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Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij een rapport aan

te bieden betreffende het in hoofde vermelde onderwerp (bij-

lage I).

Het betreft hier een plan van de oud-politieke delinquent

Dr. Ir. M.D. DIJT tot het oprichten van een N.V., die zich ten

doel stelt: het verzorgen van voorlichting en propaganda in de

ruimste zin over de "Europese samenwerking".

Het streven van Ir. DIJT vindt o.a. zijn oorzaak in zijn

vrees voor de economische expansie en de te verwachten econo-

mische hegemonie van Sowjet-Rusland, waaraan naar zijn mening

slechts met succes het hoofd kan worden geboden door verster-

king van de z.i. nog zeer onvolkomen Europese integratie.

De zeer sterk pro-Duitse DIJT is van opvatting dat Duits-

land daarbij een voorname rol zal moeten spelen.

Deze pro-Duitse instelling heeft hem daarenboven doen over-

wegen of de door hem beraamde publiciteitsactiviteit inzake de

Europese integratie niet kan worden aangevuld met een actie tot

rehabilitatie van Duitsland in het rechtsbewustzijn der volkeren.

DIJT en zijn medewerkers, allen oud-politiekdelinquent,

willen aan de op te richten N.V. een internationaal karakter ge-

ven, niet alleen door het opnemen van buitenlanders in de Raad

van Advies, doch ook door de activiteiten niet te beperken tot

Nederland, maar deze uit te strekken tot andere West-Europese

landen.

Gelet op de politieke herkomst van de bij de oprichting betrok-

ken personen, valt het niet te verwonderen dat enkele hunner de

hoop koesteren de N.V. in zekere mate dienstbaar te kunnen maken
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aan het rechtsherstel van de oud-politieke delinquenten.

De mogelijkheid daarvan lijkt voorshands gering, aangezien

niet alleen de tot dusverre geraadpleegde Duitsers zich hebben

uitgesproken tegen een ontwikkeling in neo-nazistische richting,

doch ook de zakelijke ontwikkeling hierdoor vermoedelijk nadelig

zou worden beïnvloed en tenslotte Ir. DIJT zich voorstelt ook

medewerkers aan te trekken van principieel anti-nationaal-

sociaiistische instelling.

Enkele gegevens betreffende Ir. DIJT zijn hierbijgevoegd

(bijlage II).

HOOFD VAK DE DIENST

Mr. L. Einthoven



Behoort bij schrijven no. : A-89.729

Bijlage I

25 OKT. 2001
Deze rubricering is

'na V j? jr.

Stg. GEHEIM

UniverBele Publiciteits Diensten.

(Universal Publicity Services) M.V.

Onder de in hoofde vermelde naam wordt de oprichting voor-

bereid van een naamloze vennootschap, die zich, blijkens het ont-

werp statuten, ten doel stelt:

- het verlenen van bemiddeling bij, dan wel het verzorgen van

voorlichting, propaganda en andere publiciteitsacties d. m. v.

de drukpers, film, radio, televisie en alle andere wette-

lijk toegestane vormen, op het gebied van de Europese samen-

werking en de verhouding van Europa met andere werelddelen;

- het exploiteren van dag-, maand- of andere periodiek ver-

schijnende bladen;

- het oprichten en exploiteren van uitgeverijen, persbureaux

en alle andere publiciteitsmedia.

Auctor intellectualis van e. e. a. is de oud-politieke delin-

quent Dr. Ir. Marius Dirk DIJT, geboren 21 mei 1893 te Texel*

Z.i. heeft de NAVO tot dusverre consequent verzuimd eenheid te

scheppen in de totale, dus ook economische westelijke politiek.

Met het oog daarop wil hij, d. m. v. de op te richten N. V., trach-

ten bij te dragen tot de ontwikkeling van een heldere Europese

idee, afgestemd op het behoud en de ontwikkeling van de Europese

persoonlijkheid en op de Europese opvattingen betreffende vrij-

heid, redelijkheid en zedelijkheid. DIJT stelt zich voor t.z.t.

te beginnen met het wekelijks leveren van een hoofdartikel aan

de locale dagbladen - niet alleen in Nederland, doch ook in Duits-

land, Engeland, Belgi» en Frankrijk - waarin de problematiek der

Europese integratie aan de orde zal worden gesteld. (Het is dus

niet de bedoeling een specifieke nieuwsdienst in het leven te

roepen, doch in feite een artikelendienst met artikelen over de

bestaande instituten voor Europese samenwerking).

Teneinde de hoofdredacties c.q. directies van deze bladen

voor zijn plannen te winner., zal Ir. DIJT mogelijk het volgende

naar voren brengen:
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"De economische dreiging van het communisme is directer dan de

strategische (hier zal zijn bedoeld: de politieke dreiging).

De levensstandaard in de communistische landen zal binnen één

decennium die van de V.S. en West-Europa niet alleen evenaren,

doch zelfs overtreffen.

Europese integratie in samenwerking met de niet-Europese, vrije

wereld is dringend noodzakelijk om een economische wereld-hege-

monie van de communistische landen te kunnen verhinderen.

Voor het voortbestaan van een vrije westelijke wereld is nodig

de vorming van een eensgezind, supra-nationaal front.

De N.V. "Universele Publiciteits Dieneten" wil deskundige voor-

lichting verschaffen over alle hiermede in verband staande vraag-

stukken".

Nevendoel.

Uit een door Ir. DIJT ten behoeve van Duitse geestverwan-

ten opgestelde concept-nota blijkt nog het volgende„

Ir„ DIJT meent dat de beraamde activiteit dient te worden aange-

vuld met een actie voor het realiseren van een betere rechtsorde

in het Westen,, Z,i. zou deze tevens kunnen bijdragen tot een ze-

kere rehabilitatie van Duitsland in het rechtsbewustzijn van de

verschillende volkeren.

Voorts is DIJT van opvatting dat het tot dusverre z.i. geringe

resultaat van de Europese integratie mede te wijten is aan een

voortdurende hetze tegen Duitsland.

Deze hetze zou o.m. blijken uit de doorlopende publicaties van

door Duitsers begane misdaden en het voortdurende verzwijgen

van soortgelijke misdaden, gepleegd door niet-Duitsers en ook uit

de wijze, waarop de Duitsers steeds als minderwaardig worden voor-

gesteld en behandeld.

Medewerkers.

Het is zijn bedoeling zijn medewerkers te zoeken in be-

staande organisaties, die ageren hetzij tegen de discriminatie

van Duitsland, hetzij tegen het communistische gevaar, en ook
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onder diegenen, die zeer principieel anti-nationaal-socialis-

tisch waren.

Met Ir. DIJT zijn in Nederland bij de plannen betrokken

de volgende oud-politieke delinquenten:

Mr. D.F. PONT, als geldschieter,

5. A.F. H. van TOL, als accountant,

Mr. K.O.M, WOLTERS, als opsteller van de statuten, tevene juri-

disch adviseur,

L. H. P. M. SLOOTMANS, als geldschieter en

J. HARTMAN.

Ir. DIJT zelf zal optreden als redactioneel-medewerker en tevens

als politiek-economisch adviseur,,

Raad van Advies.

Het zou de bedoeling zijn de in artikel 16 van de geconci-

pieerde statuten genoemde Raad van Advies een internationaal ka-

rakter te geven en daarin naast Nederlanders ook op te nemen bui-

tenlandse topfiguren op het politiek-economische terreinc

In Duitsland heeft Ir. DIJT terzake contact opgenomen met een

zekere F. A. BODE te Bonn, werkzaam bij de Voorlichtingsdienst van

de Kolen- en Staalgemeenschap. Met andere terzake geraadpleegde

Duitsers zou deze het standpunt huldigen dat de nieuwe N, V. zich

in de toekomst niet in neo-nazistische richting mag ontwikkelen.

Plannenvan HARTMAN c.s

Aangezien zulks niet strookt met de bedoelingen van Mr.

WOLTERS, van TOL en HARTMAN, overwegen deze de oprichting van een

apart "Europees Fonds", door het reserveren van 20% van de te ma-

ken winst 0

Zij hopen hierdoor de mogelijkheid te scheppen via de Universele

Publiciteits Diensten af en toe artikelen te lanceren, gericht op

het rechtsherstel van de oud-politieke delinquenten. De kaneen op

het welslagen van hun plannen dienen voorshands nog niet hoog te

worden aangeslagen.

25 maart 1959
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Enkele gegevens betreffende Dr. Ir, Karius Dirk DIJT, geb. 21-5-'93

te Texel, wonende Ipenrodestraat 8 te Haarlem.

Betrokkene studeerde in Wageningen en heeft sedert 1929

studie gemaakt van bepaalde economische vraagstukken.

Van zijn hand verschenen verschillende publicaties, o,a.

het boek "De economische toekomst van het Westen".

Zijn politieke instelling gedurende de oorlog wordt geken-

schetst als buitengewoon positief Duits nationaal-socialistisch.

In die periode was hij o.a. secretaris van de Commissie Posthuma,

redacteur van de rubrieken Financiën en Economie bij het Alge-

meen Handelsblad, lid van de Commissie van advies van de Neder-

landse Landstand en Leider van de afdeling Landbouw van de Ned.

Oost-Compagnie„

Hij was voorts hoogleraar te Groningen.

Ir. DIJT vertrok in september 19̂  naar Duitsland, waar hij ge-

ïntroduceerd werd bij enige vooraanstaande Duitse regeringsper-

sonen, en waar men hem in de gelegenheid stelde enige lezingen

te houden over zijn economische denkbeelden.

Een hem begin 19̂ 5 van Duitse zijde gedaan voorstel na de

oorlog in Nederland de nationaal-socialistische gedachte in al of

niet bedekte vorm te propageren, werd door Ir. DIJT, die dit om-

schreef als "het plegen van weerwolverij op geestelijk terrein",

afgewezen»

25 maart 1959


