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No: 324.- DIBHSTGEHEIM. 8 October 1949,

Onderwerp:"Groot-Nederlandse Actie".-

Bi.1 lagen : vier.—•> / . «*.. O .

i 11

Onder toezending van een viertal exempla-
ren van het Vlaamse weekblad "OI'STAMDING", moge ik U het vol^
gende berichten:

"Blijkens de vermelding op blz.8 en 4 van het hierbij-
gaande Nq;;l$, van 27 Augustus 1949, van "Opstanding", wordt
vanaf die datum, door een Jeugd-Vereniging, zich noemende
"NEDERLAlD-ÈÊiï", in "Opstanding" beschikt over een vaste
ruimte voor haar bijdragen in de Jeugdrubriek, welke sedert-l
dien op de achter-pagina van genoemd weekblad verschijnt on-
der het opschrift i "JONG NEDERLAND"..

In het hierbij gaande No:17 van 24 September 1949 van
"Opstanding" wordt voor 't eerst op de achter-pagina, onder
het opschrift:"JONG NEDERLAND", mede vermeld: "Redactie1;"Ne-
derland-Bén"- Jjroenkerkhofstraat 7. Antwerpen", terwijl daar-
in tevens een"aanvang wordt gemaakt met een artikel van "Ne-
derland-Een1,' onder het opschrift;?"ONZE TAAK", hetwelk in het
hierbij gaande NoslS van l October 1949, wordt vervolgd.

In bijgaand No:19 van 8 October 1949 van "Opstanding",
wordt op de achter-pagina door de redactie van "Kederland-
gen", het daarin vermelde artikel niet meer ondertekend met
Nederland-Één", doch met "SIGURD" en "UNIV1RSITAS".-

Vooral uit laatstvermelde bijdrage moge tl blijken,
dat "Nederland-Één" tracht haar invloed onder de studenten
uit te breiden.

Alhoewel tot heden nog niet is kunnen worden vastge-
steld in hoeverre hiertij Nederlandse studenten of andere
Nederlanders betrokken zijn en desse aangelegenheid voorals-
nog in gene dele als belangrijk moet worden beschouwd, meen
ik toch dat zij onze aandacht verdient.

In verband met de benaming "Nederland-Eén" moge ik U
verwijzen naar mijn schrijven,No:2-Geheim,d.d«14 September
1945. onderwerp:"Groot-Nederlandse Actie", waarbij ik U toe-
zond ruim een twintigtal bijlagen, betrekking hebbende op
een, tijdens de bezetting georganiseerde geheime J'Ylaams-
Neder Xano!s|̂ÊijisïSS,'f'"•* eveneens"''zicE''noemend e "Ned erïand-
Een̂ T̂ ê kli bijlagen afkomstig waren van net na de bevrijding
van Oisterwijk in het najaar van 1944, ten huize van Arnold
MEYER^ door de Engelse Field-Security, gevonden en inbeslag-
genomen archief.

Naar mij nog zeer onlangs werd medegedeeld, zou Arnold
MEYER echter thans nog geen enkele actie in de een of andere
politieke richting aan de dag leggen.

Het



Het lijkt mij echter niet uitgesloten, dat de zich
thans in Antwerpen openbarende activiteit van "Hederland-
Bén", eeĵ ulty.lQ.eiŝ lJJB&̂ ^
Arno ld MEYER destijds infegslâ genomen stukken

1" — _~ . -~~«~-~~

^ Te dezer zake is d.z.bereids overleg gepleegd met
Labile" te Antwerpen, ter bevordering van het op de hoogte
blijven van de ontwikkeling van deze hernieuwde Groot-Heder-
landse actie.

Bij het vernemen van nadere vermeldenswaardige gege-
vens, zullen deze mede te Uwer kennis worden gebracht*1. -


