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Betr,: Herdenkingscomiti "Malente".

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te biedei
betreffende het herdenkingscomité "Malente" en de jaarlijks bij Male]
te in Holstein gehouden herdenking van de "vrijwilligers" die in de
tweede wereldoorlog aan Duitse zijde zijn gesneuveld.
De indruk bestaat dat deze herdenking, mogelijk aanvankelijk
wel als zodanig bedoeld, meer en meer het karakter aanneemt van een
verheerlijking van de voormalige SS met de daaruit voortvloeiende
mogelijkheid van een ontwikkeling in politiek-extremistische richtinj
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Sedert 1957 bestaat te Amsterdam het "Herdenkingscomité Malente"
ook wel genoemd "Comité dodenherdenking Malente", met als centrale
leidinggevende figuur de oud-SS-er J. HARTMAN.
Dit comité stelt zich ten doel: het organiseren en stimuleren
van de deelname van voormalige Nederlandse SS-ers aan een jaarlijks
even buiten de plaats Malente bij Lübeck in Holstein gehouden herdenking van hen die in de tweede wereldoorlog aan Duitse zijde zijn gesneuveld.
Het initiatief tot deze herdenking, die vanaf 1957 jaarlijks
plaats vindt bij het graf van de Nederlandse SS-er Lambert BRUINING ,
is uitgegaan van de Duitse organisatie van gewezen SS-ers, de "Hiag" .
Vanaf 1957 heeft ook een wisselend aantal van maximaal ongeveer
20 personen uit "Hinag"-kringen gehoor gegeven aan de oproep van het
Nederlandse Malente-comité tot deelname aan deze herdenkingsbijeenkomst.
Dit jaar zal de Malente-herdenking plaats vinden op 7 ^ei a, s.
Aangezien de 19^1 -herdenking een lustrum betekent, stelt HARTMAN zich
voor met een zo groot mogelijke afvaardiging daarheen te gaan. Hij
hoopt dat zulks eveneens het geval zal zijn voor de deelname uit Denemarken, Noorwegen, België', West- en Oost-Duitsland en wel als bewijs
dat men het Malente-graf ziet als het symbool van en voor alle lotsverbonden- en geestverwante vrijwilligers in de strijd tegen de communistische overweldiger.
HARTMAN ziet als hoofddoel van de bijeenkomst de herdenking van
de gevallen niet-duitse vrijwilligers.
Zijn denkbeelden hieromtrent heeft hij onlangs nog eens uiteengezet in een te Amsterdam gehouden "Hinag"-bi j eenkomst , waaraan ook 3
uit Hamburg afkomstige leden van de Duitse "Hiag11 deelnamen. Het contact met hen bleek te zijn gelegd op de verleden jaar gehouden Malente-herdenking. Een hunner betoogde pas toen te hebben ingezien wat
Malente betekende, zowel in de ogen der buitenlandse kameraden uit
VERTROUWELIJK

•» 2. —

Behoort bij schrijven no, 590.893
- 2-

2 5 OKT, 2001

bto. GEHEIM
T7-i7ii-imlnr\TT;.irT7'T T

D«9 rubfioirlpQ te
[—jr-

diverse landen als in die van de Duitse strijdgroepen. Z.i. was de
symbolische en stimulerende betekenis ervan zowel in Duitsland als
daarbuiten nog veel te weinig doorgedrongen. Thans echter koesterde
hij de verwachting dat de Malertte-herdenking als het ware zou uitgroeien tot een soort internationaal appèl aan het bewustzijn van allen, wie het lot van Europa en de daarvoor gevoerde - en nog te voeren
strijd ter harte gaat.
Hij achtte het niet van belang dat de geest van verbondenheid,
besloten liggende in de eed "Unsere Treue ist unsere Ehre", in wezen
slechts wordt aangevoeld door een "elite". Z.i. speelde het aantal
geen rol, omdat de historie heeft bewezen dat deze geest krachtig genoeg is om t.z.t, wederom tot een algemeen volksappèl uit te groeien,
zonder daarbij te vervallen in eertijds gemaakte fouten.
14 april 1961

