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Contact van Hationale Oppositie Unie
met oud-politieke delinquenten

Onder verwijzing naar hetgeen ia mijn schrijven
dd. 1? Mei 1956 nr. $40664 werd gesteld omtrent de
zogenaamde "Raad der Ouden", een groep intellectuele
oud-politieke delinquenten, die Paul van Tienen bij
diens politieke activiteiten met advies terzijde staat,
heb ik de eer Uwer Excellentie nog het volgende mede
te delen.
Het is thans gebleken dat P,J. GALLIARD, de leider
van de Nationale Oppositie Unie, eveneens van genoemde
"Raad der Ouden" adviezen ontvangt. "Nationale Oppositie
Unie (N.O.U.)" is de naam, waaronder de Nederlandse
Conservatieve Partij (ïf.C.P.) (zie mijn schrijven dd.
13-2-1956 nr. 319355) cLe laatste tijd optreedt en waaronder zij ook aan de a.s. verkiezingen zal deelnemen.
Ter illustratie van de verhouding tussen de K.O.U.
en de Raad der Ouden doe ik U bijgaand toekomen fotocopie'én
van een tweetal brieven verzonden door Mr Johan Herman
CARP aan Mejuffrouw WILSCHUT, de inmiddels afgetreden
secretaresse van de M.O.U., handelende over het conceptbeginselprogramma der H.O.U., dat door P.J. GALLIAHB
klaarblijkelijk ter aanvulling en verbetering aan deze
groep oud E.S.B.-prominenten was voorgelegd.
De wijzigingen die de 11.0.U.-leiding in deze brieven in overweging worden gegeven, beogen voor een deel
het verkrijgen van een verbetering in de positie der
oud-politieke delinquenten, terwijl verder toenadering
tot Duitsland en de kwestie der oorlogsmisdadigers in
Breda ter sprake komen.
Voorts belooft Mr GARP, dat in Paul van ïienen's
periodiek, het "Sociaal Weekblad", propaganda voor de
N.O.U. zal worden gevoerd; uit het geschrevene valt
verder op te maken, dat P.J. GALLIARD namens de H.O.U*
aan het "öociaal Weekblad" een subsidie heeft toegezegd.
In de eerste alinea van Carp's brief van 3 April j.l»
worden de personen vermeld met wie hij een en ander besproken heeft, n.l.: Dr T. GOEBEWAAGEN, L. KEERS, Mr S.
N. de RUITER van STUVEHIBCK, Dr H.'F. TORHINGA, Dr H.
YviJoïHA en Paul van TIMTEH. Br Goedewaagen, Dr West r a en
iïr Carp werden reeds vermeld in mijn in de aanhef dezes
genoemd schrijven. Van de overigen is Paul van Tienen
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genoegzaam bekend; Leendert Keers was leider van de
Hoge Raad van Discipline der K.S.B, en Mr Haimond
Uazaire de Ruyter van Steveninck werd in de oorlogsa^Z^jaren benoemd tot burgemeester van Leiden. Van Dr
Torringa zi.1n geen nadere byzonderheden bekend.
Het wordt niet uitgesloten geacht, dat behalve
bovengenoemden nog meer personen deel uitmaken van
de Raad der Ouden. De aandacht blijft hierop gevestigd.
Of en zo ja in hoeverre het bestuur van de H.O.U.
van de door Mr Carp naar voren gebrachte suggesties
gebruik heeft gemaakt is nog niet bekend. De omstandigheid dat het bestuur van de N.O.U. thans niet schroomt
het advies van vooraanstaande oud H.S.B.-functionarissen in te v/innen, wijst er in ijleder geval op, dat deze
partij haar plannen om zich bij de a.s. verkiezingen
te verzekeren van de stemmen der oud-politieke delinquenten, blijft nastreven.
£en doordruk van mijn schrijven werd rechtstreeks
gezonden aan de Minister-President, alsmede aan Uw
Ambtgenoot van Justitie.
HET HOOFD VAN DE DIJENSÏ
voor deze:

(w.g) Mr A. van Maanen

' s-Gravenhage, 3 April 1956
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Aan:
Mejuffrouw J. K . A . //ilschut
Secretariaat K.O.U.
Lathyrusstraat 27
De Bilt (U)

Zeer geachte Mejuffrouw 'Wilschut,
Het concept-Beginselprogramma van de Nederlandse Conservatieve
Partij, dat U mij bij Uw schrijven van 2? Maart j.l. hebt toegezonden, is door onze Commissie, bestaande uit de heren Dr T
Goedewaagen, L. KEEH3, Ivlr R.K. de Ruyter van Steveninck, Dr H.F.
Torringa, Prof.Dr H. vVestra, F. van Tienen en ondergetekende onverwijld in studie genomen. Als resultaat daarvan deel ik U, namens
genoemde Commissie, het volgende als haar standpunt te dezer zake
mede.
.Vij zijn er van uitgegaan, dat van onze Commissie niet verv/acht
wordt, dat zij in détail-beschouwingen treedt, maar zich tot enkele door haar als principieel en zeer belangrijk geoordeelde
punten bepaalt. Ook hebben wij punten, die weliswaar onze aandacht hebben getrokken, maar toch niet als van overwegend belang zijn aan te merken, buiten verdere beschouwing gelaten,
zoals de onvoldoende uitwerking van de belasting-paragraaf, zomede van het belang van Europese verbondenheid, het ontbreken
van een herinnering aan het belang van behoud van landschapsen stedenschoon enz.
De na te noemen J5 punten achten wij echter van fundamenteel belang en wij veroorloven ons, daarop de byzondere aandacht van
Uw Hoofdbestuur te vestigen.

I.
Op bladzijde 4 van het concept-Beginselprogramma wordt een opsomming van de "desastreuze gevolgen" van de door de socialisten
"toegepaste progressiviteit" gegeven. IVij achten het volstrekt
noodzakelijk, zowel met het oog op het belang van de zaak zelve
als van de daarin gelegen propagandistische uitwerking, dat aan
genoemde 10 punten alsnog 2 andere worden toegevoegd.
"11. De sociale onrechtvaardigheid, tot uitdrukking komend in
het doen ontstaan van zogenaamde vergeten groepen als gevolg van
als "sociale" aangeduide maatregelen, waarvan deze groepen wel
de lasten moeten mededragen, -zonder de lusten er van te genieten;
12» De sociale onrechtvaardigheid, gelegen in de discriminerende
behandeling van de zogenaamde politieke delinquenten en het doen
voortduren van de gevolgen daarvan, waardoor een zeer grote groep,
die zich ontrecht gevoelt, als een vreemd lichaam in het Nederlandse volk dreigt te ontstaan, hetgeen niet anders dan schadelijk voor de volksgemeenschap kan zijn".
II.
Op bladzijde 4 van het concept-Beginselprogramma ( na de hierboven onder I bedoelde opsomming) komt de volgende alinea voor:
"Deze lijst j.s nog met talrijke andere staaltjes van het progressieve wanbeleid aan te vallen. Een verdere verduidelijking van het
woord "conservatief" zal na het vorenstaande niet nodig zijn".
Wij achten het een ernstige leemte in het Beginselprogramma ener
zich "conservatief" noemende partij, dat het begrip "conservatief"
niet anders wordt aangegeven dan door een verwijzing naar "staaltjes
van het progressieve wanbeleid". -Jen dergelijke negatieve en
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aanduiding is uiteraard een ongenoegzame grondslag
voor e ë n p ar t i j, die steunt op het conservatieve beginsel. Een
nadere, positieve, omschrijving van dit beginsel komt ons derhalve
geboden voor o '.'.'ij stellen voor, in plaats van den hierboven aangehaalde volzin, luidende: "Een verdere verduidelijking van het
woord "conservatief" zal na het vorenstaande niet nodig zijn"- te
lezen:
"Met "conservatief" bedoelt de K.C.P. op die onmisbare stroming
in een volk den nadruk te leggen, welke tegenover willekeurige
doelstellingen van het ogenblik de waardevolle bestanddelen naar
voren brengt, die het wezen van een volk als gemeenschap uitmaken
en niet mogen worden opgeofferd aan den waan en de leuzen van den
dag. De conservatieve idee in dezen zin is gericht op "conservering",
op behoud van het volkseigene, van het nationale en - wat bepaaldelijk voor onzen tijd geldt - op herstel van eigen volkskracht. Het
is duidelijk, dat met dit conservatieve beginsel stelling wordt genomen tegenover alle plannenmakerij en hervormingsmanie, die ter
wille van willekeurige dogma's met het volk en zijn belangen experimenteert, onder opoffering van het wezenlijke belang der volksgemeenschap" .
III.
Op bladzijde 16 van het concept-Beginselprogramma is opgenomen
een paragraaf, handelend over Justitie. De gegeven omschrijving
komt ons echter te vaag en ongenoegzaam voor. Wij hechten zeer
veel waarde aan de vervanging dezer omschrijving door de volgende,
waarmede Uw Voorzitter, de heer P.J. Galiard, zich reeds eerder
verenigde.
"Herstel van den rechtsstaat, o.m. door opheffing van de gevolgen
van discriminatie, voortvloeiende uit de tijdens en na den oorlog
uitgevaardigde wetten en besluiten en de daarop gegronde rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen, waar de partij
enerzijds strijd voert voor eer- en rechtsherstel van al diegenen,
die mede op grond van hun politieke overtuiging werden vervolgd,
stelt zij anderzijds met nadruk vast, dat zij op geen enkele wijze
een herleving van het nationaal-socialisme of fascisme beoogt, in
welken vorm dan ook.
Schadeloosstelling van Indonesische__Hederlanders, die door na-oorlogse maatregelen morele of financiële schade hebben geleden, of
rechten op uitkeringen kunnen doen gelden".
V/ij geven U in overweging, de hierboven onder I, II en III bedoelde
aanvullingen c.q. wijzigingen in het Beginselprogramma van Uw Partij
alsnog aan te brengen, waarmede, naar onze overtuiging, het belang der
Partij in verband met haar doelstellingen gediend zal zijn.

Overigens vinden wij aanleiding, nog voor een andere aangelegenheid
U byzondere aandacht te vragen.
Met het oog op de samenwerking van de groep der zogenaamde oudpolitieke delinquenten met Uw Partij in het verband der Nederlandse
Oppositie Unie hebben wij den inhoud overwogen van een hoofdartikel
voor het "Sociaal Weekblad" onder redactie van de heer Paul van
Tienen, waarin stelling genomen wordt ten aanzien van de voormalige
N.S.E, en de nationaalsocialistische resp. fascistische stromingen
op een zodanige wijze, dat zulks voor ieder, die niet bij voorbaat
van kwaden wille is, volkomen aanvaardbaar zal kunnen zijn. Bedoeld
artikel dient tevens ter inleiding van de propaganda-actie, welke
door middel van het "Sociaal Weekblad" gevoerd zal worden onder
de groep der zogenaamde oud-politieke delinquenten en hun aanhorigen ten gunste van de Nederlandse Oppositie Unie met het oog op de
aanstaande verkiezingen. Nu is ons echter gebleken, dat de heer Van
Tienen niet meer over voldoende geldmiddelen beschikt om de uitgave
van het "Sociaal 7/eekblad" verder te bekostigen en zeker niet om de
geldelijke last, verbonden aan de verspreiding op grote schaal van
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en behoeve der verkiezingspropagande, te dragen.
"Het is ons weliswaar bekend, dat Uw Voorzitter, de heer P.J.
Galliard, aan den heer Van Tienen een ruime subsidiering voor
bovengenoemd doel heeft toegezegd, maar door het uitblijven tot
heden van de effectuering van deze toezegging is met betrekking
uu L Je-1 verdere- up.tgave van het ''Sociaal Weekblad" een noodtoestand ingetreden. VJordt hierin niet onverwijld voorzien, dan
dreigt de noodzakelijke propaganda onder de zogenaamde oud- politieke delinquenten en hun aanhorigen met het oog op de aanstaande
verkiezingen een einde te zullen nemen met alle betreurenswaardige
gevolgen, daaraan verbonden. '.Vij houden ons er uiteraard van overtuigd, dat dit Uw bedoeling allerminst kan zijn en daarom vinden
wij vrijheid, U met den meesten aandrang te verzoeken, op den kortst
mogelijken termijn aan den heer Van Tienen de gelden ter beschikking te stellen, welke deze behoeft om het eerstvolgend nummer
van het "Sociaal Weekblad", waarin beven bedoeld artikel zal worden
opgenomen, te doen verschijnen.
'.Vij zouden ons niet verantwoord achten, indien wij niet Uw aandacht
op deze hoogst urgente aangelegenheid vestigden, in het vertrouwen,
dat U begrip voor de in het voorgaande bedoelde situatie zult hebben,
Het onverwijld opnemen van rechtstreeks contact te dezer zake Uwerzijds met den heer van Tienen, bevelen wij U dringend aan.
Namens voornoemde Commissie

(w.g.)

J . H . Carp
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Zeer geachte Mejuffrouw 7/ilschut

met

In aarsLuiting aan het schrijven, dat ik 3 April j.l., U namens de
in dit schrijven genoemde Commissie deed toekomen, veroorloof ik
mij hierbij alsnog een opmerking te maken "betreffende een punt in
verband met het concept-Beginselprogramma van de N.C.F., dat later
mijn aandacht trok. Ik heb daaromtrent nog niet/cte andere leden der
Commissie overleg kunnen plegen.Spoedshalve breng ik deze opmerking
als van mij persoonlijk afkomstig te Uwer kennis met verzoek haar
aan de heren Galliard
te willen mededelen.
Het is mij namelijk bij nadere bestudering van het concept-Beginselprogramma opgevallen, dat daarin generlei omschrijving voorkomt van
een gedragslijn, waaruit een voor Nederland vruchtbare buitenlandse
politiek, bepaaldelijk ten opzichte van Duitsland, kan worden afgeleid. Ik bedoel een gedragslijn, welke de opheffing medebrengt van
verschillende belemmeringen, welke in meerdere of mindere mate aan
een gunstige verstandhouding met Duitsland in den weg staan en een
in het Nederlandsen belang gewenste economische politiek zouden
kunnen in gevaar brengen. Welke deze belemmeringen en potentiële
gevaren zijn - het verdwijnen t.z.t. van een regering Adenauer c.s.
zou deze aangelegenheid uiteraard nog urgenter kunnen maken! - behoeft niet uitdrukkelijk te worden aangeduid; zij zijn voldoende
bekend.
Het komt mij voor, dat het mede met het oog op bepaalde plannen
van den heer Galliard, waarover hij mij sprak, gewenst is, aan deze
aangelegenheid in het Beginselprogramma enige aandacht te wijzen.
Hetgeen thans volgt, is een ontworpen aanvulling van het coriceptBeginselprogramraa, welke op blz. 11 aan het slot van de paragraaf
over continentale ordening zou kunnen worden ingevoegd.
"In het algemeen moet gestreefd worden naar een realistische
buitenlandse politiek, in plaats van een dogmatische en ideologische,
waarvan het "progressieve" beleid een betreurenswaardig voorbeeld
is. Dank zij deze "Progressieve"' buitenlandse politiek is Nederlands
Oost-Indië voor ons verloren gegaan en hangt het verlies van KieuwGuinea ons boven het hoofd.Buitenlandse politiek blijve onder alle
omstandigheden: de behartiging van de belangen van de eigen natie,
dus van Nederland, onberoerd door welke andere motieven ook. De verzekering van het belang van ons eigen volk, nu en in de toekomst, zij
het uitsluitend doel onzer buitenlandse politiek, rdoet daarvoor een
offer worden gebracht aan beginselen, persoonlijk aanzien, ja zelfs
aan werkelijke of vermeende rechten, het zij zoo, indien de behartiging en verzekering van het belang der natie zulks vordert»
Dit geldt inzonderheid met betrekking tot onze verhouding tot Duitsland. Niet alleen uit een oogpunt van volstrekt onmisbare voorwaarde
voor de verdediging van het Nederlandse grondgebied in tijd van oorlog, maar niet minder als natuurlijk afzetgebied voor belangrijke
Nederlandse producten, is Nederland op Duitsland aangewezen. Een zeer
goede verstandhouding tussen beide landen is derhalve levenseis voor
Nederland en behoort mitsdien hoofdbeginsel van Nederlandse buitenlandse politiek te zijn. Gestreefd moet dan ook worden naar de opheffing van alles, '.vat deze goede verstandhouding kan bedreigen en alleen
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der wille van werkelijk of vermeend r e c h t , van "beginselen",
van zogenaamd prestige, of - gelijk veelal - van bevrediging van
p-pyhelens in bepaalde kringen wordt instandgehouden".

Tot zover de voorgestelde aanvulling.
Ik voeg er aan toe, dat ik onlangs uit het Westland vernomen
heb, dat de tuinders het plan hadden opgevat, bij de .Nederlandse
regering te requestreren voor vrijlating van de "39 in Breda",
uit vrees, dat anders de afzet van tuinproducten uit het 'A'estland naar Duitsland gevaar zou lopen.
Het pleiten voor een politiek als bovenbedoeld zal dan ook zeker
op grote groepen in Nederland aantrekkingskracht uitoefenen, indien althans aan dit streven voldoende bekendheid wordt gegeven.
Met beleefde groeten en hoogachting

(w.g.) J.H. Carp

