
DE NEDERLANDSE SS ZWEERT HITLER TROUW

geleid werd die in de voorafgaande bijna twee jaar voortdurend aangetoond
had dat hij lak had aan de eed van trouw die hij op 8 juni '40 aan Mussert
afgelegd had. En niet alleen,met die Nederlandse SS (die voorlopig niet zo
talrijk was) zou Mussert te maken krijgen; hij wist dat Feldmeijer bezig was,
een grotere aanhang op te bouwen, bestaande uit personen die als 'begunsti-
gendè leden van de Nederlandse SS' formeel niet in de SS opgenomen waren
maar er wel contributie aan betaalden en die openlijk van een zekere solidari-
teit getuigden met haar streven in de richting van een Grootgermaans Rijk.'

*

Op 19 mei, twee dagenna de beëdiging van de Nederlandse SS, verscheen
Mussert opeens in een vergadering van de staf van de hoofdafdeling pers en
propaganda van het hoofdkwartier der NSB. Hij deelde daar aan het
afdelingshoofd Ernst Voorhoeve (de ex-leider van Verdinaso-Nederland)
en aan al diens medewerkers mee dat hij een uiterst vruchtbaar contact met
Himmler gehad had, dat Himmler hem toegezegd had dat er in de toekomst
Nederlandse infanterie-eenheden zouden komen binnen de Germaanse
weermacht, dat ook de politie 'zuiver Nederlands' zou blijven 'onder leiding
van het Nederlandse staatshoofd', en dat hij uit dat alles de conclusie getrok-
ken had' dat wie voortaan nog de term 'Grootgermaans rijk' in de mond
nam, uit de NSB geroyeerd moest worden." Voorhoeve gaf die instructie
aan de sprekers en aan het gehele kader van de Politieke Organisatie der NSB
door; afschrift stuurde hij aan de leiders van alle formaties, de SS inbegrepen.
Feldmeijers reactie laat zich raden. De Voorman van de SS lichtte Rauter in
, en gaf opdracht, nieuwe gegevens te verzamelen die men tegen Mussert kon
uitspelen. Twee medewerkers van Voorhoeve, beiden oud-leden van de
NSNAP, bleken bereid te zijn, een 'boekje open te doen over hun chef en zij
stelden, nadat zij voor alle zekerheid ook de instemming van een van de
medewerkers van Generalkommissar Schmidt verworven hadden, op schrift
dat Voorhoeve zich bij verscheidene gelegenheden op de meest denigrerende
wijze over Duitsland en de Duitsers uitgelaten had: het personeel van het
Reichskommissariat had hij 'een gezelschap aangeklede nageboorten' ge-
noemd, de aanhangers van de SS-denkbeelden 'kontkruipers van de Duit-
sers', van secretaris-generaal Goedewaagen, een van die 'kontkruipers',

1 Injuli liet Feldmeijer aart die 'begunstigende leden' de eis stellen dat zij schriftelijk
hun instemming zouden betuigenmet het feit dat de Nederlandse'Sf Hitler trouw ge-
zworen had, 2 NSB, hoofdkwartier, prop.raad: Notulen, 22 mei 1942 (NSB, 202).
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