
TWEE BESLISSENDE MAANDEN

Peldmeijer was bezeten van een brutaal activisme, eerzuchtig, gewetenloos
en koelbloedig. Hij was een goed spreker en hij werd in de NSB die maar
weinig bekwame jongeren telde, spoedig over het paard getild. Hij had
een corrupte inslag, hij hield nu eenmaal van eenluxueus leventje met lekker
eten en drinken. In '38 stond hij al 'op de nominatie om wegens wangedrag
in zijn particuliere leven uit de NSB geroyeerd te worden." Mussert hand-
haafde hem. Achting voor Mussert had hij overigens niet: de NSB was hem
te slap en Mussert was hem teveel een nette burgerman die van het werkelijke
nationaal-socialisme, de rassenleer bijvoorbeeld, niets begreep. Feldmeijer
was een Nederlandse SS'er nog voor de Nederlandse SS opgericht was.
Hij knoopte trouwens al voor de oorlog allerlei relaties met het Duitse
SS-milieu aan, speciaal met de Oherabschnitt West in Düsseldorf, liet zich
door die Oberabschnitt betalen voor de oprichting en het werk van deMussert-
Garde en maakte het geld gedeeltelijk zelf op, hetgeen hem, zoals gewoon-
lijk, weinig moeite kostte.
Tijdens de bezetting werd zijn neiging tot corruptie alleen maar sterker.

In de lente van '42 moest hij aan Rauter bekennen dat hij bijna f 5 000,

die hem voor de SS overhandigd waren, er zelf doorgejaagd had - maar ja,
'Feldmeijer ist derzeit nicht zu ersetzen', verzuchtte Rauter, het gebeurde
aan Himmler rapporterend.ê Ongemerkt gleed Feldmeijer naar het
criminele af; zijn belangrijke rol bij de Silberta/lne-moorden zal nog in een
volgend deel geschetst worden, hier zij nog slechts vermeld dat hij, kort
voordat hij begin' 4S bij een Geallieerde luchtaanvalom het leven kwam,
zich alleen maar door Himmlers steun had kunnen onttrekken aan een ver-
volging wegens diefstal ten nadele van zijn kameraden.

*

Op 2 juni '40 was Feldmeijer samen met Rost uit de internering terug-
gekeerd in Den Haag. Feldmeijer had tijdens de tocht naar Calais geen angst
getoond, Rost wél. Een Feldmeijer vergat zo iets niet en het sprak voor hem
vanzelf, zo het dat niet tevoren al deed, dat niet Rost (die trouwens Indisch
bloed in de aderen heette te hebben) maar hij met de leiding der Neder-
landse SS belast zou worden. Rauter stelde dat begin juni aan Hirnmler
voor en Himmler ging daar accoord mee. Aanvankelijk bleef Feldmeijer
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