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G E H E I M

"HINAG"-A7DELIWG AMSTERDAM.

De Amsterdamse afdeling van de "Hinag" is thans verdeeld

in wijken, aan het hoofd waarvan een "wijkhoofd" staat, geassi-

steerd door een aantal medewerkers(sters)o

Regelmatig worden door het bestuur om de 14 dagen huis-

kamerbijeenkomsten gehouden met de medewerkers.

Het bestuur wil echter voorkomen dat men zal opvallen

door met teveel personen en te vaak op eenzelfde plaats samen

te komen. Daarom worden niet steeds alle medewerkers voor elke

vergadering uitgenodigd doch slechts een deel en wordt boven-

dien vergaderd op telkens wisselende adressen.

Op 8 januari 1958 werd ten huize van een der "Hinag11-

leden een dergelijke bijeenkomst gehouden. Daar werden uitla-

tingen vernomen, die kenmerkend kunnen worden geacht voor de

daar heersende sfeer, bijv. "Houzee kameraden" en "Wij zullen

'ze' de poten, die ze naar ons uitstaken, nog wel breken".

Deze laatste werd gedaan door J.HARTMAN, die kan worden

beschouwd als de centrale figuur van de samenkomst.

Andere eveneens door hem ter bijeenkomst gedane uitla-

tingen wekken de indruk dat, althans in de Amsterdamse afdeling

van de "Hinag", sprake is van een veranderende gedragslijn en

dat met name wordt afgeweken van de door het stichtingsbestuur

voorgestane a-politieke koers.

In de gesprekken kwam nl. aan de orde het democratische

recht van vergadervrijheid, alsmede het "voordeel" van een be-

sloten vergadering waar de politie geen toegang heeft.

Naar aanleiding daarvan merkte HARTMAN op, dat toch niet

kan worden bewezen dat de "Hinag" aan politiek doet op nationaal- j

socialistische grondslag»

Hij trok voorts fel van leer tegen de onder de voormalige

nationaal-socialist en heersende angst o

In dat verband zei hij o.m.: "Wij kunnen en mogen veel meer

dan jullie denken,. Men kan heus niet zoveel tegen ons doen, zo-

lang wij onder het "Hinag"-motto werken. Als wij willen, zijn

wij het volgend jaar met 2oOOO man in het concertgebouw".
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Door hetgeen ter vergadering werd waargenomen, is de indruk

gewekt dat getracht wordt van de Amsterdamse "Hinag"-afdeling

een strijdbare organisatie te maken, waartoe de leden langzaam

worden opgevoed.

HARTMAN, die in de bijeenkomsten aanwezig is als een

geen functie bekledende "eregast", voert daarbij de boventoon.

Voor zover bekend is een deel der leden (nog) te goeder

trouw en zich niet bewust van hetgeen zich thans in hun afdeling

afspeelt.
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