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feu vervolge op aija brief ddo 11 februari
1954 no 214190, Geheim, heb ik de eer Bwer Excellentie mede te delen dat van doorgaans betrouwbare sljde het volgende werd vernomen*
Paul van Tienen is van plan aich voorlopig
wat op de achtergrond te houden, omdat hij ai ja
naam wat minder in de grote pers wil zien. In
verband hiermede sou: hij zijn activiteit thans
willen beperken tot de uitgave van het "Sociaal
Weekblad". Hij heeft tevens besloten een andere
tactiek te gaan volgen, die hierop neerkomt, dat
hij bij aij» propaganda meer de nadruk wil leggen
op de Europese Sociale Beweging (de overkoepelende organisatie van 4e nationale secties ia de
verschillende landen) dan op te H.S.S.B.. Bij
hoopt hiermede te bereiken dat men hier te lande zal gaan inzien, dat achter de S.E.B.B. ee»
grote internationale (inter-Europese) organisatie ataat.
Van Tienen wil verder enige verandering in
de structuur van de N.B.S.B. aanbrengen door meer
afdelingen op te richten. Daze sullen vrij moeten
sijn in de wijze van organiseren, de propaganda
en het aannemen van leden, behoudens dat ai j verantwoording aullen moeten afleggen aan een hoofdbestuur, waarvan zowel Tam Tienen aelf als Holthuis deel zullen moeten uitmaken*
Van ïienen beklaagde zich over de geringe
steun die hij van Wolthuis ontving? desse doet
bijaft niets voor het orgaan - het "Sociaal Weekblad** - en ia aijn belofte om financiële steun te
verlenen niet nagekomen.
Via een tussenpersoon zou Westerling aan Van
Tienen hebben laten weten, dat hij niet» voelt voor
4e door de laatete voorgestelde bespreking.
ie Minister-President en Uw Ambtgenoot van
Justitie werden rechtstreeks door mij ingelicht»
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