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Bij deze heb ik de eer Uwer Excellentie ter
kennisneming aan te bieden een doordruk van mijn
schrijven van heden no 223163 met de daarbijge-
voegde bijlage aan de Minister van Binnenlandse
Zaken betreffende in hoofde dezes genoemd onder-
werp, j

HET HOOFD VAN DE DIENST.)

Zijne Excellentie
de Minister-President
te
'8-G R A V E N H A G- E.

Mr H.W. Felderhof
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Contact van de M.E.S.B. met
andere groeperingen.

Ik heb de eer 0wér Excellentie het volgende
mede te delen»

„. „ „....„ .... _ het blaad-
je "De Schicht", officieel orgaan van do Stichting
"Besec"» (Voor de doelstellingen, b08tuurB9am.en--
stelling, enz» van deae Stichting moge worden ver-
wezen naar het als bijlage hierbij gevoegde rap-
port*) """]"'

~ contact ie ontstaan tussen de
H*1.S.B+ en de "Besee".

De voorzitter van de "Beaecni tevens hoofd-
redacteur vaa "Be Schicht*1» , is
blijkbaar niet ongenegen te komen tot uitwisse-
ling van artikelen in de organen van beide orga-
nisaties .

De Minieter President en Uw Ambtgenoot van
Justitie werden rechtstreeks door mij ingelicht,
terwijl bovendien nog een doordruk van dit schrij-
ven met de bijlage daarvan is bijgevoegd voor het
geval IMe Excellentie de toezending daarvan van
belang mocht achten voor ïïw Ambtgenoot van Sociale
Saken en Volksgezondheid»

HET HOOFD TAH DE DIERSï.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse
te
'B-S R A Y E B H A & E.

Mr H.W* Feldeaphof.
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RAPPORÏJ betreffende s iitiehting tot list bevorderen van be-
drijfsuitoefening in sociaal» economisch en cultu-
reel verband (Besec)«

Stichting werd op 20 £uni 1952 te Amsterdam bij
notariële aote opgericht, Blijkens de stichtIngeacte stelt
Bij ?ioh ten doel economisch©p sociale en culturolè voór-
aieningezi te Beffen voor Hederlandis© en vreemde arbeidere
hier te lande, die esloh in staat van werkloosheid bevinden.
Dit houdt in» dat d© Stichting aandacht schenkt aan d© vol-
gend© onderwerpen,
1 * ï)é verruiming van de werikgalegenheld én de voorkoming

van wfrkiooaheifi,
2. De voorziening in de gevolgen van werkloosheid.
3 * Da voorkoüpylng en aanvulling van een tekort aan arbeids-

krachten»
4* De arb©idsb©middeling,
5* B© vakopleiding» ömaéhoiljsig én herscholing.
6. Lonen en arbeiöevoorwaarden.

i;e opriohtere ai^nt
1. -*__—

-~^-\| bèiliesing van d® otflciéf
t|fe tóstêrdaaa ónvêörwaérdi®3,i|k buiten vervolging
tèrasafce verdenking van collaboratie*

___. Bij uitspraak van het Tribunaal
te Ĵ asterdam. gëin̂ éynWerd voor da"-tijd-ran 1 jaar, als-

oatèet tiit dé klésröchtea wigènê lldmaatsohat>

3,
Mt spraak van het fri-

bunaal geïnterneerd voor de til d van 1 Jaar en 6 maan-
cten» alssaede ontset uit de kiesrecht en wegens
Êtohap H.S.Bé,

4.

5.

6*

Aanvankelijk hadden deze personen allen zitting in het
bestuur van de 0e organisatie. De onder 2 en 3 genoemden heb-
ben ssleh na overleg met d© overige bestuursleden uit h@t
bestuur teruggetrokken in het belang van de stichting» 2*1 jj
werden n.l. ongeschikt geacht voor het vervullen van een
beetuurefunotie op grond van hun politiek verleden* Zij zijn
echter nog wel lid der organisatie. Ook heeft bedankt
aangezien hij meent dat do gestelde doeleinden nimmer te
verwezenlijken Bullen

De Stichting voerde in begin 1953 acti© onder hoofd-
arbeider©» die tewerk waren gesteld bi;j de copiëring van d«
bevolkingeregisters \r deze groep trachtte aij een be-
tere salariëring te verkrijgen. (Teneinde een meer lande-
lijke organisatie tot stand te brengen werd o. m. contact
opgenomen met enkele personen in Breda.
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Het Stichtingsbestuur richtte zich hier toti
a. ,——~

b. JJ—
. Deze verloor

aijn Nederlanderschap wegens dienstneming bij d® S.S..
Te Haarlem heeft ,~_-p—-*

JU*1-*** getracht een afdeling
van de"Besec" op te rioHfen. Hij is lid geweest van de
N.3.B.., r.A., N,A.P., Peldpost H.S.E.K. en van d© Land-

waoht Nederland. Hij is uitgesloten van de kiesreohten tot
11 Maart 195? en heeft d© Nederlandse nationaliteit verlore

MBESOHüQWIHa

2oal0 uit het bovenstaande moge blijken zijn er onder
de oprichters twee voormalige leden van d® H.3.B., terwijl
een derde persoon, verdacht van collaboratie» terzake buit©
vervolging is gesteld. Opgevallen ie voorts dat te Breda
een oud-S.S.'er en te Haarlem ©en voormalig N.SYK.K'er be-
moeienis hebben met de Stiohting. Hét lijkt aannemelijk dat
de oud-politieke delinquenten sich hierin organiseerden om
d© moeilijkheden, voortvloeiende uit d© nadelige positie
waarin aij tengevolge van hun politieke misstap waren ge-
raakt, het hoofd te bieden.

Nu ®r contact met d« N.ïï.S.B. tot stand is gekomen en
besloten ie tot onderlinge samenwerking most wellicht met de
mogelijkheid rekening worden gehouden, dat de Beeec zich in
de toekomst zal ontwikkelen tot een rochts-estremistiBch©
vakorganisatie. Bit zal uiteraard afhangen van d© invloed
van rechts-extremistisohe leiders in des® Stichting.

Van een groots opgezette actie ie geen oprake. Be
"Bssec" heet afwijaend te staan t.o.v» het communisme.

20 Maart 1954


