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"Rijkgeschakeerde neq-nazistische activiteit

in ¥est-Europa".

Artikel in "De Tijd" van 22 Maart 1952.

Haar aanleiding van bovenaangehaald artikel, waarin de
Haagse redacteur van "Be Tijd" een overzicht geeft van
"activiteiten" met een min of.meer neo-fascistisch karak-
ter moge bijgaand een "beschouwing omtrent neo-nazistisehe
en neo-fascistische activiteiten volgen.

Hierbij moet 4» twijfel v/orden uitgesproken ten aan-
zien van de juistheid van de in het slot van het artikel
gedane mededeling, dat de "Taderlandse Kring" zou zijn
voortgekomen uit de "Nederlandse Concentratie". De "Vader-
landse Kring" en het "Comité Burgerrecht" kunnen.niet
zonder meer worden ingedeeld - soals de schrijver in de
aanhef van het artikel wil doen - bij "zekere ultra-
rechtse initiatieven", welke vanwege de persoonlijke
contacten met activiteiten met een min of meer neo-fas-
cistisch karakter, daarvan niet geheel en al zijn los te
denken.

Het "Algemeen Diets Jeugd Verbond", de groep rond
het Belgische blad "De Uitweg" en de(tviaamse Concentratie"
met haar orgaan "Opstanding, de "Heel Nederlandse Jeugd- .
beweging" de "Aristo-kring" en de"Uederlandse Concentra-
tie" kunnen wel als zodanig worden gezien".

Hierbij dient er echter met nadruk op te worden ge-
wezen, dat voor Vlaamse Bewegingen als de vier eerstge-
noemde^, de zaken,ook historisch bezien,geheel anders
liggen dan in Nederland.

Het karakter van de "Heel Nederlandse Jeugdbeweging"
valt nog niet met zekerheid te bepalen, daar deae bewe-
ging pas sinds kort (Januari 1952) voor het voetlicht is
getreden.

8 April 1952.
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Overzicht Neo-Nazistisohe en Neo-ffascistische
activiteiten.

"Der Widerhall'*

Dit blad, dat tot ondertitel draagt "Stimme der
Jugend", wordt uitgegeven door Verlag Heinz Heubaum
te Ijocham bei München, verantwoordelijk voor de in-
houd van het blad is Reinheid Kriszat. Het blad wordt
geredigeerd in nationaal socialistische geest met als
leidraad voor -de meeste vertogen de stelling, dat aan
Duitsland de eerste plaats toekomt bij de vorming van
een nieuw Europa.

Als vertegenwoordiging in Nederland staat aange-
geven: Bredeweg 6 huis - Amsterdam-O, op welk adres
is gedomicilieerd Silvio E. van Rooy, die regelmatig
in "Der Widerhall" publiceert.

SilvioJS. van Rooy

• S.E. van Rooy is op 26 September 1924 te Rotter-
dam geboren. Hij is lid geweest van de N.S.B., van
het Nationaal. Iront, van de Nederland-Duitse Kultuur-
gemeenachap en van de Nordische (Jesellschaft. Tijdens
de Duitse bezetting is hij als vertaler in dienst ge-
weest bij de S.D..

Hij is gedetineerd geweest van 1 Augustus 1946
tot 15 Mei 1949 en is daarna voorwj^d^lójk^invrij-
heid gesteld op last van het Bijzonder G-erëcïïtsEofJ
te ' s-G-ravenhage, dat hem in Augustus 1947 veroordeel-
de tot een gevangenisstraf van vijf jaren met aftrek
van voorlopige hechtenis.

Van de hand van Van Rooy zijn in "Der Yfiderhall"
verschillende artikelen verschenen. In., af lever ing

, ,, ,. no 3 (einde Augustus 1951) gaf hij een beschouwing
/Ct& óTri'*~*-f^&. éè%., over het verschil tussen de begrippen Holland en

Nederland in een artikel: "Es heiszt nicht Holland -
ïïnser Beitrag aus dem Niederlandischen Sprachgebiet".
In aflevering no 12 (eind Mei 1951) gaf hij een uit-
eenzetting omtrent de doelstellingen van de door her-
opgerichte Werkgemeenschap Nederland-Duitsland, ge-
titeld: "Was will die Arbeitsgemeinschaft Niederlan-
de-Deutschsland"

\7erkgemeensGhap Hederland-Duitsland

Deze Werkgemeenschap wil een nieuwe toenadering
tussen het .Nederlandse en Duitse volk bewerkstelligen
en baseert zich daarbij op.de "volkse gedachte":
"völkische Wirklichkeiten, nichtstaatliche Konstruk-
tionen sollen die (Jrundlage des neuen Europa sein".

Het Centraal Secretariaat van deze onverdacht
neo-naaistische beweging is eveneens ten huize van
Van Rooy, Bredeweg 6 huis te Amsterdam gevestigd.

_ 2 -
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De Werkgemeenschap geeft sinds September 1951 een
Mededelingenblad uit,' waarin o. m. vermeld staat, dat
de "Yerbindungsstelle fttr die West-Deutsehe Bundes-
republik" is gevestigd te Richterich "bij Aken, Eoer-
monderstrasze. Van Rooy heeft gepoogd om ten behoeve
van het contact, dat met deze Verbindungs stelle eii de
redactie van het blad "Der Widerhall" wordt onderhou-
den een koeriersdienst ..op te richten, waardoor brieven
en andere documenten illegaal over de grens zouden
kunnen worden gebracht. Deze koeriersdienst, die nog
niet in werking is getreden, zou ook worden gebruikt
ten. behoeve van het te Buenos Aires verschijnende
neo-nasistische periodiek "Der Weg" (SI Bendero) .

Ti_enen

In het Mededelingenblad van de Werkgemeenschap
Nederland-Duitsland van September 1951 staat voor
contributiebetaling vermeld het adres van Paul van
Tienen.

Paul van Tienen werd geboren op 5 November 1921
te Djokjakarta, hij is woonachtig te Eindhoven, Fuut-

v laan 49 &*., is lid geweest van de tl. S. B. en 'heef t
mjwillig dienst genomen bij de Waff en~S.S. . Hij is
gedetineerd geweest van 8 Mei 1945 tot 1 October 1949,
op welke datum hij ypjojmaar̂ deii-jk in vrijheid werd ge-

^ __ /̂„ '"; steld. Door het Bijzonder Gerechtshof -te Amsterdam
Óy\ -''-*•• •*''- -«-*-'•" -j ' Werd hij in Januari_J_^8 jsrerpjpr̂ êeldjfcot acht jaren

rijks\?erk̂ nJrTchtijag e ̂""ontzet t ing" voor."het"Teven uit
?, 062 ' $-t>/ L/C? het recht Tfö't" ""hët~"b'ekleden van ambten en het dienen
"̂̂  "7 f / ^ij de gewapende macht,

..-• >-'••-•• VPln Tienen is leider en oprichter van de op 1 Juni
1951 opgerichte Werkgemeenschap Europa; hij onderhoudt
relaties met vooraanstaande Duitse neo-nazisten (ex-
S.S.'ers) en publiceert regelmatig in "Nat ion Europa".

.Van, Tienen beschikt blijkbaar in neo-nazistische
kringen in Duitsland over betere relaties dan Van Rooy.
Terwijl laatstgenoemde door middel van een advertentie
medio 1950 in het Dxiitse blad "Europa Kurier" contact
zocht met Duitse neo-naaisten, ..nam Yan Tienen net de
"topfiguren" van de "EuropÊlische O3BiïN.ationalert in
September 1951 deel aan. een door neo-nazisten in het
Alcazar te ïoledo belegd congres.

Hat ion Europa.

Dit blad draagt als ondertitel "Monatschrift im
Dienst der EuropSischen Erneuerung"; ,het verscheen voor
het eerst in Januari 1951 en wordt ..uitgegeven door
Arthur Ehrhardt, Ernstplatz 6 te Ooburg» Yan Rooy wordt
sinds October 1950 onder het hoofd "Schriftleitungen"
als vast medewerker vernield.

"Hation Europa" kan worden gezien als de spreek-
buis van de "Europaische Nationale", een in Europees
verband samengaan van neo-nasistische personen en groe-
peringen} de "Europaische Nationale" . overkoepelt de bij

' - 3 -
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haar aangesloten nationale organisaties of groeperin-
gen, zoals "b.v. in Nederland de "Werkgemeenschap Euro-
pa", in Duitsland de "Europaisehe Soziale Bewegung",
in ...Zweden de "Zweedse ..Vernieuwingsbeweging'1. In "Nation.
Europa1' komen„neo-faseisten en neo-nazisten van aller-
hande schakeringen aan het woord.

Als medewerkers mogen worden opgesomd: Prof. M.
Bardeche (frankrijk), Sir Oswald Mosley (ïïngeland),
Dr Per Engdahl en Sven Eedin (Zweden), Prof. lassi
(Italië), Hans (Jrimra en K.H. Priester (Duitsland).
Het "blad wil het doen .voorkomen of ook onbesproken
auteurs medewerking verlenen en gaf o.m. beschouwin-
gen van de hand van Denis de Rougemont, Ortega y G-as-
set en Dwight 'D. Eisenhower, die aonder toestemming
van de auteur worden opgenomen.

"Werkgemeenschap Europa

Deze Werkgemeenschap streeft naar de opbouw van
een "Europees Rijk", dat "een organisch geheel zal
moeten worden, waarin de nationale onafhankelijkheid
van iedere natie gewaarborgd zal-moeten zijn". Er
wordt een maandblad uitgegeven, eveneens "Werkgemeen-
schap Europa" genaamd, waarin iri November 1951, in
navolging van de methoden van "Hation Europa" werd af-
gedrukt een artikel "Het Europacollege te Brugge", dat
zonder toestemming van de schrijver Prof. H. Brugmans,
de rector van dit college en de voorzitter vari de "Be-
weging van Europese Federalisten", werd opgenomen.,

Paul van Tienen sou er bereids in geslaagd zijn
plaatselijke werkgroepen van zijn Werkgemeenschap op
te richten in Amsterdam, Amersfoort, 's-Gravenhage,
Haarlem en Soestdijk.

Algemeen Diets Jeugdverbjjnd

Het A.D.J.V. noemt zich; "de zelfstandige, Chris-
telijke, heel-Kederlandse jeugdbeweging" en"vormt als
dusdanig de organisatie der Christelijke en.Diets-
bewuste jeugd in de ganse Nederlanden".

De activiteit van deze jeugdbev^regirig, die niet
vrij is van solidaristische tendenzen eri die q.ua uiter-
lijke verschijning op de voormalige "Nationale jeugd-
storm" gelijkt, beperkt zich voornamelijk tot Vlaande-
ren. .

Het A.D.J.V. geeft een maandblad uit, genaamd
"De Vendeljongen", dat ook in Nederland enkele lezers
telt.

Heel Nederlandse Jongerenbeweging

Deze groepering treedt sinds begin 1952 op. Zij

- 4 -
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stelt zich volgens een artikel in haar maandblad "Het
pennoen" als uiteindelijk doel; de staatkundige een-
heid der Nederlanden.

"Het Pennoen" is een uitgave van de uitgeverij
"Oranje" te St Amandsberg (bij Gent);; het was tot
voor kort het "Leidend Maandblad" .(Kaderblad) van het
A.D. J.V., maar., is thans het orgaan van de Heel Neder-
landse Jongerenbeweging geworden. Dit wijst op de
nauwe'relatie, die er tussen beide .bewegingen bestaat.

In Zuid-Limburg ontwikkelt de Heel Nederlandse
Jongerenbeweging enige activiteit in de persoon van
Drs Piet Heggen uit Hoensbroek en Henk Waltmans uit
Brunssum.

De beweging belegt op 26 en 27 April 1952 te Maas-
tricht een Jongeren paascongres.

"Opstanding"

Dit blad is de spreekbuis van de "Vlaamse Concen-
tratie", een de Dietse en solidaristische gedachte
aanhangende Vlaamse politieke groepering, die in 1948
is ontstaan. In haar rijen treft men vele vroegere
oud-V.N.V.'ers (Vlaams nationaal Verbond), oud-S.S.'ers
en andere "incivieken".

''Opstanding" ijvert sterk voor amnestieverlening
aan oud-politieke-delinquenten.

De Nederlandse Concentratie

DenNederlandse Concentratie" ?/erd in November
1950 te,Utrecht opgericht door een aantal leden van
het voormalige "Nationaal-tf en "Zwart Front". Deze
Nederlandse, solidaristische groepering werd opge-
richt in aanwezigheid van vooraanstaande figuren uit
de Vlaamse Concentratie. De oud-Verdinaso's Mr W.Beer-
nink en Dr A. Verbrugh, beide uit Dordrecht, zijn. de
voormannen van de "Nederlandse Concentratie". Van hun
hand zijn verschillende artikelen verschenen in de
bladen "Opstanding" en "De Uitweg".

DeVNederlandse Concentratie11 legt sinds 1951
generlei activiteit meer aan de dag.

Mr Beernink heeft in Maart 1951 de medewerking
ingeroepen van Arnold Meijer, maar deze heeft zich
niet met de Nederlandse Concentratie willen inlaten.

Er bestaat generlei.aanwijzing, dat de"Vaderland-
se Kring" zou zijn voortgekomen uit de "Nederlandse
Concentratie".

"De Uitweg"

Dit Belgische blad, dat de ondertitel "V/eekblad
voor een Actie voor Vrijheid en Orde" draagt, is het
orgaan van een Verdinasogroepering, welke die leden
van het vroegere Verbond van Diets Nationaal Solida-
risten (leider: de in 1940 in Abbeville gefusiïfeerde
Joris van Severen) omvat, die tijdens de Duitse beset-

— 5 —
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ting niet hebben willen samenwerken met de Duitsers.
Deze Dinaso1s zijn in België niet opgegaan in het
Y.ÏI.V. .(Vlaams Nationaal Verbond) en de Nederlanders
onder hen zijn niet tot de H.S.B. toegetreden. Enige
jaren geleden trad in deze groep op de voorgrond Paul
persijn uit Antwerpen, thans is deze plaats toegeyal-
len aan Louis G-ueuning, die veelal de hoofdartikelen
in "De Uitweg" verzorgt.

,. "De Uitweg" verleent in zijn kolommen gastvrij-
heid aan het in.October 1951 opgerichte "Comité der
Nationale Bevrijding", dat zich keert tegen de poli-
tiek van de Belgische Regering inzake de deelname
aan supra-nationale organen (Plan Schumann en het
Europese Leger). In de laatste tijd ageert "De Uit-
weg" op heftige wijze tegen de vestiging van.Engelse
bases in de Kempen.

t!]Je Uitweg" was tot voor kort "De Weg", daarvoor
in 194-9, "Hier Dinaso" genaamd.

8 April


