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G E H E I M

ACTIVITEIT VAN OUD-POLITIEKE DELINQUENTEN TER VOORBEREIDING

VAN DE OPRICHTING ENER POLITIEKE GROEPERING.

In de stad Groningen heeft na de Kamerverkiezingen van 1956

een aantal intellectuelen en zakenmensen, allen afkomstig van

"conservatief"-liberale dan wel "conservatief"-christelijke

huize, een groep gevormd met het doel om o.a. d.m.v. lezingen

uiting te geven aan de onder hen heersende ontevredenheid over

de koers, welke met name de rechtse partijen in Nederland, be-

doeld worden de A.R.P. en C.H.U., varen.

Tot dit groepje behoren o.a.: "

Jhr. Dr, C. de MAREES van S WINDEEEN, journalist, wonende te

Paterswolde, Mr. A.H. BOSSCHER, Damsterdiep 1̂ 8, Groningen,

Da. MATZER van BLOOYS, Verl. Heereweg 133 te Groningen en

MEEKEL, directeur van een textielfabriek, Paterswoldseweg

250 te Groningen.

Regelmatig treden in besloten kring voor deze groep di-

verse sprekers op ( o.a. Generaal KRULS, Feuületeau de BRUYN,

FABIUS).

Deze groep is in politiek opzicht tegenstander van de

PvdA en van elke andere linkse groepering.

Zij heeft contact, of streeft althans hiernaar, met perso-

nen uit de Landelijke Ver. voor Bedrijfa Vrijheid in de Land-

bouw (BVL), welke het orgaan "De Vrije Boer" uitgeeft, met per-

. sonen rondom het blad "Burgerrecht", zoals Ir. KEUS en Mr. DE

JONG SCHOUWENBURG, met Prof. GERRETSON, alsmede met J.A.A.

TOUSSAINT, indertijd Kamercandidaat voor de Middenstandspartij,

allemaal figuren, die min of me«r als haar geestverwanten kun-

nen worden beschouwd.

Sedert kort heeft men ook contact opgenomen met Ir. KOOPS

DEKKER, hoofdbestuurslid van het Veteranen Legioen Nederland.

•Ook Ir. KOOPS DEKKER streeft naar een soort "nationale ver-

nieuwing" . Hij probeert deskundigen aan te trekken, die in de

eerste plaats trachten, door middel van schriftelijke uiteen-

zettingen, de leden van de Eerste en Tweede Kamer voorlichting
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te geven over en op de hoogte te brengen van de juiste feiten

en verhoudingen in de aan de orde zijnde kwesties, los van par-

tijpolitieke voorlichting van de bestaande partijen en partij-

pers. ' . . , • '

Het ligt in de bedoeling van Ir. KOOPS DEKKER en zijn

geestverwanten deze allround-deskundigen, afkomstig uit diver-

se maatschappelijke rangen en standen en van verschillende le-

vensbeschouwing, samen te bundelen.

Dat uit deze bundeling een nieuwe politieke-partijgroepe-

ring aal kunnen ontstaan, behoort geenszins tot de onmogelijk-

heden»

Aan deze activiteit zou geen aandacht zijn geschonken,

ware het niet dat een en ander niet onopgemerkt is gebleven

voor enkele vooraanstaande oud-politieke delinquenten wier ge-

maskeeide politieke actie wel de aandacht vraagt.

Dat door de groep rondom "De Vrije Boer" met name door

Ir. S.D. RISPENS c.s. rekening wordt gehouden,met de mogelijk-

heid van formering van een nieuwe politieke partij, bewijst

wel het feit, dat deze groep reeds haar voelhorens heeft uitge-

stoken door Ir. KOOPS DEKKER te benaderen.

Op de vraag van Ir. KOOPS DEKKER hoeveel stemmen de groep

van landbouwers, die ontevreden zijn over het landbouwbeleid van

de regering, kan uitbrengen, werd geantwoord dat KOEKOEK, hoofd-

redacteur van "De Vrije Boer" en Ir. ADAMS, secretaris van de

Nederlandse Boeren Unie - een mogelijke overkoepeling van de

door de ontevreden landbouwers gevormde actie-comité" 's - dit

aantal schatten op + 50.000.

Alles wijst erop, dat Ir. RISPENS en de zijnen zullen

trachten in de hiervorengenoemde concentratie zeggenschap te

krijgen, uiteraard natuurlijk aonder hun uiteindelijke bedoe-

lingen - n.l. om te komen tot een oppositionele groepering,

die bereid is op te komen voor eer- en rechtsherstel der oud-

politieke delinquenten - daarbij te noemen.

juli 1957.


