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J. HARTMAN EN "DE OüDE ERFPRINS".

Op k januari 1958 is door Dr. Ir. M.D. DIJT de eerste voordracht voor "De Oude Erfprins" gehouden over het onderwerp "Europese Integratie". Zijn conclusie was dat in het Westen voor werkelijke integratie te veel tegenstellingen bestaan tussen de verschillende landen. Hij uitte de vrees dat Rusland economisch de
hegemonie zou verwerven, tenzij Duitsland zou worden ingeschakeld
als economische macht en als centraal punt.
De rede van ir. DIJT is opgenomen op een bandrecorder. Het
is de bedoeling ook de volgende lezingen op deze wijze vast te
leggen en uit te werken om daarvan t.z.t. eventueel gebruik te
maken voor uit te geven brochures dan wel andere- vormen van publiciteit.
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HARTMAN was zeer tevreden over de belangstelling voor deze
eerste voordracht, die ..werd bijgewoond door ongeveer 20 personen,

ADAMS en A.J. BARTELINK.
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Volgens HARTMAN was hij met Paul van TIENEN overeengekomen,
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dat deze de eerste avond nog niet zou bijwonen; zulks uit tactische
overwegingen, teneinde geen associaties met de voormalige NESB
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te wekken.
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Zodra de zaak eenmaal op gang is, wil HARTMAN de "kameraden"
informeren omtrent zijn verdere plannen, o.m. een bijeenkomst te
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Lunteren met een Duitse spreker.
Teneinde over de nodige financiën te kunnen beschikken wil
hij de deelnemers verzoeken naar vermogen een bijdrage te geven»
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wezenlijken, indien een kern kan morden gevormd van 60 tot 100
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personen, bestaande uit academici voor het houden van de lezingen
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en zakenmensen voor het verschaffen van het geld.
Deze plannen omvatten o.m. de volgende punten.
1. Het verdiepen van de zakelijke contacten met de Duitse geestverwanten.
2. De sluitzegelactie

(van A.J. BARTELINK) .
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3. Het organiseren van de "Hinag" hulp.
^. Het naar het Amsterdamse voorbeeld organiseren van soortgelijke
bijeenkomsten in andere plaatsen.
Het is niet de bedoeling van HARTMAN op het ogenblik te komen
tot de vorming van een politieke partij en in een herhaling te vervallen van de z.i. indertijd door Van TIENEN en WOLTKUIS gemaakte
fouten.
Volgens hem kan er pas in. 1960 aan gedacht worden om aan eigen
wensen meer kracht bij te zetten. De mogelijkheden daartoe zullen
dan, zoals hij zeide, toch in hoofdzaak via Duitsland moeten komen,
zodra de geestverwanten in genoemd land vueer meer druk kunnen gaan
uitoefenen.
Wel zou er inmiddels kunnen worden gedacht over de uitgifte
van een "neutraal" oppositieblad, waarin echter geen uitgesproken
nationaal-socialistische tendenzen zouden mogen voortkomen.
De indruk is gevestigd dat HARTMAN zeer behoedzaam te werk
gaat en pas in een later stadium zijn politieke

doelstellingen

naar voren wil brengen.
januari 1958

