep is opgelegd. De leiding van deze organisaties kan ik
echter slechts in handen leggen van mannen, die ik vertrouwen kan en dat
zijn juist de nationaal-socialisten. Overigens vinden deze vrijwillige organisaties een heel goeden weerklank. Ik heb mij de cijfers laten voorleggen. De
Nederlandsche Volksdienst bijv. heeft van Januari 1942 tot Mei 1943 zijn
ledental vertien voudigd. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft in een jaar
tijd zijn ledental vervijfvoudigd en de Winterhulp Nederland heeft in het
eerste jaar 7,5 millioen, in het tweede jaar 10,5 millioen verdeeld en zal dit
jaar 13 milioen verdeelen. Dat zijn cijfers!
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Kameraden, wij staan voor een belangrijke beslissing. Wij moeten datgene
in stand houden, wat onze geniale leiding in drie jaar voor ons verkregen
heeft en wij kunnen ons binnen strategische grenzen handhaven, die zoo
sterk zijn, dat onze vijanden, wanneer het mogelijk zou zijn, met eeh veelvoud
aan menschen en materiaal zouden kunngn komen en toch niets bereiken.
Maar, nationaal-socialisten, een wereldoorlog is een wereldgericht. En in het
vierde jaar van dit gericht komen de bekentenissen.
DE KLEINE VOLKEN
Wij zijn juist kort geleden getuige geweest van een ontzettende moreele
catastrofe, namelijk het prijsgeven van de Polen en de kleine volken, waarvoor Engeland zoogenaamd dezen oorlog begonnen is. Dat heeft natuurlijk
onrust gewekt. Toen heeft meneer van' Kleffens op 23 Maart zijn stem verheven en gezegd: „Het zou niet juist zijn, dat alleen' de groote mogendheden
zouden beslissen, want de kleine naties hebben door de verkeerde handelingen
van de groote schade geleden, waardoor hun bestaan in gevaar is gebracht".
Die man merkt alles, zij het dan ook laat!
Meneer Hambro uit Noorwegen heeft gezegd: ,7Tot nu toe hebben wij
alleen maar bijdragen moeten leveren, gekregen hebben wij nog niets. En
wanneer er groote problemen behandeld worden, dan is het onrechtvaardig,
wanneer de kleine staten niet een woordje zouden kunnen meespreken".
Mijne kameraden, wie herinnert zich daar niet*de woorden, die de Führer
tot Mussert gesproken heeft: „Ik wil de Nederlanders niet als overwonnen
behandelen en wanneer de tijd gekomen zal zijn, dan zal ik U bij mij roepen
en zullen wij over de toekomst spreken". Ziet, mijne Kameraden, dan is de '
houding daar aan de overzijde bij de Plutocratieën, die zoogenaamd voor die
kleine volken zijn opgekomen, toch heel anders.
Mijnheer Crips heeft gezegd: „De kleine volken krijgen geen souvereiniteu
meer". En Churchill heeft dit aangevuld: „De wapens zullen de kleine volken
ook niet meer krijgen".
Hier kunt U het groote verschil tusschen democratie en de nationaalsocialistische gemeenschap zien. In aen nationaal-socialistische gemeenschap
is het totaal onverschillig, of de een klein of groot in getal is. Daar wordt
gekeken naar zijn prestatie. En wij kunnen ons in een Europeesche gemeenschap zeer goed voorstellen, dat een in aantal klein volk op het gebied, waarop
het 't meeste presteert, allen, ook de grooten, leidt. Dat kunnen wij ons goed
voorstellen.
Die aan de overzijde, deze democratieën, echter niet. En wat de wapens
betreft? Vraagt eens aan de kameraden van de Standarte Westland en het
Legioen en zij zullen U vertellen, dat juist de Nederlanders de beste wapens
krijgen, die er maar zijn.
U kunt mij gelooven, wanneer de Nederlanders eenmaal bereid zijn in
dezen strijd om Europa mee te strijden, bestaat er niet, zooals in Engeland
het voorbehoud: „de" wapens alleen voor de grooten". O neen, de beste wapens,
die mij maar kunnen uitvinden en produceeren, zullen dan in Uw handen
gelegd worden.i-Mijne Nederlanders, verlaat U daar op!
WIJ VERWACHTEN DEN AANVAL
Kameraden, wij verwachten den aanval. Wij willen hem, omdat hij de
beslissing brengt.
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In Afrika — zoo beweren onze vijanden — hebben de Engelschen 220000
man verloren. Dat is een behoorlijk getal, waarschijnlijk is het te laag, omdat
het van de overzijde wordt opgegeven en de verliezen der Amerikanen en
hulpvolkeren hier niet bij zijn opgeteld.
Doch wanneer zij eens hier een poging zouden doen en het tienvoudige aan
verliezen zullen hebben geleden, dan zal de bezinning komen. Dan zullen de
Engelschen plotseling inzien, dat er geen enkel Europeesche continentale
macht is, die het Empire bedreigt, doch dat het alleen hun vrienden zijn, die
hen van het Empire berooven. Dan zulen zij inzien, wat het zou beteekenen,
wanneer het bolsjewisme tot aan de kust van den Atlantischen Oceaan zou
oprukken. Dan zullen zij zich de vraag voorleggen, of zij dezen oorlog tot het
bittere einde moeten voeren alleen daarvoor, dat de joden wraak kunnen
nemen. Want dat is de oorzaak van dezen oorlog en de oorzaak, dat de oorlog
nog voortduurt en niet reeds lang geëindigd is. Daaraan is uitsluitend de invloed van den joodschen adviseur bij de regeeringen van onze vijanden de
schuld. Want wanneer de volken met zich zelf te rade zouden gaan en zich
bewust waren, waarom het gaat, dan zouden zij elkaar reeds lang weer de
hand voor vreedzamen arbeid gereikt hebben.
Ook de Amerikanen zullen eens'tot hadenken komen. Wanneer zij merken,
dat zij de halve wereld ten koste van hun bondgenooten met zeer geringe
middelen hebben ingepalmd, zullen zij zich nog wel eens bedenken, alvorens
dit Europeesch bankroet •— in hun oogen — aan te vallen en het vijftig-, het
honderdvoudige aan verliezen te lijden, zonder kansen op -succes.
De Engelschen en Amerikanen staan pas vóór de politieke gevolgen van
dezen oorlog. Wij, nationaal-socialisten, zullen misschien persoonlijk en
menschelijk smartelijke verliezen lijden, doch politiek worden wij steeds
harder. Want hoe langer de oorlog duurt, des te beter weten wij, waarom
het gaat.
Nog nooit hebben wij dat zoo duidelijk j^kien als in dit jaar en nog nooit
zijn wij zoo vastbesloten geweest, dezen oorlog tot aan het zegevierende einde
voort te zetten.
Mijne kameraden, de beslissing van dezen oorlog hangt af van de wil tot
zelfbehoud en tot volhouden, die alle soldaten, arbeiders en vrouwen toonen.
De wil zal sterker zijn van dengene, die het moreele recht aan zijn zijde weet
en diegene zal zich moreel in zijn recht voelen, die weet, dat hetgeen hij wil
goed en rechtvaardig is. Wat willen onze vijanden? Wat brengen zij Europa
anders dan de chaos? Het bolsjewisme over centraal-Europa en dan met den
volgenden sprong verder naar een derden wereldoorlog.
Precies .zooals Wallace gezegd heeft, de vice-president der Ver. Staten:
„De derde wereldoorlog is niet te vermijden, wanneer dé bolsjewieken hun
idee van een wereldrevolutie niet opgeven".
Ja, gelooft dan iemand van ons, dat Stalin zijn wereldrevolutie opgeeft?
Dat zijn beginnelingen, die zooiets meenen, die in het geheel geeri begrip
hebben van het bolsjewisme. En meneer Clapper, de journalist van het Witte
Huis,-heeft gezegd: „Hoe meer wij er op vertrouwen, dat wij den oorlog
winnen, des te minder gelooven wij dat de overwinning van langen duur
zal zijn".
Dat is het wat onze tegenstanders brengen, wanneer zij zouden overwinnen
en dan — zoo moet elkeen hier zeggen — zal er ellende en chaos ontstaan.
Wij zouden vernietigd worden, wij zouden het tooneel van den derden wereldoorlog worden en zij daarginds zouden weer voor een nieuwen oorlog staan.
Waar zouden de kleine volkeren blijven, wanneer het jodencentrum Moskou,
of het jodencentrum Washington den toon zou aangeven? Zijn de kleine
volkeren dan niet 'veel beter uit onder de bescherming van de Europeesche
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gemeenschap, onder de bescherming van onze eeuwenoude kuituur, die wij
met elkaar verworven hebben, die wij met elkaar door strijd verdedigd en
die wij met elkaar doorstaan hebben?
Kameraden, wanneer wij de overwinning behalen — dat kunnen wy
zeggen — zal het iedereen in Europa beter gaan. De toestand van heden is
het uitgangspunt onzer beschouwing. De wereld staat zoo op haar kop, dat
niets meer wordt als voorheen. Wij moeten zien, waar wij thans staan. Dat
moet duidelijk en nuchter worden ingezien en dan moeten wij ons afvragen:
hoe wordt dat beter? En dan kunt ge er zeker van zijn, of ge arbeider zij t of
boer: wanneer eens de vrede komt, dan weten wij, wat ons te doen staat.
Daar ginds in Amerika breken zij zich het hoofd. De heer Summer Welles,
onderstaatssecretaris der Vereenigde Staten, heeft reeds een nachtmerrie
wegens de werkloosheid en het productieoverschot na den oorlog, omdat hij
een hopelooze liberaal is, die alleen aan goud en geld denkt. Wij echter verlangen er koortsachtig naar, dat de vrede komt, opdat deze enorme krachten.
die wij bezitten en onze grondstoffen niet gebruikt worden voor werken der
vernietiging, maar voor werken der volkswelvaart en der sociale rechtvaardigheid.
Ge kunt er zeker van zijn, wanneer de vrede komt, dan zal er hier een
opbloei door Europa gaan, dan zal elk blijmoedig aan het werk gaan, dan
komt de levensvreugde, waarom heden volkomen te onpas geroepen wordt,
want heden is het de tyd voor den levensernst en voor het deelnemen aan
den strijd. Dan komt de tyd, waarin elk van U kan aantreden en wel als
vrije man, elke arbeider, elke volksgenoot, bewust — daar hij zelf de drager
is van de politieke gedachte — dat er geen standen, geen kringen, geen confessies en geen hinderpalen zijn, maar dat het bloed één gemeenschap vormt,
die ons allen tot één lot verbindt, met geen andere verplichting, dan het
gemeenschappelijk optreden voor*het gemeenschappelijk welzyn.
Kameraden, de militaire gebeurtenissen zullen de politieke ontwikkeling
doen ontstaan, die tot het einde van den oorlog leidt en hoe eerder het
verstand zich laat gelden, des te eerder zal de vrede komen. En deze roep,
wat er ook gebeurd moge zijn, richt zich onder alle omstandigheden tot de
Nederlanders, om te komen door de groei van hun Europeesch besef, tot de
ontplooiing hunner volksche krachten.
.
Kameraden, de Führer heeft ons bijeengebracht. De Führer heeft onze
krachten in het nationaal-socialisme ontplooid. Hij heeft daarmede tevens de
grondbeginselen gegeven voor het nieuwe Europa: volksche vryheid en'sociale
rechtvaardigheid. In dit willen, Duitsche en Nederlandsche nationaalsocialisten, vormen wij een ijzeren en onverbreekbare lotsgemeenschap.
Wij zullen onze taak verrichten, wij zullen tot het uiterste en het laatste
onze plicht doen, vooral echter zal uit eiken nationaal-socialist een fanatieke
strijdlust onzen tegenstanders tegemoetkomen.
Heil den Führer!
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