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jk heb de eer ïJ*er Excellentie mede te delen» dat mi j
enkele berichten hebben bereikt volgens welke ïiwti vaa Tienen
thans tracht tö contact te komen met énkele buiten de HiB*.S.Bi
staande groeperingen en personen.
£0 zo» hij e^n onderhoud hebben gehad mét een dar naaste
medewerkers van Westerling en er daarbij op hebben aangs~
drongen een ontmoeting met laatstgenoemde te bewerkstelligen,
zulks met de bedoeling deze voor te stellen met hem samen te
werken. Van Tienen zou zien nog hebben geuit genegen te zijn
de naam NiE.S.Bi op te geven .voor het geval een samenwerking
tot stand mocht komen tussen zijn beweging en de Stichting
SvöVs. en het Veteranen legioen Nederland (V.LiH. }» Bekend ie
dat Westerling heeft verklaard voorlopig geen prijs te stellen op een samenwerking met de N.E^S.B..
Wat betreft het V.IuB. kan worden medegedeeld dat in het
orgaan "Oud-Wapenbroeders" van Ootober-November j.l. scherp
afwijzend gereageerd werd n. a. v t het feit dat Tan Tienen 'in
het periodiek "De Spiegel" te kennen had gegeven» dat hij
o,ok als veteraan beschouwd wenste te w orden i Van Tienen verklaarde dat hij daardoor ten zeerste was teleurgesteld en
zulks temeer omdat hij - zo beweerde hij althans - uit gesprekken met een lid van de redactiecommissie van "Oud-Wapenbroeders" de indruk had gekregen dat deze persoon niet onwelwillend stond tegenover een eventuele samenwerking* Het
contact met genoemd commissielid zou Volgens Van Tienen tot
stand zijn gekomen door bemiddeling van de bekende SOA
Schilling.
Hij vertelde voorts dat hij eveneens voor het bovenvermelde doel ook contact had opgenomen met het '*Jong Conservatief Verbond" en de "partij voor Hecht en Vrijheid1** Volgens hem zouden zijn voorstellen door laatstgenoemde partij
met de kleinst mogelijke meerderheid zijn verworpen, dooh
zou het '*Jong Conservatief Verbond11 deze nog even in beraad
willen houden.
Tenslotte verklaarde Van Tienen contact te hebben opgenomen met de "bekende" J* Pabiua. Deze zou niet afwijzend staan
tegenover de N.E*S.B* en zelfs hebben beloofd deze in de
"Nieuwsbrieven" in een gunstig daglicht te stellen* Opgemerkt moge worden dat in do laatste "Nieuwsbrieven" hiervan
nog niets is gebleken*
Be Minister-President en Uw Ambtgenoot van Justitie
werden rechtstreeks door mij ingelicht.
HEf HOOFD VAH DB DIENST.
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