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Op maandag 12 mei ontving de Nederlandse pers instructie, 'het bericht
omtrent het verongelukken van Hess' 'op niet-sensationele wijze, te publi-
ceren: hoogstens één kolom breed, en niet in vet.' Een dag later werd gelast
dat terzake uitsluitend 'het ambtelijk Duits materiaal' afgedrukt mocht
worden; foto's en commentaren werden verboden.ê 'Die Presse wird nul'
wenig oder überhaupt nichts mehr über den Fal! Hess bringen', zei Generalkommis-
sar Schmidt op de r sde tegen zijn naaste medewerkers."

Het bedremmeld zwijgen van de gelijkgeschakelde pers bevorderde dat
in bezet gebied des te intensiever over de vlucht van Hess gesproken werd.
'Wij zijn hier sinds gisterenavond al', schreef freule op ten Noort, een van
Rost van Tonningens vrouwelijke volgelingen, dinsdag 13 mei aan een
relatie,

'allemaalontdaan over het bericht van Hess. Het is zo volkomen onbegrijpelijk
dat je steeds zit te zoeken naar de motieven die de man gehad kan hebben ...
Puur verraad kunnen we van Hess niet aannemen maar wat een pracht-propa-
ganda zal de tegenpartij er uit slaan! Vanmiddag had ik de Engelse berichten uit
Engeland aan, ze juichten natuurlijk! 'Greatest sensation since the outbreak of the
war.' ... Vader juicht ook! Enfin, alles wat er tegen is, doet dat.'!

'Bei den in den Niederlanden wohnenden Reichsdeutschen hat der Fall Hess',
zo rapporteerde de Sicherheitsdienst, 'tiejste Erschütterung' gewekt; men zag er
het gebeurde als 'der schu/erste moralische Schlag für die NSDAP. Auch in
Kreisen der Wehrmacht hat diese Meldung deprimierend gewirkt ... In deutsch-
[reundlichen Krelsen steht man den Vörgangm ziemlich ratlos gegenüber.'5

Diepe neerslachtigheid bij de NSB' ers en andere pro-Duitsers - des te
groter was de vreugde bij de overweldigende meerderheid van het Neder-
landse volk. Grapjes bij de vleet! 'Hitler staat in zijn hemd, hij is zijn Hess-je
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