
DE AFFAIRE VAN 'DE MISTHOORN'

Op IS augustus' 42 verschenen in het Reichsverfügungsblatt, dat alle regelingen
met betrekking tot de NSDAP en haar formaties placht te publiceren, een
Verfiigung van Hider en een Anordnung van de Leiter derParteikonzlci, Martin
Bormann, die elkaar leken aan te vullen. In zijn Verjugung. 8/42 plaatste
Hider de z.g. Leiter der Arbeitsbereiche der NSDAP (Schmidt was die Leiter
in ons land, er waren ook Arbeitsbereiche in bezet Noorwegen en in de bezette
delen van de Sowjet-Unie) onder de politieke supervisievan Bormann en in
Anordnung 54/42 maakte Bormann bekend (wij beperken ons tot het be-
langrijkste punt) :

'Der Führer hat bestimmt:
1. Für Verhandlunçen mit allen germanisch-völkischen Gruppen in Dämnark, Nor-

wegen, Belgien und den Niederlanden ist im Bereich der NSDAP, ihrer Gliederungen
und angeschlossenen Verbande ausschliesslicli der Reich~führer-SS zuständig.'

Hiders Verfügung betekende dat schmidt en de overige Leiter der Arbeits-
bereiche der NSDAP (in Noorwegen was dat Reichsleommissar Terboven die
zich van de Verfiigung niets zou aantrekken) voortaan op politiek gebied
onder Bormann zouden ressorteren; de in een vroegere studie door dr.
A. E. Cohen geopperde veronderstelling dat dit door Bormann als aanloop
bedoeld was om formeel óók boven de Gauleiter der NSDAP geplaatst te
worden;' lijkt ons plausibel.Hetzelfde geldt voor zijn veronderstelling dat er
verband bestaan heeft tussen Hiders Verfügung en Bormanns Anordnung:
'Het is zeker mogelijk dat deze Anordnung 54/42 ... is ontsproten aan een

zeer fijn' alsmede 'Dom Daantje's kleurkrijt' geoffreerd werden - een en ander
sloeg op Musserts adjudant, jhr. D. de Blocq van Scheltinga. Dit was niet alleen
Mussert maar ook Seyss-Inquart te bar. Rauter en Hildebrand lieten De Misthoorn
vallen. Kettmann verdween naar de Propaganda-Kompanie van het Nederlands
Legioen aan het Oostelijk front, De Misthoorn werd opgeheven en Nijsse vertrok
naar Brussel waar hij mede-eigenaar was van een nachtclub.
Mussert liet over deze affaire een heel dossier samenstellen, 0.111. met brieven die

uit Kettmanns schrijftafel gestolen waren en waaruit bleek dat deze enkele aankopen
op de zwarte markt door een relatie in SS-uniform had laten vervoeren. Vermoede-
lijk is in opdracht van de NSB bij Kettmann ingebroken. Daarbij werden ook
enkele naaktfoto's van zijn vrouw buitgemaakt. Zij was een van de eerste vrouwe-
lijke leden van de NSB geweest maar bedankte nu als lid. 'Toch maar doorgaan',
schreef zij in oktober' 42 aan een kennis, 'de Fuhrer is er ook altijd nog, en als de
oorlog maar eerst afgelopen is, dan komt ook hier alles wel goed.' (brief, I7 okt.
I942, van M. Kettmann-Warnsinck aan H. K. (Doc 1-882, f-I))

1A. E. Cohen: 'Ontstaan en betekenis van Der Arbeitsbereich der NSDAP in den
Niederlanden' in Studies over Nederland in oorlogstijd, dl. I, p. 35.
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