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Nederlandse Oppositie Uaie

Bijgaand moge ik Uwer Excellentie doen toekomen,
een beknopt overzicht over de Nederlandse Oppositie
Unie en enkele gegevens omtrent enige van de voornaamste eandidaten van deze partij voor de a.s. verkiezingen voor de ïweede Kamer der Staten-Generaal.
Ik moge er op wijzen, dat de daarin vermelde
gegevens voor een deel afkomstig sija van een zeer
kwetsbaar contact» in verband waarmede bij de kantering ervan grote voorzichtigheid is geboden.
Sen doordruk van dit schrijven is rechtstreeks
aan de Minister-President en aan Uw Ambtgenoot van
Justitie geaoiiden. r
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GEHEIM
Nederlandse Oppositie Unie
De Nederlandse Oppositie Unie (N.O.U.) is in feite een. \^
voortzetting onder een andere naam van de Nederlandse
' 7'.'
Conservatieve Partij (N. C.P.). Deze N. C.P. werd medio 1955 t"--*
opgericht door de bekende R.P.P. WESTERLING en P.J.
±'
GALLIARD (16-10-1920). Eerstgenoemde verdween spoedig van I,.
het toneel, waarna Galliard meer en meer de leiding aan \'-7^
zich trok, om deze niet meer uit handen te geven.
';!"
Het kernpunt van de doelstellingen der N.C.P. was het •' VJ
voeren van oppositie tegen de huidige regeringscoalitie
en tegen het in de laatste tijd gevoerde regeringsbeleid. \
Pogingen om de N.C.P. als normale politieke partij te organiseren hadden geen resultaat; het uitgegeven blad "De
Brug" kreeg, vrijwel geen abonné's - de uitgave werd dan
-;-f
ook na een 1Q-tal nummers gestaakt - en de opgerichte
~~ V
afdelingen verdwenen weer spoedig wegens gebrek aan be- L;
langstelling.
- ,'GALLIARD, die coute que coute een kamerzetel wilde bemachtigen, gaf zijn voornemen om aan de verkiezingen deel t»te nemen niet op. Teneinde financiële steun te krijgen
~^'
voor het voeren van propaganda, maakte hij een reis naar *£;
Duitsland waar hij o.a. contact opnam met politieke fiO
guren, zoals het Bondsdaglid Dr MENDE en met groot' "~
industriëlen. Als contraprestatie voor de in uitzicht
gestelde steun verscheen in December 1955 een aantal artikelen in "De Brug", waarin werd gepleit voor eens^s<|e,^.
peler houding van Nederland inzake de in Breda gev^ngen^
gehouden oorlogsmisdadigers, met het oog op een goe'de^/ i
ryer standhouding met West-Duitsland. Of het doel, het',*
/verkrijgen van financiële steun, werd bereikt kon niet
worden vastgesteld.
Dat Galïiard zich tot Duitsland wendde is niet toe- ,
W:
vallig. Zijn houding tijdens de oorlog is niet bepaald
goed te noemen, al werd hij door de Byzondere Rechtspraak van het hem ten laste gelegde vrijgesproken. Naar",
hijzelf eens vertrouwelijk verklaarde, is hij nog in hart
en nieren nationaal-socialist. Hij verkeert veel in kringen van oud-politieke delinquenten en is er steeds op uit
geweest de stemmen van deze groep bij de verkiezingen te
verwerven. Het is ook opvallend dat hij bij de redactie
van "De Brug" werd bijgestaan door de oud-hoof'dredacteur
van het Nationaal Dagblad, Meerten ZWIERS. De plannen
om de bekende Poujade voor de N.C.P. spreekbeurten te.- "' ..„'.:/
laten vervullen, welke door het ingrijpen van het Minis- fl.
terie van Justitie tot nu toe geen doorgang konden" vinden,'^*!,
wijzen ook inin of meer in neo-fascistische richting. '
l" 1*4
Vanaf het begin van 1956 heeft Galliard zijn activiteit>j£
gericht op het samenstellen van een candidatenlijst,
in brede kring aanvaardbaar zou zijn. Hij deed het bij
verschillende gelegenheden graag voorkomen, alsof hij
in bespreking was met organisaties en partijen, maar
feite sprak, hij hoofdzakelijk' met personen» van wie
on.dersteid mocht worden dat zij een persoonlijke aanhang^J
hadden in een bepaalde, bevolkingsgroep of organisatie^ •"'***"
Galliard vpnd zijn"candidaten.bij vooraanstaande^*
figuren uit de voormalige K.N.P., de Middenstandspartij \ sS
en een kleine' agrarische vereniging, hét ^Algème.en.^Agrar.*$./•'*
risch Verbond, vermoedelijk vroeger geheten- dé;;LajH'-"1~ -"--*-'
Vereniging-.voor 'Bedrijf s.vrijheiiiV in de-iLandb'ouW,:-«
d
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GEHEIM

Nederlandse Conservatieve Partij met enig andere groepering is nimmer gebleken.
De basis waarop deze candidaten, onkundig van Galliards"
politieke oriëntering, bijeen werden gebracht, is dezelfde^
als die van de N.C.P., n,l. een volkomen negatief gerichte"^
oppositie tegen de huidige gang van zaken in Nederland. .,;_
Over een volledig beginselprogramma kan nog niet worden,'
beschikt, maar hetgeen hiervan bekend is geworden duidt
er op, dat er geen sprake is van een ideologisch geheel,-';;>'
doch van een aantal los van elkaar staande leuzen, welke " .;
voor een deel van twijfelachtig gehalte zijn.
Voorts staat Galliard de laatste maanden in contact
met de oud-NESB-leider Paul van TIENEN en diens adviseurs,oud-NSB-prominenten. Van diö zijde kreeg hij 'de tekst
y
voor een aantal programma-punten, welke de oud-politieke ~>';
delinquenten welgevallig zouden zign. In Van Tienen's
,V
blad "Het Sociaal Weekblad" werd één daarvan afgedrukt,
zodanig, dat het een duidelijke aanbeveling inhield
;-?
voor de groep der oud-politieke delinquenten om op de
^
N.O.U. te stemmen, al werd dit niet met evenveel woorden ,
gezegd. Verdere propagandistische hulp werd aan Galliard •
toegezegd, die van zijn kant financiële steun aan het
"Sociaal Weekblad" beloofde.
Het mag wel als vaststaand worden aangenomen, dat hij
de meerderheid der N.O.U.-candidaten van deze manipulaties
onkundig liet. Wel werd hun tijdens een vergadering het
„'•voorstel gedaan Paul van Tienen als candidaat op teoaemen.,
"SEfit is niet aanvaardbaar geacht, doch de ,vergadering;'ging >
ver-wel mede accoord dat Ir J. BECKERING VINCKERS,' M%;!V., daarop door Van Tienen na telefonisch overleg mét
adviseurs, naar voren werd geschoven, namens de groep" *der oud-politieke delinquenten op de candidatenlijst1'werd:?;-'
geplaatst.
^
.<.,'/"
Over de financiële toestand van de N.O.U. zijn slechts ~
weinig gegevens beschikbaar. De indruk bestaat dat deze
>
niet rooskleurig is. Bekend is, dat Galliard de candida- ^ ten en hoofdbestuursleden wilde laten bijdragen in de
voor de verkiezingen te storten waarborgsom. Voorts is
nog medio Mei een circulaire verzonden aan verschillende
goed gesitueerde personen, bij wie men sympathie met de ,', •'
N.O.U. veronderstelde, met een verzoek om steun voor het ~
verkiezingsfonds. Daarnaast schijnt Galliard over enige
middelen te beschikken
' -.
Juni 1956
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': "' _ j
/

Ir J. BECKERÏNG VINCKERS, Nunspeet, is oud-politiek
"' "
delinquent en uit de beide kiesrechten ontzet tot 4-11'• 1957' Van hem is bekend, dat hij reeds geruime tijd
geleden in contact heeft gestaan met Paul van Tienen
en de N.E.S.B.. Het is aan geen twijfel onderhevig dat hij,
door vroeger vooraanstaande intellectuele NSB-ers als
candidaat aan Galliard is aanbevolen in de verwachting
dat hij de stemmen zou verkrijgen van vele oud-politieke • delinquenten.
.'.
- *'•
Mr C.A. Baron BENTINCK, 's-Gravenhage, van beroep publicist en juridisch adviseur van diverse provinciale bladen. Schreef onlangs een brochure, getiteld: "Nu of Nooit",/
gericht tegen de"bureaucratie in het ambtenaren apparaat". :
Maakt de indruk een integer man te zijn.
Ir A; de BRUIN, 's-Gravendeel. Te zijnen nadele is niets
bekend. Hij i's. vermoedelijk afkomstig uit het Algemeen
Agrarisch Verbond.
K.H. 'FR.IJTERS, de Bilt, heeft van de oprichting van de
"N.C.P. af Galliard terzijde gestaan. Voor zover bekend
heeft hij geen ongunstig politiek verleden.
. *.
'

*,

N.J. GRIJPINK, Nijmegen, is afkomstig uit de voormalige,
K.N.P.. Hij schijnt in zijn woonplaats een populaire
figuur te zijn.
R.A. JACOBS, Rotterdam, uit ^Indonesië gerepatrieerd, is
bestuurslid van de Stichting Nieuw Guinea Verbond Nederland, welke stichting wil bevorderen, dat Nieuw Guineastamland wordt van de zogenaamde Indische Nederlanders.v / "
In deze groep, die niet zeer groot is, heeft hij waarschijn-^lijk enige aanhang. Bij de kamerverkiezingen in 1952 was, hij candidaat voor de Partij voor Recht, Vrijheid en Wei1-! "*_
vaart. . .'
•.
. "'/
•'••••4 *.
H. KOEKOEK, Amersfoort, is reeds enige jaren actief in
landbouwerskringen. Hij is thans redacteur van het blad
"De Vrije Boer", dat volgens de ter beschikking staande
gegevens het periodiek is van de Landelijke vereniging
voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw, voor zover na te
gaan een weinig betekenende organisatie, vermoedelijk
thans Algemeen Agrarisch V'erbond geheten.

'j,

"•-.""a
:^'4

J.W. MENTEL, 's-Gravenhage, is bestuurslid geweest van dé
Stichting "Pro Patria", die opkwam voor de belangen tder • •
Indische Nederlanders. Hij is echter al ruim een jaar» ;
geleden als zodanig afgetreden. De aanhang van genoemde ":•".
stichting is niet groot.
;
i<
A.A.J.M. RADEMAKERS, Roosendaal,- is een vooraanstaande"
figuur uit de oude K.N.P., voor welke partij hfjr^-v--^"'
gemeenteraadszetel en een zetel in de
bezette.
; ' * , . . -'•• "*
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A.F. ROZARIO, Leidschendam, is eveneens gemeenteraadslid
voor de K.N..P. . Voorts is hij voorzitter van het, overigens
niet omvangrijke Verbond van Indische Nederlanders en
hoofdredacteur van "De Koers", het periodiek van dit ver- "bond.
• ,
J.A,A. TOUS3AINT, 's-Gravenhage, was tot voor kort voorzitter van de Middenstandspartij. Hij is in iniddenstands-:
kringen een "bekende figuur. Zijn candidatuur is voor zover
bekend niet namens genoemde Middenstandspartij .
1 Juni 1956
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