
MUSSERT BIJ HITLER

Met uitzondering van zijn aanbod ten aanzien van de oorlog met Enge-
land, waagde Mussert het niet, Hitiers woordenstroom met eigen denk-
beelden te onderbreken. Hij was, aldus van Geelkerken, 'slechts in staat, nu
en dan iets te beamen of te onderstrepen." Over 'Groot-Nederland' zweeg
hij in alle talen en alleen in het onofficiële gedeelte dat ruim een kwartier
duurde (er werd iets gedronken), bracht hij de positie van het door Japan
bedreigde Nederlands-Indië ter sprake. Hitler beloofde dat 'hij zou doen
wat hij kon.' 'Het geheel', aldus Mussert, 'maakte deze indruk: Hitler een
man die het beste met ons voorhad.f
De hypnotiseur had wèl succesgehad!
Met Mussert meer dan met de Engelsen.

Invasie van Engeland gaat niet door

De voorbereidingen voor de Duitse invasie van Engeland hadden ten dele
op Nederlandse bodem plaatsgevonden. Vooral de Nederlandse werven
hadden het druk gekregen: daar moesten in grote haast o.m. vele honderden
rijnaken 'ontkopt' worden. In opdracht van de Duitsers werden die aken
van eind juli af gevorderd door het departement van waterstaat. Een klein
aantal schippers slaagde er in, na ontvangst van het vorderingsbewijs, met
hun schip enige tijd onder te duiken; eenvoudig was dat niet, bovendien
was het riskant omdat een schip nu eenmaal voor de schipper 'tegelijk be-
staan, gereedschap en woning vertegenwoordigt." Gevorderd werden in
totaalomstreeks achthonderd aken met een gemiddelde inhoud van ca.
400 brt alsmede vijftig sleepboten. Van die aken werden 170 bij Wilton-
Fijenoord en r80 bij de werf 'Gusto' tot landingsvaartuigen omgebouwd;
bij de 'Gusto' werd daartoe van maandag tot vrijdag van zes uur 's morgens
tot tien uur 's avonds gewerkt en op zaterdag en zondag van zes uur 's mor-
gens tot één uur 's middags. De ontkopte schepen werden in lange rijen
voor anker gelegd - er lag ook een hele rij een tijd lang in het kanaal door
Walcheren, 'en op de rompen was van allerlei moois geschilderd, o.a.
'Wir kon/men, Jude!' '4 De meeste van die rijnaken werden in augustus en
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