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Met "betrekking tot het in hoofde dezes genoemde onderwerp
heb ik de eer Uwer Excellentie ter oriëntering aan te bieden
een overzicht van de activiteiten van de op dit gebied opge-
treden groeperingen en van de personen die daarin de laatste
jaren een rol hebben, gespeeld.

Zoals ook in de samenvatting »an het slot van het rapport
is uiteengezet betreft het hier een wel telkens terugkerende
activiteit, waarbij meestal dezelfde personen een rol spelen
of trachten te spelen en steeds dezelfde namen van enkele van
deze vasthoudende lieden naar boven komen, echter zonder reële
kans op levensvatbaarheid.
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POLITIEKE ACTIVITEIT van oud-N. 5. BT̂ ë̂rs en -SS-ers.

De activiteit van de in hoofde genoemde groep heeft de
voortdurende belangstelling van de Dienst, waardoor het
mogelijk is de Regering hieromtrent bij voortduring in te
lichten.

In het verleden zijn in de observatie betrokken geweest
de volgende organisaties:

1. Dé Stichting Oud-Politieke Delinquenten (S.O.P.D.), -
in 19^1 opgericht door een aantal oud-politieke delin-

quenten -, die zich ten doel stelde het verlenen van hulp
en steun aan genoemde categorie. Bij haar werkzaamheden is
de stichting niet van deze doelstelling afgeweken. Welis-
waar koesterde een der mede-oprichters, Mr J.A. WOLTHUIS,
daaromtrent andere opvattingen, doch de meerderheid van het
bestuur alsmede het grootste deel der begunstigers kantte
zich tegen zijn politieke plannen. Voor WOLTHUIS was dit
aanleiding medio 1953 uit het bestuur te treden. De Stich-
ting, die er niet in was geslaagd de grote massa der oud-
politieke delinquenten voor haar werk te interesseren, be-
ëindigde haar activiteit eind 1954'

2. Werkgemeenschap Europa (W.B.)
en
Nationaal Europese Jongeren Orde (N.E.J.O.)
De Werkgemeenschap Europa - in 1951 opgericht door de

oud-SS-er* Paul van TIENEN -, bewoog zich op ideologisch
terrein. Een politieke organisatie wilde zij niet zijn.
Door P. v. TIENEN werd eveneens in het leven geroepen de
jeugdgroep van de Werkgemeenschap Europa, genaamd "Natio-
naal Europese Jongeren Orde" (N.E.J.O.;, die door de be-
naming van haar onderdelen de herinnering opriep aan de
organisatorische opzet van de WA en de Nationale Jeugd-
storm. Zowel de activiteit als de omvang van deze jeugdbe-
weging, die slechts korte tijd heeft bestaan, waren vrij-
wel niet van betekenis.

3. Nationaal Europese Sociale Beweging (N.E.S.B.)
De Werkgemeenschap Europa nam in 1953» na fusering met

een gelijkgezinde groepering in België, de naam aan "Werk-
gemeenschap in de Lage Landen'.' In haar orgaan, getiteld:
"De Dialoog", werd in april van dat jaar de mening verkon-
digd dat de tijd rijp was voor de vorming van een politie-
ke organisatie.

Voorafgaande hieraan had Mr WOLTHUIS zich tot een aantal
geestverwanten gericht met een rondschrijven - door hem ge-
noemd: prae-advies voor de nieuw op te richten neo-fascis-
tische partij -, en korte tijd daarna vroegen WOLTHUIS en
Van TIENEN de aandacht van de "nationale krachten in Neder-
land" , voor een "reorganisatieplan voor alle fascistische
groeperingen in Nederland en België? Zij huldigden beiden
het standpunt dat de nationaal-socialistische zowel als de
fascistische idee nog steeds de drijvende krachten waren
voor millioenen Europeanen. Volgens hen zouden zowel het
nationaal-socialisme als het fascisme nog in hoge mate be-
palend kunnen zijn bij de vorming van een nieuwe Europese
samenleving.
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Als ^esultaat van hun activiteit werd in Juni 1953 de
K.S.B. opgericht. Deze was slechts een kort leven be-

schoren. Het ingrijpen door de justitie en de daarop ge-
volgde veroordeling van de leiders WOLTHUIS en Van TIENEN
maakten aan alle NESB-activiteit een einde. ,

Huidige activiteiten

Paul van Tienen

De uitgave van Van TIENEN het "Sociaal Weekblad" was
wegens financiële moeilijkheden vanaf Juli 1954- niet meer
verschenen. In november 1955» een half jaar na de verwer-
ping door de Hoge Raad van zijn verzoek om cassatie van
het tegen hem uitgesproken veroordelend • arrest , hervatte
hij de uitgave met als doel het leveren van een bijdrage
aan de geordende samenwerking van alle nationale oppositie-
krachten in Nederland, zulks met het oog op de 2e Kamer-
verkiezingen in 1956-

Van TIENEN noemde dit blad "de enige spreekbuis van
onze bevolkingsgroep" en pretendeerde op te komen voor
het eer- en rechtsherstel der zogenaamde politieke de-
linquent en, "zonder srerder politiek oogmerk1.' Daarnaast
stelde hij zich tot taak daarin de geschiedenis van het
heden en het jongste verleden van leugen en laster te
zuiveren en voorts om "de historische waarheid omtrent
de N.S.B, aan het licht te brengen en daarmee een ander
oordeel over deze beweging dan. helaas tot dusver gang-
baar, mogelijk te maken". Stellig in dit verband verscheen
in/een aflevering van het Sociaal Weekblad, geheel gewijd
aan de nagedachtenis van Ir A. Mussert en met een oproep
tot het bijeenbrengen van een fonds van ƒ 2000,- om daar-
mede de uitgifte in druk van Musserts geschreven "Verant-
woording" mogelijk te maken.

Voor zijn politieke plannen zocht hij een samenwerking
met andere reeds bestaande groeperingen.

Het contact met Mr WILKEN, van het Verbond der Nederlan-
den, leidde tot de oprichting van het zgn. "Nationaal Oppo-
sitie Centrum" (N.O.C.), dat een bundeling der rechtse
oppositionele groeperingen beoogde .Van de "Beginselen en
doelstellingen" der voormalige NESB waren een aantal pun-
ten letterlijk terug te vinden in een niet gepubliceerd
programma voor een op te richten "Nationale Oppositie
Partij".

Nadat het streven van het N.O.C, op niets was uitgelopen,
trachtte Van TIENEN zijn invloed te doen gelden in de N.O.U.
(de voortzetting^van de N. C. P.) i een partij, waarin een aan-
tal rechts georiënteerde figuren van diverse pluimage zich
hadden verenigd.

Nederlandse Conservatieve Partij / Nederlandse Oppositie Unie
N.C.P. N.O.U.

Nadat het met de N.O.C, op niets was uitgelopen, trachtte
Van TIENEN zijn invloed te doen gelden in de Nederlandse
Oppositie Unie (de voortzetting van de Ned. Conservatieve
Partij). De voornaamste figuur hierin werd al spoedig P. J,
GALLIARD j volgens eigen verklaring nog steeds een nazi in
hart en nieren -. GALLIARD wilde zich ter bereiking van zijn
doel om een zetel in de 2e Kamer te bemachtigen, verzekeren
van de stemmen der oud-politieke delinquenten, waarvan even-
wel naar buiten niets zou mogen blijken.
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'- '' s~eren door een groepje oud-NSB-prominenten (onder wie o.m.
Dr T. GOEDEWAAGEN, Dr H. WESTRA en Mr CARP) - wel aangeduid
als de Raad der Ouden - dat ook aan Paul van TIENEN advie-
zen verstrekte. Deze Raad der Ouden kreeg bemoeienis met
het ontwerp beginsel program van de HpC.P. (N»O.U.).

GALLIARD van zijn kant stelde in het vooruitzicht een
ruime subsidiëring van het Sociaal Weekblad van Van TIENEN,
waarin deze een propaganda-actie zou voeren onder de oud-
politieke delinquenten en hun aanhang ten gunste van de
N.O.U.. De door GALLIARD beloofde steun bleek in Juni '56
niet verder te zijn gegaan dan 5000 van de beloofde 25000
nummers. Van TIENEN, die zelf als candidaat onaanvaardbaar
waa geacht had wel zijn best gedaan door in zijn blad de
lezers op te wekken een stem uit te brengen op Ir BECKERING
VINCKERS, een oud-politiek delinquent, die door Van TIENEN
na overleg met de reeds genoemde "Raad der Ouden" naar
voren werd geschoven.

Boekenimportdienst Europa en Militaire Boekenclub Scharnhorst

Paul van TIENEN is eigenaar van de Boeken Importdienst
Europa, welke onderneming ook zaken doet onder de naam
Militaire Boekenclub Scharnhorst, ten doel hebbende de ver-
koop van militaire studieboeken.

Bij de import van niet militaire werken, boeken en tijd-
schriften' beperkt Van TIENEN zich hoofdzakelijk tot neo-
nazistische lectuur, waarvoor hij zijn afnemers ook groten-
deels vindt in de kringen zijner geestverwanten. Inciden-
teel levert hij ook bijdragen aan het Duitse neonazistische
maandblad "Nation Europa".

Stichting HINAG

Op 27 april 1955 werd in het leven geroepen de Stichting
"HINAG" (Hulp aan invalide Oud-Oostfrontstrijders, nabestaan-
den, politieke gevangenen en anderen, kortweg genaamd
"HINAG").

Deze stelt zich ten doel "het verlenen van hulp en steun
aan hen, die mede in verband met hun politieke gezindheid
zijn veroordeeld, benadeeld, of uit rechten zijn ontzet en
als politieke delinquenten worden aangeduid".

De HINAG vormt in feite een voortzetting van de voorma-
lige S.0.P.D.(Stichting Oud-Politieke Delinquenten). Het
bestuur bestaat geheel uit oud-politieke delinquenten.Hoe-
wel er tot heden geen aanwijzingen zijn dat deze stichting
behalve haar sociale ook politieke doeleinden nastreeft,
worden haar activiteiten nauwlettend geobserveerd. Zulks
mede op grond van de antecedenten van haar voorzitter,
J.E. TIMMER, die, zij het niet openlijk, actief werkzaam
is geweest voor de N.E.S.B..

Bestuursleden van de HINAG hebben incidenteel contact
met de in Duitsland bestaande organisatie van oud SS-ers,
"Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit "HIAG". Politieke
motieven spelen hierbij, voor zover kan worden nagegaan,
geen rol. De HINAG hoopt hiermede te bereiken dat de ge-
wezen Nederlandse SS-ers mede profijt zullen trekken van
door de Duitse Regering aan de voormalige frontstrijders
te betalen invaliditeitsuitkeringen.
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Het Augustus (Oogst-) nummer van het HINAG-orgaan "De
_ JS»T «nni HI^TAG—Koerier" gaf nog blijk van de onveranderde mentaliteit

va i TIMMER en zijn medebestuurders door er nog eens op te wij-
zen, dat het "idealisme" was dat de oud-Oostfrontstrijders had

tot deelname aan de strijd aan Duitse zijde. Het HINAG-
bestuur heeft het plan om een aantal verantwoordingen over de
oorlogsjaren uit te geven. In verband hiermede worden ingewacht
getuigenissen van hen die hetzij in een ambt of functie, hetzij
als vrijwilliger een gemeenschapsideaal voorstonden. Als eerste
boek stelt men zich voor uit te geven "waarom ik in dienst trad
sis Europees vrijwilliger van 1940-194-5".

Jongste ontwikkeling

Het echec bij de jongste kamerverkiezingen heeft de leiden-
de figuren in de N.O.U. (N.C.P.) niet van hun plannen doen
afzien.

Teneinde zich daarom van financiële hulp te verzekeren is,
na bemiddeling van GALLIARD door een delegatie der partij in
Juli j.l. in Duitsland contact opgenomen met Duitse politieke
figuren o.m. met het tot de Freie Deutsche Partei (F.D.P.)
behorende lid van de Bondsdag Dr Erich MENDE en de door zijn
anti-Nederlandse gezindheid bekende Hans Leo STEIN, voorzitter
van de "Arbeitsgemeinschaft der West und Übersee vertriebenen".

Tegenover de eventueel te verlenen steun van Duitse zijde
zou de N.O.U. zich als contraprestatie daartegenover o.m. ver-
plichten om in het weer uit te geven partijorgaan "De Brug" op
te komen voor de belangen der categorie Holland-Deutsche.

Inmiddels zijn de leden van de hiervoor genoemde delegatie
tot de overtuiging gekomen dat GALLIARD niet langer als leiding-
gevende figuur aanvaardbaar is en één hunner, de oud-politiek
delinquent Ir S.D. RISPENS, heeft nu het voornemen opgevat zelf
een politieke partij op te richten, weer onder een andere naam
omdat de N.O.U. of N.C.P. als neonazistisch bekend is geworden.

Ir RISPENS wenst ook de categorie der oud-politiek delin-
quenten aan te trekken, maar dan op de achtergrond gelaten.

Door RISPENS werd inmiddels contact opgenomen met de beken-
de Mr WOLTHUIS. Beiden werden het er over eens Paul van
TIENEN en GALLIARD niet in hun plannen te betrekken, maar verder
staat wel vast dat er op het ogenblik aan de plannen van
RISPENS nog vrijwel geen uitvoering is gegeven.

Conclusie

Bij de observatie van de activiteit der oud-politieke

delinquenten blijkt dat er wel sprake is van een min of meer

regelmatig terugkerende activiteit, doch tevens dat verreweg

de meeste van de tot deze categorie behorende personen zich

daarvan distancieren.

De oorzaken hiervoor zijn deels het gevolg van de in die

kringen heersende beduchtheid om in een politiek avontuur te

worden medegesleept; voor een deel het gevolg van onverschil-

ligheid. Ook is bekend dat men de figuur van Paul van TIENEN

beschouwt als een fantast, zonder gevoel voor de realiteit.



25 ÖKT. 2001
D«9 rubricering is..

ir.

Stq. GEHEIM -5-

Dientengevolge zijn het slechts kleine groeperingen waarvan

.ge actie uitgaat en dan nog voornamelijk op sociaal - en

niet in de eerste plaats op politiek terrein.

Deze acties verlopen meestal vrij snel om dan weer onder

een andere naam herhaald te worden, waarbij het steeds om een

paar personen gaat althans om een kleine kern om enkele gang-

makers heen en telkens "blijken daarin dezelfde personen aan te

wijzen te zijn.

Belangrijk is ook dat tot nu toe nimmer is gebleken dat jon-

geren niet voortkomende uit de kringen der oud-politieke de-

linquenten zich hebben aangesloten bij groeperingen, uitslui-

tend bestaande uit tot die categorie behorende personen.

November 1956


