Behoort bij schrijven no. 613.05?
VERTROUWELIJK
"HINAG"-ACTIVITEITEN

Actie in "De Waarheid"
In de edities van 21 t/m 25 september j.l. gaf het communistische
dagblad "De Waarheid" in artikelen op de voorpagina's uitvoerig aandacht aan - deels vermeende - activiteiten van Nederlandse en Duitse
SS-ers.
Aanleiding hiertoe was do voor zondag 2k september door de "Hinag"
beraamde jaarlijkse autotocht voor invalide oud-Oostfrontstrijders, die
besloten zou worden met een diner in de uitspanning

"Oud-Valkeveen"

bij Naarden.
"De Waarheid" sprak in dit verband van "een meeting van Nederlandse
en Westduitse SS-ers", met als voornaamste agendapunt : de versterking
van de samenwerking tussen Nazi-organisaties in beide landen.
Als organisator hiervan noemde het CPN-orgaan de bekende oud-politiek delinquent J. HARTMAN uit Amsterdam.
Deze zou, eveneens volgens "De Waarheid", met politieke medestanders een nieuwe politieke partij onder leiding van onverdachte figuren
voorbereiden en de fascistische ideologie willen verbreiden onder de
jeugd, zulks met inschakeling van de "Euro Divisie".
In het communistische blad komt Bap (= Barend) HOFMAN naar voren
als de rechterhand van HARTMAN, en tevens als de contactman tussen de
"Hinag" en de "HIAG".,(De Duitse organisatie van voormalige SS-ers)
Naar aanleiding van het "Waarheid"-geschrijf kan het volgende worden
opgemerkt.
Bestuursbeleid
De Stichting "Hinag" ("Hulp aan invalide oud-Oostfrontstrijders,
nabestaanden, politieke gevangenen en anderen"), opgericht in 1955» beoogt hulp en steunverlening aan oud-politieke delinquenten. In de stichtingsacte wordt uitdrukkelijk gesteld dat de "Hinag" zich, onder welke
vorm ook, nimmer met partijpolitiek zal mogen inlaten.
Het bestuur heeft zich steeds aan deze richtlijn gehouden en ook
tegenover de leden van zijn opvatting dienaangaande doen blijken.
Een deel van de leden, o.a. te Amsterdam, onder leiding van de
steeds fel nazistisch ingestelde HARTMAN, keurt het bestuursbeleid in
deze af.
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HARTMAN heeft meermalen doen blijken erop uit te zijn, de "Hinag"-afdeling tot een strijdbare organisatie te maken en de politieke kant
uit

te willen.
Hoewel zijn woorden in de grotere bijeenkomsten - over het alge-

meen door niet meer dan ruim honderd personen bezocht - wel weerklank
vinden bij een aantal "diehards", is het bestuursbeleid onveranderd gebleven.
De reeds geruime tijd bestaande kloof tussen het bestuur en "Amsterdam" is hierdoor verwijd en er zijn in die afdeling stemmen opgegaan om zich van de stichting los te maken.

Contacten met de "Hiag"
Reeds vrij spoedig na de oprichting van de "Hinag" bleek van het
bestaan van contact met de Duitse "Hiag".
Dit had ten doel een zekere samenwerking tot stand te brengen tussen beide organisaties, zoals op het terrein van de zoekdienst (het
opsporen van vermisten), e.d.

Terzake van deze opsporing verleent het

Rode Kruis, zowel in Nederland als in de Duitse Bondsrepubliek medewerking.
In 1958 verklaarde de "Hiag" geen officiële verbinding meer met
de "Hinag" te willen onderhouden, aangezien de Nederlandse organisatie,
behalve oud-SS-ers ook voormalige NSB-ers omvat, en de "Hiag" uitsluitend bestaat uit ex-SS-ers.
Met enkele anderen is J.HARTMAN toen aangewezen als vertrouwensman voor het bespreken van bepaalde aangelegenheden met de "Hiag".
Van Hiag-zijde kwam in 1959 een vertegenwoordiger naar Nederland
voor een bespreking met de "Hinag". Eerstgenoemde organisatie verklaarde zich toen bereid om de behartiging van de belangen van invalide Nederlandse ex-SS-ers over te nemen en terzake contact op te nemen met
de regering in Bonn (bv. voor het verschaffen van protheses)..
Los hiervan nemen individuele "Hinag"-leden wel deel aan bijeenkomsten van plaatselijke "Hiag"-afdelingen en komen "Hiag"-leden naar
Nederland.
Bekend is ook dat de "Hiag" te Hamburg eenmaal geld heeft overgemaakt naar Nederland ten behoeve van invalide Nederlandse ex-SS-ers
en dat toen verdere steun in het vooruitzicht werd gesteld.
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Daarbij werd echter als voorwaarde gesteld dat deze gelden uitsluitend
voor sociale doelen zouden worden aangewend.
Van een officiële hulpverlening door de leiding van de "Hiag" voor
politieke doeleinden is nimmer sprake geweest.
HARTMAN en de "Euro_Divisie_Nederland"
HARTMAN speelt in deze organisatie geen leidende rol, doch wordt
door een zijner geestverwanten daarin op de hoogte gehouden van de
gang van zaken.
B._HOFMAN
De in "De Waarheid" genoemde "Bap" HOFMAN ( Barend HOFMAN, ex SSer) staat HARTMAN terzijde bij diens activiteiten voor de "Hinag" en
reist meermalen naar W. Duitsland, waar hij o.a. "Hiag^bijeenkomsten
bezoekt.
HOFMAN zelf heeft eens verklaard dat HARTMAN hem t.z.t. bepaalde
werkzaamheden geheel wil overdragen.
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