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Van tijd tot tijd wijdt het communistisch dagblad "De Waarheid"
bijzondere aandacht aan de a&tivi1>eLi«ja van de Stichting "Hinag" ("Hulp
scan Invalide *ud^Oost£rontafcrijders, nabestaandenT politieke gevai»««««n
en anderen").
Uitgangspunt van deze agitatie in de afgelopen tijd, was vooral
het "Hinag"-plan om ep 24 september j.l. in Oud Valkeveen (gem. Naarden)
een "Kameradschaftstreffen" te organiseren.
Door de communistische hetze zagen <1& organisatoren zieh gedwongen deze bijeenkomst af te gelasten.
De campagne van het CPN-dagblad tegen de "Hinag" en haar leiders
is daarna echter niet gestaakt. Deze pers-agitatie moet stellig mede gezien worden als een ondersteuningsactie in het raam van de algemene
communistische propaganda rond Berlijn en Bonn.
De opvallend gedetailleerde en vlotte "Waarheid"~berichtgeving
aangaande de "Hinag" blijkt o.m. gebaseerd te zijn op hetgeen de redactie van het blad door tussenkomst van infiltranten in leidende "Hinag"kringen te weten kwam. Een dezer tipgevers» HAZES geheten, werd onlangs
door de "Hinag"-leiding ontmaskerd.
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De Stichting "Hinag" ("Hulp aan invalide oud-Oostfrontstrijders, nabestaanden, politieke gevangenen en anderen") is sinds haar oprichting
in 1955 voor de CPN steeds een object van waarneming en voor agitatie
geweest.
Periodiek wijdde met name het communistische dagblad "De Waarheid"
bijzondere aandacht aan de activiteiten van de "Hinag" en haar leiders.
Het optreden van deze organisatie was immer een welkome aanleiding voor
de CPN-krant om te waarschuwen tegen de haars inziens dreigende herleving van het nationaal-socialisme in en buiten Nederland.
Een van de vaste uitgangspunten van de "Waarheid"-agitatie tsr
zake vormde de jaarlijks terugkerende auto-tocht voor invalide oud-Oostfrontstrijders, georganiseerd door de "Hinag". Als trefpunt hierbij
diende nogal eens de uitspanning "Oud Valkeveen", nabij Naarden gelegen. Eigenaars hiervan zijn de oud-NSB'ers J. en W. KAPTEIN. De communisten bleken er dit jaar tijdig van op de hoogte te zijn, dat de
"Hinag" op zondag 2k september in deze uitspanning een "Kameradschaftstreffen" voor haar invaliden zou organiseren.
Onder het opschrift "Fascistisch gespuis steekt de kop weer op" maakte
"De Waarheid" op 21 september er n,l. reeds gewag van. Het is opgevallen, dat "De Waarheid" bij vorige gelegenheden eerst na afloop van het
treffen daar publicaties aan wijdde. Na de berichtgeving in "De Waarheid"
en de vele telefonische dreigementen aan het adres van de gebroeders
KAPTEIN hadden de organisatoren weinig lust meer het gewraakte treffen
doorgang te doen vinden. Telegrafisch en telefonisch werden de aspirantdeelnemers ervan verwittigd, dat de bijeenkomst in Oud-Valkeveen was
afgelast. Dit betekende overigens niet het einde van de "Waarheid"-agitatie tegen de "Hinag". Integendeel: men bleek nu eerst goed op gang te
komen. In de laatste week van september en ook gedurende de maand oktober verscheen een reeks scherpe artikelen waarin van communistische
zijde hevig werd gefulmineerd tegen de "Hinag"-leiders en hun activiteiten. In deze publicaties werd het volk opgeroepen tot waakzaamheid. De
regering zou ingrijpende maatregelen dienen te nemen.
2, Achtergrond "Waarheid"-agitatie
In verband met het voorgaande moet er op worden gewezen, dat er sedert
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ongeveer medio juli sprake is van een krachtige communistische agitatie
rond de kwestie-Berli jn. Daarbij wordt de Duitse Bondsregering .ervan
beschuldigd de Berlijn-affaire dienstbaar te willen maken aan haar revanchistische politiek.
In dit teken stond ook de CPN-partijbestuurszitting, wslke op
19 augustus j.l. werd gehouden. De resolutie, waarin deze vergadering
uitmondde, waarschuwt tegen het in Europa dreigende oorlogsgevaar, als
gevolg van "het provocatorische optreden van de door Amerika gesteunde
West-Duitse militaristen".
Paul de GROOT betoogde op deze vergadering, dat de CPN en de andere kleine partijen alles in het werk moeten stellen om vooral het imperialisme afbreuk te doen. Amerika is daarbij de voornaamste vijand.
Zonder Amerikaanse hulp zijn de Westduitse revanchisten immers machteloos, aldus de partijleider,

Zeer waarschijnlijk moet de omvangrijke CPN-agitatie van de laatste
maanden contra de "Hinag" dan ook gezien worden als een ondersteuningsactie in het kader van de algemene communistische hetze rond Berlijn en
Bonn, Men mag in zekere zin zelfs aannemen, dat de "Hinag'iactiviteit rond
de 2*fe september een voor "De Waarheid" welkom aangri jpings- en stai punt was voor voortgaande pers-agitatie tegen de oud-nazi's.
3*

Informatiepeil "De Waarheid"
Opvallend in de berichtgeving van "De Waarheid" rond de "Hinag"
en haar topfiguren was de bijzondere gedetailleerdheid en snelheid.
Tal van informaties in de persoonlijke sfeer wijzen op de aanwezigheid
van een uitvoerige documentatie op "Hinag"-gebied bij de "Waarheid"-redactie. Bovendien duiden verschillende details in de berichtgeving er
op, dat de "Waarheid"-redactie beschikt over een of meer informanten
in

leidende "Hinag"-kringen. In "Hinag"-milieu blijkt bij velen

deze zelfde gedachte te leven, vooral na de vroegtijdige en gedetailleerde

ffWaarheid"-publicatie

over de voorgenomen invaliden-tocht met ver-

blijf in Oud- Valke veen. Men neemt in deze kringen aan, dat de CPN haar
informaties heeft verkregen dank zij de loslippigheid

van de echtgenote

van Barend HOFMAN, de rechterhand van de 'ftinagüleider Jan HAETMAN.
Ty
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HOFMAN's echtgenote zou in feite een publieke vrouw zijn; een
van haar relaties, zekere HAZES, zou "De Waarheid" hebben ingelicht.
HOFMAN zelf heeft dit tegen HARTMAN beweerd.
HARTMAN heeft onlangs te kennen gegeven, dat z.i. HAZES de CPN all'sn
inzake de affaire Oud-Valkeveen kan hebben geïnformeerd. Voor het
overige zou "De Waarheid" in haar publicaties van de laatste tijd over
de "Hinag" naar HARTMAN' s mening hebben geput uit jaren-oude persberichten. Volgens HARTMAN zou - afgezien van het geval "Oud- Valke veen"
- niets erop wijzen, dat HAZES meer over de "Hinag" heeft geweten, danwei,
dat de CPN nog over andere informanten in de "Hinag" beschikt.
HARTMAN toonde zich er beducht voor, dat in "Hinag"-kringen de
mening zou post vatten, dat er in eigen gelederen verraders schuil gaan.
Z.i. is HAZES een incidentele infiltrant van de CPN geweest. Natuurlijk
zijn naar HARTMAN 's opinie de informaties van HAZES wel op een voor
de CPN gunstig ogenblik ontvangen, gezien de lopende communistische
agitatie inzake de Duitse kwestie.
Intussen blijkt men zich in "Hinag"-kring niet zonder meer bij het
verraad van bedoelde HAZES te hebben neergelegd.
Volgens een artikel in "De Waarheid" d. d. 12 oktober j.l. vond op ïO
oktober in de Amsterdamse Kinkerbuurt een aanslag plaats op "de 32- jarige H, een bewoner van de Jacob v. Lennepkade". Betrokkene blijkt identiek te zijn aan N. J. HAZSS (9-5-'29, Rotterdam), lid van de CPN. Dat
hij identiek is met de in "Hinag"-kring als verrader gebrandmerkte
HAZES, blijkt o. m. uit een opmerking in het "Waarheid"-artikel van 12
oktober, volgens hetwelk N. J. HAZES het vermoeden uitsprak, dat de daders van de aanslag moesten worden gezocht in kringen van oud-SS'ers.
Ook in doorgaans goed geïnformeerde Amsterdamse parti jkringen
werd onlangs opgemerkt, dat de in "De Waarheid" als "H." aangeduide
figuur informant van de CPN was.
Kennelijk ter dekking van haar informant stelde de "Waarheid"-redactie
het in haar verslag van 12 okt. over de aanslag op H. voor, alsof H.
het slachtoffer was geworden van het feit, dat hij zich in eigen kring
laatdunkend over de "Hinag" had uitgelaten, zulks naar aanleiding van
-VERTROUWELIJK. - k -

Behoort bij schrijven no, 618.098

2 5 OKT. 2001

Sta, GEHEIM

3eze rubricering is
beSindgdna fit y.

i7-pnnrn/-iTTun?T T TV

hetgeen "De Waarheid" daarover tevoren publiceerde.
In feite moet de "Waarheid"-berichtgeving echter juist op H's
eigen informaties gebaseerd zijn geweest. In kringen van "De Waarheid"redactie blijkt men wel geschrokken te zijn van de "Hinag"-reactie op
HAZES' verradersrol. Een aantal journalisten werd naar aanleiding van
het voorgevallene uitgerust met "ploertendoders", die men veiligheidshalve ook buitenshuis bij zich zal dragen.
Nabescihquwinj;
De publicaties over de "Hinag", welke zowel voor als na de aanslag
op H, in "De Waarheid" verschenen, zijn van dien aard, dat getwijfeld
moet worden aan de juistheid van HARTMAN's veronderstelling, als aou
HAZES een incidentele informant van de CPN zijn geweest en als zou deze
partij verder niet over tipgevers in of rond de "Hinag" beschikken. Zo
blijkt "De Waarheid" vrij goed geïnformeerd te zijn over het regelmatige
contact tussen de "Hinag" en haar zusterorganisatie in Duitsland, de "Hiag1.1
Eenmaal beweerde het blad zelfs - en terecht - dat de "Hinag" wel financiële steun van de Duitse organisatie ontving. "De Waarheid" maakte evenwel geen melding van het feit, dat de "Hiag" het voornemen heeft regelmatig financiële steun aan de Nederlandse rotgenoten te gaan verlenen.
Deze hulp komt van de zijde van "Hiag"-leden in Hamburg.
Gebleken is, dat HAZES zijn informaties over de "Hinag" doorgaf
aan de "Waarheid"-journalist Siep GEUGJES. Deze blijkt zich de laatste
tijd met het verzamelen van gegevens omtrent oud-NSB'ers, oud-SS'ers en
;;Hinag"-functionarissen

in het algemeen bezig te houden.

Ten dienste van dit werk blijkt GEUGJES o.a. contact te hebben
met Gerrit BLOM, de secretaris van de communistische mantelorganisatie
"Verenigd Verzet".
Zoals bekend heeft ook "Verenigd Verzet" de laatste tijd opvallend
veel belangstelling voor het doen en laten van oud-nazi's aan de dag
gelegd. BLOM heeft GEUGJES de namen van enkele personen genoemd, die
deze "lïaarheid'A journalist wellicht met informaties op het onderhavige
terrein

van dienst zouden kunnen zijn.

Verwacht mag worden, dat "De Waarheid" haar publicaties op dit
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terrein - gezien de partijkoers van het ogenblik - voorlopig wol zal
voortzetten. Hoezeer men zich hierbij beijvert de tegenstanders het
vuur na aan de schenen te leggen, bleek zeer recentelijk nog uit een
publicatie in het partijdagblad van ^f november j.l. Dit artikel beh^lsde een gedetailleerd ooggetuige-verslag van een internationaal treffen
van oud-SS'ers in de Noordduitse stad Rendsburg op zondag 29 oktober j,lt
Volgens "De Waarheid" zou van "Hinag"-zijde hieraan zijn deelgenomen
door J. HARTMAN en zijn rechterhand B. HOFMAN. HARTMAN zelf ontkent echter, dat zij in Rendsburg zijn geweest.

13 november 1961
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