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HERVJiiRSCHIJNING VAN HET BLAD "REVISIE"

Medio maart '66 - in de week voorafgaande jaan de verkiezingen
voor de Provinciale Staten - is een nummer verscihenen van net blad
"Revisie" (ondertitel: "Orgaan van het revisionists in Nederland"),.
een uitgave van het "Nederlands Archief der Comiervatieve Revolutie".
Dit blad is destijds opgericht door Paul van Tie'nen, de voormalige
SS-er en Oostfrontstrijder, die zich eind april j '65 aan uitvoering van
het door de Nederlandse Justitie over hem uitges;proken vonnis onttrok
en enige tijd later werd gesignaleerd in Spanjej Sinds zijn vertrek
was het blad niet meer verschenen.; Voor de hernieuwde uitgave van het
blad is verantwoordelijk de economisch adviseur en belastingconsulent
Willem Pi' Zeilmaker, die wordt beschouwd als zaakwaarnemer van Paul
van Tienen..
Het blad "Revisie" beoogt, volgens eigen omschrijving, herziening van het vervalste geschiedbeeld en herstel van eer voorhen, die
slachtoffer zijn van de geschiedvervalsing. In de praktijk kwam dit
steeds neer op rechtvaardiging en verheerlijking van het nationaal-socialisme en op het uitdragen van neo-nazistische ideee'n.
*

Ook het numraer van maart '66 ademt geheel en al deze geest. Typerend is de aanhef van een artikel op de frontpagina: "Wij dragen in
onze harten mee het beeld van het "andere Nederland", dat wij in onze
jeugd gekend hebben, het Nederland, dat nog niet slaafs moest buigen en
bukken voor vreemde Internationale machten, het ;Nederland, dat de vrijheid, de eer en het zelfrespect der natie als het hoogste goed beschouwde (.»<),. Wij hebben voor dit Nederland gevochten in de ijsvlakten van
Rusland in de woestijnen van Noord-Afrika en overal waar men de troepen van andere continenten liet stormlopen om alien, die streden voor
de Europese cultuur en de geest van het Christendom te vernietigen» "
Deze aanloop dient overigens uitsluitend om vast te stellen,
dat dezelfde strijd thans opnieuw is ontbrand, en wel rondom verloving
en huwelijk van Prinses Beatrix. Valt deze redenering al moeilijk te
volgen, bijna verbijsterend is de wijze, waarop het artikel vervolgens
uitmondt in een aanval op de Joden: "Als Nederlanders zou het de plicht
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van de geestelijke leiders van de Joodse Kerkgenootschappen zijn geweest zich bij de wil van de meerderheid van het Nederlandse Volk neer
te leggen; nu men dit niet wil, maar een zelfstandige Joodse politiek
wil voeren, die rechtstreeks tegen deze meerderheid ingaat, gedraagt
men zich als een zelfstandig politiek opererendjs vijfde colonne van de
Joodse wereldmacht, die haar nationaal Joodse karakter ontleent aan
het feitj dat in de Joodse Kerkgenootschappen alleen afstammelingen van
de Israelische stammen Juda en Benjamin als lid worden toegelaten."
Elders in het blad komt een artikel voor,! dat is gewijd aan de
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hierin;wordt een lans gebroken voor "de kleine nationaal-gezinde partijtjeS (die) voor de grote
partijen een doorn in het vlees (zijn)". Dit artikel besluit met de
opwekking: "Stemt niet op de grote partijen, doeh uitsluitend op de
nationaal-gezinde kleine partijtjes, die met een of meer zetels reeds
zitting hebben in het parlement." Aangenomen mag worden, dat de acribent hierbij met name aan de Boerenpartij heeft gedacht*
In hoeverre Van Tienen zelf bemoeienis heeft met de hernieuwde
uitgave van het blad is niet duidelijk. Evenmin staat vast van wiens
hand de gepubliceerde artikelen zijn.
In de kop van het blad wordt als adres van redactie en administratie opgegeven: postbus 122, Arnhem* Houder daarvan is de eerdergenoemde Willem P, Zeilmaker. In de kop van het blad zijn voorts gironummer en naam opgenomen van Boekhandel "Europa" te Scheveningen, Dit
was het zakenadres van Van Tienen, dat door heraiwerd aangehouden, nadat hij vanuit Den Haag naar Utrecht was verhuisd.
Een fotocopie van het maart-nummer wordt als bijlage bij dit
rapport

gevoegd.

Volgens verhalen, die in de kring van de LOIT (Landelijke Organisatie Invaliden Tochten; voortzetting van de HINAG) de ronde doen
- waarvan de betrouwbaarheid moeilijk valt vast te stellen -, zou Van
Tienen zich in het buitenland tot dusver financieel hebben kunnen redden. Hieraan werd toegevoegd, dat hij artikelen zou hebben geschreven
voor verschillende Duitse bladen.

5 mei 1966.
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