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Betreft: Geschiedkundig Genootschap "De Wende".

Bijgaand aan te treffen een fotocopie van een stencil van
het Qeschiedkundig Genootschap "De Wende" i.o. waarin het
doel van dit genootschap wordt uiteengezet.
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v.

De overwinning vindt vele vaders
maar de nederlaag is een weea.

Indien U met ons van mening bent, dat
. A '

• - de officieele geschiedschrijving met "betrekking tot het recente
i verleden tot nu toe op z'n minst tendentieus ia en een weinig

genuanceerd beeld geeft van de ware toedracht;

; - een kleine minderheid tot grote zondebok werd gebombardeerd en
dus als enige en hoofdschuldige werd en .wordt aangewezen aan de

; catastrofe, die over Kederland kwam, zonder dat deze minderheid
i ooit de gelegenheid werd vergund haar stem te laten horen, laat

staan iets tot haar verweer aan te voeren;

^ - de restanten van deze minderheid niet alleen het recht maar
vooral de morele plicht heXben in deze situatie verandering te

; brengen;

j - alle nu nog onder ons hereik zijnde bescheiden en documenten
\r- alsmede mondelinge en schriftelijke mededelingen omtrent feiten

en achtergronden alleen ons geaamenlijk toebehoren; ••

} - voorkomen moet worden, dat deze beseheiden, enz. ook verdev in
| . weinig objectieve handen vallen en duo door ons voor ons in .
i veiligheid moeten v/orden gebracht;

j - van onze zijde moet worden bevorderd, dat de belichting van de
'j recente geschiedenis niet langer het monopolie zal zijn van
l -- diegenen, die, om welke reden ook, »i«t objectief willen, kunnen,
} mogen of durven zijn; i-

< ' - - "het nooda^icelijk is, dat door ons een contactorgaan wordt •
i uitgegeven om allen, die de objectieve geschiedschrijving willen
i dienen, in ataat te stellen door middel van het schrijven van .*
' bijdragen en.het kennisnemen daarvan hun steentje "hij te drage^i
! tot een meer genuanceerd beeld; -l

*~ . - ter ondersteuning van geschiedkundige studies een uitleen- <
bibliotheek ; en een antiquariaat oa.ont'beerlijk aijn; ^

l - een knipseldiexst in het leven moet worden geroepen;

1 . - het publiceren van historische verhandelingen met onpartijdige
. j strekking, geschreven door derde», moet worden gestimuleerd

1 dan doen wij "een dringend heroep *>p U om het bereiken van deze
doelstellingen, die ons allen aangaan, mogelijk te maken.

U kunt dit doen door ons geld te a.enden. Veel geld!
Bovendien zien wij reeds nu gaarne Uw bijdragen voor het te ver-
schijnen orgaan in de vorm van. vragen, inlichtingen, suggesties,

• artikels, enz., maar ook Uw wensen, tegemoet.
Eveneens aeer belangrijk voor ons werk zijn adressen van personen,
van wie U kunt aannemen, dat ai j bovenstaande punten mede zullen
onderschrijven. r

Doet U iets én steunt ons werk naar Uw vermogen. Wij doen dit
werk zonder:enige vergoeding uit idealisme en verantwoordelijk-
heidsgevoel. Wij rekenen op U !

Geschiedkundig Genootschap
juli 19Y2 .

. "DE WENDE» i.o.



,' Bij het lezen van het voorblad zult U zich misschien met stijgende
ƒ verbazing hebben afgevraagd of er nu, na 2? jaren, nog steeds mensen
ƒ rondlopen die denken, dat zij deze punten alsnog moeten trachten, te
• verwezenlijken. •
/• Wij kunnen hierop slechts e'é'n antwoord geven: JA !
' Meer nog: wij zijn er heilig van overtuigd, dat de problemen, die wij
/ signaleerden met de dag dringender worden.
/ De "ouwe hap" is sterk aan het vergrijzen; de gelederen .zijn al erg
i . gedund en- het zal niet meer zo lang duren dat wij in een str^omver-
,'. anelling komen waarin ons steeds meer zullen ontvallen.

ƒ Dan zal het te laat: zijn om zelf nog iets te ondernemen om de zuivere
/ •-- . intentie, ' die in onze 'jeugd de drijfveer voor ona handelen was, aan
/ anderen kenbaar te maken. " ' j

En hier denken wij in de eerste plaats aan de huidige jeugd jen aan
volgende generaties. . j ''
Deze zullen steeds meer open staan voor hetgeen ons bewoog toen wij,
ieder voor zich en vrijwillig, de beslissing namen, die ons hele
verdere leven bepaalde en hierop een stempel drukte. •- . ' :
Aan dit stempel is niemand van ons ontkomen en wij zullen ook de rest
van ons leven hieraazn niet ontkomen.

"- Wij beogen niet een herleving van "de goede oude tijd" z-oals men ons
. , zo graag in de schoenen achuift zodra wij maar een kik durven geven-

Wij ptreven als Geschiedkundig Genootschap geen politieke doelstel-
lingen na im "in-tweede lezing" deze te trachten te verwerkelijken.
Wij willen ais Genootschap toeschouwer aijn bij de vaart der volkeren,
maar dan hoofdzakelijk bij die periode, waarin wij zelf een werkzaam
aandeel hadden. • • . - • • • • : ' .
Wat er na onze politieke liquidatie en onmondigverklaring nog aan
politiek werd bedreven moge anderen in alle staten brengen, he£ zal
onz;e emoties niet bevruchten. • F
Nu 'on dan zullen wij een stap voor- of achteruit moeten maken,: indien
een episode of voorval direct of zijdelings verband houdt met onze

. situatie. Maar meer ook niet. . '
Om nóg even op ónze zojuist genoemde "goede oude tijd" terug te komen:
deze goede .oude tijd' viel toevallig samen met een tijd, dat er̂ 'in
Nederland nog énige tienduizenden, vooral jonge mensen, mannen';en
:vrouwen, "bereid waren hun leven te geven voor het ideaal, dat aij ria-
"streefden. ' ' •

— Dat duizenden dit hoogste offer inderdaad brachten zal in de 'ogen van
hen-die-niet-willen-begrijpen de ons toegedachte goede oude tijd niet
vertroebelen. • :
Ook niet de .duizenden invaliden, die in sommige gevallen een nóg
groter offer hebben moeten brengen 6:an de gesneuvelden en de vermoor-
den.; •. . , .
Wij waren, in het geheel genomen, een geestelijke elite en dit ver-
plicht ona aamen de schouders te zetten onder ons feitelijke eerher-
stel voor de historie. . .
Als U dit nog te abstract in de oren klinkt moge U gezegd zijn, dat U
een wereldbeschouwing aanhing, die de historie, 4e voorbije en de
komende generaties een ereplaats in haar vaandel had gegeven. -
Daarom hebben wij ons tct taak gesteld alles wat kan bijdragen tot dit
eerherstel alsnog bijeen te brengen.
Bijna alle materiaal, dat ons tot onderwerp heeft, is in verkeerde
handen gevallen. . . , . . - >
Verkeerde handen, omdaj; de beheerders van dit materiaal niet objectier
willen, kunnen, mogen cf durven zijn, .aoaln reeds gezogd.
Al dit materiaal wevr. hijeengegaard in een tijd, waarin van ovenaacht
aprake was en degenen, van wie het woi-j v.?"35011 omon treft, dus geen



Maar wie nu nog actief of passief stukken uit handen geeft en niet de
sekerheid heeft, dat deze in betrouwbare handen komen, die. maakt .zich
schuldig aan grove nalatigheid.
Een ander woord willen wij niet gebruiken, ofschoon een ander woord
hier misschien wel. >eter op' sijn plaats KOU zijn.
Aan actieve collaboratie willen wij niet verder aandacht schenken,
daar dit niet in onze dsnkwijz.e past en wij ons xlus niet kunnen voor-
stellen, dat aoiets zou kunnen bestaan. ' •
Onder een passieve handelwijze verstaan wij de omstandigheid, dat door
een intredende ziekte of een plotseling verscheiden anderen .dan U moe-

•- ten beslissen over de bestemming van datgene, wat U achterlaat,
•: Jn -sommige gevallen gaat dit altijd waardevolle materiaal.met de as-

emmer mee, roaao?. in de me-este gevallen komt dit materiaal in de verkeer-
.... ;de handen. . .,. . . ; r . ; •-. ..

y»1j zijn van-mening in het vorenstaande een voldoende.,aantal van onze
beweegredenen te hebben opgesomd om U er van te overtuigen,: dat geen

•- . van ons met -dé handen in de schoot naar tijvoorbeeld;de televisie mag
zitten kijken om de ene belediging na de andêie over zijn; hoofd te

: .laten gaan. • . ...... . • •
De tekenen duiden, er op, dat steeds mee;r mensen ons langzamerhand van-
uit een andere gezichtshoek gaan zien. :
Alleen kunnen zij niet begrijpen, dat wij-aelf niet de geringste poging
ondernemen om ook maar iets ce doen tegen de leugens en de, beschuldi-
gingen, die nog dagelijkê tegen cns worden, ingë'bracht,.. . ,

• .Dit kunnen wij alleen, indien wij hieraan gezamenlijk iets trachten te
d -en. • ' ' • ' ' " . ' • "•"".• '' ;
V7ij 'maken ">ns geen illtièie ~mtrent het defaitisme, dat wij -sullen heb-
ben te overwinnen in eigen kring. , .• ' . .
Maar zal er iets moeten ̂ eVextren, dan zul'leri wij da bronnen moeten
aanboren, die -ns riog zijn gebleven. . . . . ' . . < •
Onderschat U deze frónno-ï niet door onverschillig Uw schouders ,-op te
j.iaJ.en... • • • f ' •' ' ' . ' ' ' " . ' . .
Om deze bijeengebrachte bronnen goed te beheren en de waarde daarvan
z.o nuttig mogelijk te Vesteden is De Wende in het leven geroepen, want
zonder eeïi goedworlrend apparaa^t is alle moeite vergeefs'. '";' ;'
Met Uw hulp zal er aeer zeker iets kunnen wórden bereikt*.
Wij nullen van het contactorgaan een levendig en interessant blad ma-
ken waarin ieder, in welke maatschappelijke positie hij zich thans ook
bevindt, aan het woord kan koiaen in welke vorm ook.. . ',

Een van de redenen waarom wij binnen de kortste tijd ov̂ r. 'e;en aanzien-
'-' lijk gelxibedrag moe'teri kunnen beschikken, is het feit, dat' wij momenteel
. -'optie hebben op een Verzameling correspondentie, foto's en inside

iiiformaticn mot betrekking tot de onderhavige periode. Als wij een be-
paald bedrag niet voor een bepaalde tijd bij elkaar hebben bés.taa.t de
kans, dat ook deze verzameling weer in verkeerde handen komt.
Dit mag niet, daar nnder anderen ziear veel adressenmateriaal en ver-
trouwelijke inlichtingen deel uitmaken van de verzameling. Als .onze
p.ptie verstrijkt ksn dit0velen van ons schade berokkenen'." ; "

..Dit ingrijpen onz;erzijds staat als punt 1 op ons program gezien de
urgentie,.,die dez.e aangelegenheid vereist.
Maar ook verdere acties en onderzoekingen, die op'ons reeds bestaande
program voorkomen, dulden geen uitstel.
Zodra v/ij met Uw hulp het contactorgaan kunnen laten verschijnen zul-
len wij een open cor hebben voor suggesties en wensen Uwerzijdq.
Wij vertrouwen er op, dat deze circulaire de'start zal zijn v%n onze
gezamenlijke onderneming. Dit is cnae laatste kans tot een wederwoord.
Als''deze poging strandt zijn volgende niet meer mogelijk en nodig.
Kant Uw verantwoorde!! jkheid '.en werkt mee J



Zoals U reeds begrepen zult hebben, heeft de oprichting van dit'
Genootschap tot doel "EEN' WENDE" tot stand te brengen in wat totnogtoe
als "officleele geschiedschrijving" den volke werd verkondigd.' '
Deze "officieele geschiedschrijving"" geschiedde echter., zoals ruim-
schoots bekend, door personen, die door hun verre cf nauwe relatie tot
het onderwerp emotioneel belast waren en dus niet in staat eon weten-
schappelijk en objectief oordeel te kunnen afgeven, hetgeen maar al te
vaak en al te duidelijk blijkt uit hun publicaties in woord en -geschrift.
Bovendien speelde in bijna alle verschenen publicaties de commercie een
hoofdrol of was afgestemd op "was dem Volke frommt".

Het is 2? jaar na de oorlog niet zo erg moeilijk om de leugens te ont-
maskeren, die in de loop van deze jaren over ons zijn uitgestort.
Dank zij het feit, dat wij beschikken over een behoorlijke'hóeveelheid
documentatie en deze documentatie binnenkort grootscheeps hopen uit te
breiden, mede.d oor Uw hulp, zal het ons mogelijk zijn de leugenaars aan
U te tonen. r
Wij zullen dit doen met hun eigen woorden!

Wilt U een voorproefje?
Men heeft ons tot op de dag van vandaag uitgemaakt voor landverraders,
die reeds voor de oorlog mét de Duitsers samenwerkten en de weg vrij
maakten voor'de Duitse troepen.
In de Courant Nieuws van de Dag van 4 november 1968 lazen wi.1 een a.^-
tikel van de journalist B.Lulofs met de volgeudo inhoud: •

1. "Gedurende de meidagen van 1940 en ook daarna, de hele oorlog door,
namen de meeste Nederlanders aan dat de NSB tijdens de gevechtshan-
delingen op grote schaal hulp had verleend aan de Duitse overvallers.
Het historisch onderzoek heeft echter sindsdien overtuigend aange-
toond, dat dit niet'waar is, (Laatste regel door ons onderstreept.
Red. DW).
Dit is de conclusie van Dr. A.A.de Jonge in zijn boek "Het Nationaal-
Sooialisme in Nederland". .
Aldus dit artikel.

2. Een stukje verder schrijft deze Dr.de Jonge over de "bijzondere
rechtspraak": • • • • v

"er was nogal een krasse ongelijkheid in de straffen, waarbij de
laatst-berechten er duidelijk beter afkwamen dan de vroeg-berechten".

In de Courant Nieuws van de Dag van 11 mei 1968 lazen wij wederom een
artikel van de journalist B.Lulofs over een interview met Mr. J.Zaayer.
Ja, U kent hem wel !
In dit artikel staat het volgende: "het destructieve karakter van onze
tegenwoordige televisie kan men misschien als een kinderziekte Toeschou-
wen, maar ik vrees eerder, dat het een algemene geest is, die op Hilver-
sum een stempel drukt en zoiets is heel moeilijk te veranderen".
En even verder: "In deze maatschappij zou ik mijn carrière liever niet
nog eens een keer over willen doen.'Ik heb'het idee, da't wij leven in
een periode van geestelijk verval".
En dan nog eens dik gedrukt: "Verzwakking van het normbesef bederft de
morele atmosfeer in ons land". • •

One commentaar; Met verwijzing naar de krasse ongelijkheid in de
"straffen", die door de bijzondere rechtspleging werden opgelegd, menen
wij, dat een begin werd gemaakt met het leven in een periode van geeste-
lijk verval, waarin d.e verzwakking .van het normbesef de morele atmosfser
in ons land begon'te Bederven.

. BF,



• • ' " ' . " ' '' . • •"••: O
Eerst v/anneer men voldoende afstand kan nemen is het mogelijk züiv
te oordelen over het wezenlijke van iets* '
Als men vlak voor een berg staat ziet rnen slechts de scherpe rotsen

• maar geen overzicht over de gehele berg.
Eerst op voldoende afstand is het mogelijk de juriste omvang en -vorm
te onderscheiden, pan verdwijnen de -kleine kloven en oneffenheden.
Zo is het ook met dé beoordeling van de geschiedenis en de belang-
rijkste persoonlijkheden uit een bepaalde periode.
Eerst als er voldoende afstand is gekomen door het voortschrijden
van de tijd, eerst dan zal men objectief kunnen oordelen.

••Dit geldt zeer zeker voor alles v/at betrekking heeft op d§ laatste
wereldoorlog.
Tot op de dag van heden geldt nog steeds de regel dat de overwinnaar
altijd gelijk heeft. De verliez.er is altijd de schuldige.
Maar de tijd werkt voor ons. De afstand wordt steeds groter.

Een kenmerkend voorbeeld van berichtgeving in onze Nederlandse pers
is bijvoorbeeld wat men ons verhaalde over het gebeurde in het
Franse plaatsje Oradour in 1944- .
Een aantal maquisards- en andere inwoners werd hier vermoord door een
aantal bloeddorstige SS-ers van de Division "Das Reich".
Aldus tenminste de Franse en dus ook natuurlijk de Nederlandse
publiciteitsmedia. . •• .

Het"is niet de bedoeling het genoemde geval nu in bijzonderheden
te behandelen, hoewel het grote Oradour-proces van 13 januari tot
12 maart 1953 te Bordeaux een treffend voorbeeld is van het "recht"
van de overwinnaar. . ;
Voldoende is het hier vast te stellen dat het Duitse verweer, waar-
in onder anderen werd gewezen op de wijze van optreden van de maqui-
sards tegen de Duitse strijdkrachten en op de bepalingen van de
Haagse Conventie, niet werd gepubliceerd. . . .

Ook het onderstaande vond men niet in de Nederlandse pers:
Op 1.0 juli 1944 stond een SS-HauptscharfÜhrer in het Fran'se dorpje
Belabre voor een van de moeilijkste beslissingen van zijn leven.
Ook daar gevangengenomen maquisards. De Franse priester Louis Pijot
en de toenmalige burgemeester Anatole- Ferrant pleitten voor h'et
leven van de gevangenen.
De beslissing over leven of dood lag bij deze Duitse commandant.
Hij liet geen der gevangenen terechtstellen.' r
De huidige burgemeester Adrien Couturaud nam het initiatief om aich
tot het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken te wenden met het
verzoek de betreffende onderofficier op te spore» en hem de dank van
de inwoners van Belabre over t-e brengen.'
.De betreffende was SS-Hauptscharftthrer Paul Bergmann van de Division
"Das Reich". Helaas stierf Bergmann acht jaar geleden. , '••..>..

Enkele voorbeelden uit vele en de tijd draait verder.
Eens zal men in staat zijn de juiste vorm en belangrijkheid-van al
wat. plaats vond in de laatste wereldoorlog van void:oende afstand te
bezien f' -v • , - ; •-

f . . . : .

Aan ons NU om met Uw hulp en steun alle documentatie.,,' phoe onbelang-
rijk ook in Uw ogen, te verzamelen en te bewaren.
Elk ogenschijnlijk onbelangrijk stuk kan de ontbrekende schakel vor-
men tot hot bewijs voor een andere visie op een bepaald voorval of
op ean gevolgde gedragslijn.
Blijft U niet aan de kant staan maar werkt mee om de waarheid aan •
het licht te brengen.

Calvus
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"DE WENDE"

Het Geschiedkundig Genootschap "De Wende" is opgericht door enkele voor-
malige politiek-delinquenten, die door middel van dit Genootschap eerherstel
willen zoeken voor zichzelf en hun geestverwanten* Zij wensen namelijk dat de
geschiedenis van organisaties als de NSB en de SS opnieuw, maar dan "objectie-
ver" zal worden geschreven.
Daartoe wil het Genootschap:

- documenten, foto's, verklaringen e.d. verzamelen
- een knipseldienst in het leven roepen
- een bibliotheek stichten
- een contactorgaan uitgeven met bijdragen van leden.

Voorzover blijkt uit de stencils waarin de oprichting van het Genoot-
schap wordt aangekondigd en die aan een aantal voormalige politiek delinquen-
ten zijn verstuurd, hebben de oprichters geen politieke doelstellingen* Zij
willen geen "herleving van de goede oude tijd".
Zij bedoelen hier kennelijk mede dat ze geen groep met een politiek program
voor de toekomst willen zijn, hun actie heeft natuurlijk wel een politieke
achtergrond.
Zij willen volgens hun circulaires slechts "toeschouwer zijn bij de vaart der
volkeren, maar dan hoofdzakelijk bij die periode, waarin zijzelf een werkzaam
aandeel hadden".

Tot de oprichters behoren:

- 2 -



- 2 -

Medewerking aan het genootschap werd onlangs ereneens toegezegd door:

Hoewel enkele van de oprichters - zoals uit het voorgaande blijkt -
enige politieke activiteit ontwikkelen, aijn er vooralsnog geen redenen om
aan te nemen dat de doelstellingen van het Genootschap verder reiken dan in
de genoemde stencils wordt aangegeven* Kennelijk zijn de oprichters bevreesd
voor de publieke opinie. Zij doen namelijk grote moeite om hun identiteit in
verband met hun werk voor het Genootschap verborgen te houden.

Het initiatief tot oprichting van "De Vende" is in kringen van voormali-
ge politiek delinquenten niet onverdeeld gunstig ontvangen; een aantal van
hen verwacht er geen heil van en wenst er geen medewerking aan te verlenen*

1 december 1972



datum 1 5 JAN.w73

RAPPORT VAN C(CDO)

AAN : CDO- CD- BFA/Gr

NR. : 17.678

3ETR.: Oe Wende

15.1.73

Eind november 1972 werd ontvangen een gestencild exemplaar
van het als maandblad voorbestemde "De Wende".
Het is bedoeld als contactorgaan van het gelijknamige ge-
schiedkundige genootschap i.o.
Deze nieuwe organisatie richt zich duidelijk op ex-BSB'ers
en SS'ers en. gelijkgestemde figuren.
Als adres vermeldt het blad:
Postbus 50291 Utrecht;
Postrekening:



BAPPOST VAN G(CDO)

AAN : CDO/ CD - BFA/I&

NB. : IS.2̂ 7

BETE.: De Wende

ACD

19

16.3.1973

In het nummer van januari 1973 is een artikel opgenomen:
"zwarte brief, geschreven door een zekere F.MENS.
In het nawoord wordt gewag gemaakt van gebeurtenissen in het
kamp Wezep, waar in de winter van 19̂ 6-19̂ 7 leden van de NSB
bivakkeerden en het moedige optreden van een zeer gewaardeerde
dominee.

In het naschrift wordt beweerd dat deze dominee tussen de ge-
vangenen sliep om schietgrage bewakers te weerhouden in het
wilde weg op de arrestanten te schieten.
Anderen zeggen echter dat deze dominee altijd bij de gevange-
nen sliep, t.w. bij de vrouwelijke.
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afar.-. 2 3 ME 11975

Dtetr:

Afschr.

Betreft: vergadering m.b.t. "De Wende" gehouden te Bunde Dld. in Hotel Bunde op
13 april 1975.

Aanwezig waren: '' ^ //» *

De vergadering was gepland om 10.00 uur doch op verzoek van werd pas
om 12.00 uur begonnen.
Nadat de spelregels waren bekend gemaakt- niet door elkaar praten e.d.- kreeg
kameraad het woord.
De gaf een uiteenzetting over het ontstaan van "De Wend»*. Hierbij sprak hij
over geschiedvervalsing e.d* en daarmee rechtvaardiging van de daden van ex.
kameraden in de jaren 40-45. Voorts las «riige brieven voor uit oorre-
jgpondentie dfe was gevoerd tussen hem en L. dei'Jong van wie hij veel informatie
had gekregen. Verder kwam ook het archief van de Koninklijke Landmacht ter
sprake als informatiebron..
Uit het betoog van -UIeek, dat "De Wende" eigenlijk een erfstuk is van
Proff. Carp.en van Tienen, die ook een rijke informatiebron was.
Verder deeg. een dringend beroep op de aanwezige kameraden om informatie
waarover men beschikte of personen die men kende - het liefst topfiguren-
die in het bezit waren van brieventof gegevens over topfiguren uit de jaren
40-45, door te gex aan"de Wende" .
Als voorbeeld stelde hij een niet met name te noemen persoon die nog in het be-
zit was van brieven van proff. -, waarin deze schreef, dat wanneer hij
alles had geweten, hij aan de kant van de Duitsers zou hebben gestaan.
Deze brieven zouden per testament aan«de Wende" worden vermaakt, aldus '•

RubtlOGtlnQ; 1)
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1) Zo nodig ander» rubricering Mngeven.

VERVJ3UGBLAD Nr. la Bij operatie-/lnf^rapport nr. ID«55/75|d.d. 10.5.1975.

Van 'd« brief van L. de Jong aan een̂ gijlMr Infarmariten was een oopie in het be-
zit iian "De Wenden
Bedoelde brief wilde men eventueel gelu-iukön tegen L. de Jong wanneer deze een
bepaalde artikelenreeks zou publiceren welke reeks dan door hem zou worden aan-
gevallen.
Ter vergadering kreeg o.a. de volgende informatie;
In augustus 1945 werd een eenheid van de S.S. opnieuw uitgerust in Daohau voor
een eventuele aanval op rusland. Bezitter van een hierop betrekking hebbende
brief i% ie Ben fotooopie van deze brief wordt aan toege-
zegd.
Onder de klanken van muziek uit de Peer Qynt Suite gedenkt de vergadering staan-
de de dooft van kameraad Hussert e.a*.
Er circuleert een kistje onder de aanwezigen waarin patienoe kaarten en een paar
medailles van Mussïer aanwezig zijn.

Hierna krijgt kaaraad het woord*
Hij begint te vertellen, dat "De Wende" geen enkele politieke bedoeling heeft.
Zelf heeft hij wel sympathie voor een bepaalde politieke partij. Verder zegt hij
gaarne verantwoording te willen afleggen over het beheer van de financiën e.d.
Niemand heeft hier echter behoeft aan. Verder deelt hij mede, dat "De Wende ±
160 lezers heeft.
Financieel kan het blad wel uit zegt omdat men een paar zeer gulle ge-
vers heeft. Men wil daarom ook geen abonnementsgelden heffen. Het loop̂ t zeer
goed en men kan regelmatig zeer goede boeken aanschaffen voor "De Wende".
De vragen die vanuit de vergadering gesteld worden zijn zeer algemeen. B.v. een
vraag m.b.t. een artikel over Hitler, dat niet zo best was als men wel had ge-
wild.
Verder had het o.a. over een topman uitf het'verzet welke hVij onder zijn
kenn&enkring had. Deze man kwanL.HBiL-@en8 voor de T. v. en zou binnenkort weer
voor de T.v. verschijnen in 'een debat met Khr~van Agt. Hij was een van de gulle
gevers en ook een trouw lezer van "De Wende" .
Deze man had voor geïnformeerd bij de B.V.D. en de H.I.D. hoe men over
de Wende dacht.
Deze Diensten hadden geen enkel bezwaar tegen het verschijnen van de Wende of
tegen de inhoud. Ook zouden zij geen bezwaren hebben tegen de uitgevers.
Hij zou er dan ook geen enkel̂  bevwaar tegen hebben om mensen van deze diensten
onder zijn gehoor te hebben.
Op dit p$nt is de vergadering het echter niet eens met en steekt dit niet
onder stoelen of banken.

gaat verder met te zeggen, dat hij met bedoelde man een informatief ge-
sprek had gehad waarin naar voren was gekomen, dat de man wroeging had over
hetgeen hij in de jaren 40-45 had gedaan.
Verder had hij met deze man de mogelijkheid besproken om van beide zijden 3 men-
sen uit te notigen voor een gesprek, teneinde beide groeperingen, ei pol. dfclin.
quenten en pol. dilftiquenten, dichterbij elkaar te brengen. Op deze mededeling
ontstaat wederom een storm van protest. Met uitzondering van en

ziet niemao1 dit zitèen .
~De indruk wordt echter verkregen, dat een en ander wel zal laten door-
gaan omdat hij het contact met bedoelde man ondeJgeen enkel beding wil verbre-
ken»
Dê uitgevers van de Wende krijgen van de vergadering het fiat om op de ingesla-
gen weg door te gaan. Wat betreft het om de tafel gaan zitten met mensen van de
andere kant is de vergadering echter vierkant tegen.

stelt voor aan de vergadering om van "De Wende" een stichting te maken»

f
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0 Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1 "b. BIJ op«ratie-/taf. rapport nr. ID*55/1975,d.d. 10*5.1975»

Dit schijnt een idee te zijn van prof. Carp. Hij somt de voor-en nadelen op doch
de vergadering seeft er de voorkeur aan om op de ingeslagen weg voort te gaan
en er geen stichting van te maken.
Verder verloopt de vergadering zoals elke andere vergadering. Te omstreeks
17*39 uur wordt de vergadering gesloten*

Bepaalde zaken, zoals het feit waarom deze vergadering in Duitsland moest worden
gehouden, komen niet uit de verf*

-E I N D B -
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Geachte lezer, , .• - **z •''-

Wij organiseren op zondag, 13 aprir a.s!.,' een bijeenkomst voor onze vaste lezers
uit de Noordelijke'provincies. Met het.oog hierop dus in het Nporden.
Tijd: van 10.00 uur tot plm. 17.00. uur., ,
Het verloop van de bijeenkomst zal er .ongeveer als volgt uitzien:
Van 10.00 tot 11.00: '".'': ,V' •
Ontvangst en kennismaking onder hét genot van een kopje koffie.
Van 11.00 tot 12.-00;
Welkomstwoord door de gespreksleider. Korte inleidingen door de vaste medewerken
omtrent doel, vezen en werkwijze van DW alsmede de bedoeling en het nut van de
bijeenkomst. Na deze korte inleidihgen kunt U met de medewerkers van gedachten
wisselen en vragen stellen, die in de middagbijeenkomst uitvoeriger zullen wor-
den "behandeld. :'..'
Van 12.00 tot 13.30. "V.
Getanisnlijke koffietafeT (koffie :en belgde broodjes).
Van 13.30 tot 15.00;
Gespreksronde. , ,. ,, c:--;1 ' . . - ' '
Van 15.00 tot 15.50i . "'-, :bv • • •
Theepause. , - • = :, ' •'•• • • • ' • ' " ' . ' - • . . . ' '
Van 15.30 tot uiterlijk 17..QO, • -o:. • ' ' . . ' . ' . . - .
Vervolg gespreksronde en sluiting; *•' ' •"'

Be ,Ia£ zal cp de nieest ongedwongen en prettige wijze worden doorgebracht. Ook de
discussies. Deze zullen echter wel via een gespreksleider moeten lopen om ver-
snippering van de gesprekken ,te voorkomen en om te bewerkstelligen dat ieders
deelneming aan het gesprek ook door ieder kan worden gevolgd. Ieder wordt boven-
dien verzocht oia ettief aan de gesprekken deel te nemen. Als naar Uw mening daar-
toe aanleiding "bestaat, spare men ons ook de critiek niet.

V/ij stellen alles in het werk om U* "een interessante en genoeglijke dag te berei-
den, maar bovenal zullen wij een ongestoord en veilig samenzijn in het oog houder
Daarom zijn vi^. genoodzaakt zeer st.reng de hand te houden aan voorzorgsmaatrege-
len, die v/ij voor aller discretie ge.wenst achten. Met het oog hierop zal de uit-
nodiging dan ook in gedeelten tot afwikkeling komen. Dit is helaas bittere nood-
zaak. V/ij vertrouwen er op, dat U hï'ervoor begrip zult tonen. De genodigden zijn
door ons geselecteerd. V/ie niet dé "door ons getekende toegangskaart (dat is dus
nog niet deze uitnodiging) bij binnenkomst kan tonen en zich niet bovendien kan
lagitimeron (pasj rijbewijs, toeristenkaart of ander legitimatiemiddel met foto)
wordt onherroepelijk de toegang gevei.ger4» Dat betekent tevens dat introductie
van derden door U niet mogelijk is. Wel; is Uw vrouw natuurlijk zéér welkom.

./-.—*T—T~ — *"• •

De totaalprijs van de consumpties-J zoals hierboven vermeld, zal ongeveer f.20,~
per persoon bedragen. Deao kosten zijn voor Uw eigen rekening.

Wilt U, liefst per omgaande, maar uiterlijk voor 28 maart a.s., het ingesloten
strookje aan ons terugzenden? U hoeft daarop alleen doorhalen wat voor U niet
van toepassing is. Niet Uw naam en adres vermelden, daar het nummer voor ona
voldoende is. U kunt gebruik maken van het eveneens ingesloten antwoordcouvert.
En; zendt U het strookje a.u.b. ook terug als U niet komt!

De toegangskaart en de mededeling van de plaats van samenkomst zult U tijdig in
Uw bezit hebben. En vooral; spreekt U met niemand hier over. Peind hort mit!
V/ij zien geen spoken, maar willen voorkomen dat U onaangename verrassingen te
wachten staan. Wij zijn niet zo naïef, dat wij ons bloot stellen aan het gepeupel

_ > x̂ ~\ ,r , jfyf'&è C &flïS V

Namens De V/e n de ; . V^ HtÜ^^^S^f • • •
-̂̂ —̂' J.C.B*lkhöT ' T.Öchaa



1. kom alleen. •

2. kom samen met mijn vrouw.

3. kom, niet. . '' \. beschik over een auto en kan eventueel personen laten meerijden. j

i

5. beschik niet over een vervoermiddel}, en zou graag met iemand willen

meerijden,

6. kom per trein / bus.

' ' Hr.



t) Zo nodig «nder» rubricering aangeven.

1515397
datum | 3 O KT. 1980

CO

b. /

Di.tr, ajlage(n):

Afschr.:

Betreft:

«De Wende" verspreidt onder haar leden het bijgesloten exemplaar
van het tijdschrift voor een Burgerrechtsbeweging in der"DDR".
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Olympia nich

2.JahrgangNr.9 ZEITSCHRIFT FÜR DIE BÜRGERRECHTSBE\

Bonn weicht
der E ressun

Etwa sett 1970 haben In der ,DDR« ca. 200.000 Menachen elnen Sffenffi-
chen Ausreteeantrag bel den zustSndigen Behördan gestdlt. Die Men-
echen beriefan steh in der Regel auf die KSZp-SchluBakte, den internatio-
nalen Pakt Ober bürgerllche und pofltiacha Rechte sowte auf die Gesetze
der .DDR". Durch dlese WeOe von Ausreiseentragen hat alert elne neue
Quaütit In der Auaeinanderaetzung der Burger mtt dem Staat eingestelt.
Der frtiher hebnllche Wunach nach mehr Menschenrechten wurde plötzüch
ftffentlteh vorgetragen. Es bfldete sich aogar eine gemeinsame Aktion, dto •
Petttion Rlesa. Die Menechen In dar „DDR" haben all dtese Oinge durch die
westOchen Medien ertahran. Der elnzelne Antragsteller war nicht mehr
alMn, er hatte 200.000 MKantragsteHer und erfuhr von BnzetecNckaaJen,
ahnilch eelnem eigenen. Daa machte Mutundgab Kraft.

Der Staatsapparat der „DDR" ver-
suchte gegenzusteuem. BB began-
nen vieHa'Kkje Reprossallen fik
Antragsteller von Berufaverbot bis
Verhaftung. Parallel dazu wurden
diejenigen Institutionen und Organi-
sattonen im Westen, die für die
Information der Öffentlichkeit und

Auch der für die Freikaufaktion
und Familienzusammenführung von
der „DDR" vorgeschickte Rechtsan-
walt Dr. Wolfgang Vogel leistete sei-
nen Beitrag. In der Korrespondenz
mit Verwandten in der Bundesre-
publik Deutschland behauptet er,
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'00 f d JustitiSle di r.at

fietr. i Inceai-.nde kl-.-cht door terzake van
smaadschrift gcpl*-:-gd door de redactie van "De
Mende"

Naar aanleiding van de brief van de Hoofdofficier van
Justitie bij de arrondistirentsrechtbank te Utrecht, teru-ra«rd
K. 3547 d. d. 20-4-1973 ?et als bijligent

- een kl ,_ht d. d. . ,4.1>78 van eire. (lid van het
Genootschap Nederlond-I.-jraSl en voornitter vnn de organisatie
"o t*.' r k Israël") te,;en de heren en van
het periodiek "De rfende" (uitgave van de 3tichting

Grenootachap Oe Wende l.o. Utrecht)

antwoordachriüvon van drs. aan -e O.v.J. -Utrecht
onder bijvoeging vant
- een fotooopie v a het artikel "Pe Wende over de oorlogalegen-

de* uit de rubriek AJL'T_::OP van het weekblad "Vrij Nederlaac',
jaargang 39 d.d. 11 m.: ar t 1978. De e e rubriek ataat onder re-
dactie van Liaette Lewin«hetgeen op de fotocopie is weggeval-

le

kan ik u nader het volgend* rapporteren

-0-

Qeechiftdkundig genootschap "De Wende*

genootschap ia in 1972 opg«- richt door de voor aal i e politieke
delinquenten , en ', dis
door middel van dit genootschap eerherstel willen soepen voor
slch -elf en hun geestverwanten. 2 ij wensen dat ds geschiedenis
van organisaties als ds at ion aal 3ocialistischa Bewegi; g (NSB -



• opgericht in 1931 te Utrecht door A.A. Muaaert (leider) en
} 'en da Schutaataffel (3*3.) opnieuw, maar

dan "ob-iectiever* «al worden geaehreven.
In okt jber 1972 vcrocheen het eerste nummer van het blad
"Da Wende".
V Igena da eiroulairea die aan aan aantal voormalig politiek
delinquenten ayn toegestuurd, hebben de oprichters £een poli-
tieke doelstellingen. Zij willen "geen herleving van de goede
oude tijd", dooh s Ie oh t a "toeschouwer eijn bij de vaart der
volkeren, maar dan hoofdeakelük b\ dia periode, waarin wijself
een werkeaaa aandeel hadden*. Niet nader is gebleken dat de
doelstellingen van het genootschap verder reiken*

-o—
HA t ftf&netn *D*> 'ttr\Amm

Dit veraeldt als korrespondentie-adrest "De Wende", postbus
5029 UT?.i*CHT.
Da postrekening ia nurrcner 3 8 7 2 9 ter name van Dï W ui DB -
•UTil-ICHT.

In het voorblad van "Da Wande" komt de volgende tekat voort

"Da Wende is een onafhankelijk tijdschrift.
ovej; Het heeft geen binding sset welk politiek of cofl ercieel belang

f t ook.
"Je Wende* Het a t el t eich uitsluitend ten doel ton aanzien van de jongste

g-^schiadenia de vrije meningsuiting .e bevorderen.

Overname van artikelen, mededelingen en berichten uit dit tijd-
schrift is toegestaan, nits onder vermelding van de herkomst.
Deee vrijheid van :.ondelen geldt niet voor die artikalen, mede-
delingen en berichten, waarvan wij uitdrukkelijk de auteursrech-
ten opeisen.
De toe er.ding van aanhalingen en eventuele commentaren op de
inhoud van dit tijdschrift zal op prijs worden gestald.

.Hllce bijdrage, opgenomen in dit tijdschrift» ho^-ft niet noi?dsaka—
Ixiicayvi5a de 3en1"g vqn de redactie weer te arevpn. i oud era tra-
ping rapporteur).

Da Wende is een uitgave van da
Stichting

Geschiedkundig Genootschap
Da Wende i.o.
Utraoht. ,

Administratie/Organisatie i

Redactiel . "

Voor sovor kon worden vaatgeateld sijn sedert oktober 1972
43 exeoplaran van "Da Wande* uitgegeven* ̂

-o-
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Volgens verkregen
t;*»j«?vonB hi*eft d-^ca -roep rond "De Wonde" - voornamelijk ben taan-
d^» uit oud-politieke delinquenten - in landoljjk opzicht geen
enkolfl betekenis. De- gro^p heeft tot nu toe geen kr-.ns ge z ion
orr enige b< ••»-.€-» cï.oitl te verkrijgen en niet elke politieke invloed.
•en openbaar i-i-oo^n ss<l cie ï;roor beelist niet onwelgevallig

ss:Jn uit oog; vet VFOÏ publiciteit er. de vrrtag rtet of de klager
Tich ait eff*«?ct heeft cerenlieeprd bij het indienen van aijn
'•clecht, Kij he<»ft asijn wetenschap betreffende het argaan "De
Ver-ie" ooi^ t-nn vrsj Nederland -ieet«n ontlenen on zac o? verzoek
\"*n do Hoo-e'clo**'i2ier van Justitie coen kans oc exemplaar nurx-.er
43 i- ;:'>. b:: -i', te Vrjven er. t;j de ; r<?claVVLr 5 var. r:ja klacht

7it d*» r^oor alj ing-vonren informaties io gebleken dat het
orgaan "De Wende" dat voor verbreiding van de doelstellingen
v-ji li*?t sooc'-ie l.-:voicig .-jenojt^chep liet aangewezen aiddel isf

tot duiver b-.»it?n de ^erhar~*»rs v«*n dit «-^nootschap niet of
nauwelijks btkcr.l ia» 'J'.t daselfde bstrcu-.:bare infor-atise werd
•nij bt>k nd dat CTO oplasc v^-n het oj*ja».n "5 ü 4CC a;:e-!-laren be»

t. Het Mnd Te Wende" vorüt niet in de vcrkoor: gebracht

Uit een dorr ~JJ in Utrecht ingectul. ondarcoek eicel: mij dat
het "orgaan Te -.'ende" b!J de boek- on t^jdecl rifienhandel hier
ter etede niet hoknnd ia»
Golot op CÏP irg« 'lii.r.dc kli-aht rrnt drrhr.lv3 de vraag in dit
o:-?sicht of er hier sprakr: ir vr^i oor. delict betea^ door al dan
niet op rich r;elf ctrafbars or-cnbering v-in jedachten aan he^
-mfrliek gericht en door niddol van drukpers tot stand gebracht
"ot publiek kott er vat k*»nninm»-:ing betreft ten aanzien van
h-t orgaan "De rfende" niet UFJI tr par«f fnzij de strafrechter
de mini-groep vn^tr- 1_ T er s ^rji iit orrc-an daaronder zal kunnen
r «k enen»



J
j

9161



,.*,:.» ••*«#

AtiU'JÜKUP
tte Lewii

Jungmans liefde
J ¥T V4 rivoor de VETE ^ ? v - " —•

Tvee feministen zelfs. De eert heet Dini
Hoekstra, de ander Henny de Boer en in
het Para-programma Op zoek legden ze
duidelijk uU, hoeveel er verbeterd dient
te morden in het lot van die arme
vrouwtjes; dupe van het "ingefcanker-
de" huuelijJt. dupe van het rollenpa-
troon, dupe van man en kinderen, kort-
om, noem het maar op.' Fragment uit
een ongebruikelijk strijdbaar verslag
van wat de tv-recensent van Het Parool.
W Jungman, donderdagavond op het
scherm waarnam. Over de kwaliteit van
het programma geen woord. De criticus
beschimpt in het grootste deel van zijn
stukje de vrouwenemancipatie en

- brengt tot besluit nog maar eens te
berde dat mannen ook problemen
hebben.
Smaken verschillen. Henk Huwdeman
van de Volkskrant vond het 'een hoog-
tepunt in de op zoek-reefcs'.
Het is evenwel niet ondenkbaar dat
eerdere wrijvingen met de maken van
Op zoek. speurtocht naar alternatieven
Jungman bij het schrijven van zijn arti-
kel hebben geïnspireerd.
De Vara zond op 2 februari In deze reeks
een programma uit over homoseksuali-
teit Tot besluit van de uitzending ga-
ven de twee mannelijke hoofdpersonen
elkaar een ferme tongzoen. De nader-
hand veel bespraken kus duurde twaalf
seconden. In de oorspronkelijke versie
hadden de twee jongens elkaar zonder
in idemnood te geraken dertig volle
seconden gekust.
Op de persconferentie die aan de uitzen-
ding vooraf ging was Jungman ook. Hl)
zat er bij en zei niet». Opeens stond hl]
op en voegde zien bij ITlm .Bosboom.

groepsleider niet-actuele Informatie', in
de gang. Deze kwam binnen met het
vonnis: 'Die kus. dot kon niet. Jungman
zegt het ook,'
Er werd druk overlegd, tussen de ma-
kers. Bosboom en ook tiet COC. In alle
vriendschap werd besloten de kus met
achttien seconden te beknotten.
Kort daarop gelastte Sen Eikerbout,
adjunct-directeur van de V ara-televisie
dat het programma hem zou worden
vertoond. Jungman had hem opgebeld
met het verzoek of hij even op die kus
wilde letten. Dat kostte weer veel verga-
deren. Uiteindelijk werd de geknipte
kus gered.
Hedda van Oennep. een van de makers
van Op zoek bevestigt dit desgevraagd.
Ja. want ik heb Jungman nog opgebeld.
Wat hem in Christutnaam bezielde. Dat
het zijn taofc toas om tv-recensies te
schrijven en niet om achter mijn rug
van die aartstruttige praatjes tegen
mijn baas te houden. Ik zeg: dat had je
tegen mij moeten zeggen.' Wat zei Jung-
man toen? 'Nou, hij zei zo ieto van: een.
Ik zeg: heb je gebeld ja of nee. Ja hij
had gebeld maar het ging toch al 20
slecht met de Vara en die ging hem zo
aan z'n hart en die wilde hij bescher-
men tegen die zedeloze kus. Hij moet
eens ophouden met die truttige recen-
sies. '
Blijkens het Hollands Dagboek in NRC
Handelsblad van zaterdag de vierde,
deelt Mies Bouwman die mening, maar
dan met een andere aanleiding. Wat
moet ze nou. vraagt ze zich af. Terug-
slaan met de opmerking dat velen mij
al jaren aanraden die oude Jungman
niet meer te lezen?' •

De Wende over de
'oorlogslegende'

'Deze man wilde de Duitse staat omvor-
men tot een volksgemeenschap zonder
ktaiserutrijd. een gemeenschap die
zich bewust zou fijn van de beslissende
invloed can Germaanse raseigen-
schappen op fijn uwrdingsgeïchiedenl*
en opgevoed moeit u-orden tot levendig
verantwoordelijkheidsbesef '-oor het
behoeden van die waarden.'
Bedoeld u. jawel. Adolf Hitler. De perio-
diek De Wende noemt hem een geniale
tiener' die door misleide tegenstanders
gedwongen werd tot oorlogsgeweld.
Maar De Wende, een lijvig, gestencild
geschrift met gotische letters op de
voorpagina en verlucht met Duitse ver-
zen streeft dan ook naar het rechtzetten
van geschiedkundige misrattingen'
Dat gebeurt bl] voorbeeld zo .Va de
oorlog verrieden Joods-Amenkaanse
communisten de atoomgeheimen aan
Rusland en bewezen daarmee opnieuw,
dat het internationaal ingestelde Jo-
dendom onder geen beding — behou-
dens dan in de rassenstaat Israé zelf —
machtsvorming verdraagt, die kiemen
ran dominerend nationalisme in zich
bergt
Het ligt in de lijn dat De Wende te velde
trekt tegen 'de legende van de Joden-
vergassing', want ven van de voor-
naamste doelstellingen aan de Neuren-
bergse pseudo-rechtihandeltng' -va* 'te
voorkomen dat de terdoodver-
oorbeelden te eniger tijd — na het af-
zakken der met alle middelen opge-
zweepte hysterie — ten weerlegging
oan de verschrikkelijkste beschuldi-
ging, die wel ooit tegen een groot cul-
tuurvolk werd uitgebracht, tonden Ie-
veren.'
'Hoe is het mogelijk geweest.' verzucht
De Wende, 'dat de boze legende van
liefst iet miljoen vergaste Joden alge-
meen ingang heeft gevonden en tot op
heden door de goegemeenten in vrijwel
de gehele wereld. Duitsland incluis,
wordt geloofd?'
'Het alom gepropageerde cijfer van zet
miljoen vergaste Joodse doden betekent
een overdrijving tot in het onzinnige.'
Nee. dan is 'het schandalige terdood-
brengen. nog toel aan de galg, van hoog-
waardigheidsbekleders oan een versla-
gen natte middels een pseudo-rechts-
handeling' iets anders.
Maar ja, daar is 'het eminente belang
van het Jodendom om de vergassingi-
theorie In itand te houden. De grote
invloed op de publiciteitsmedia In de
pers-, televisie-, theater- en filmwereld
stond het doordij ten dienste.'
De Wende bestaat blijkbaar al enige tijd
want bovenstaande citaten staan in
nummer 43. Het is een uitgave van de
Stichting Geschiedkundig Oenoot-
schop De Wende i.o. te Utrecht die zich
nauw verwant voelt met OUmmerveeni
.Vederlandse Voiles Unie en het Oud-
Strijdersiegloen. Met Ollmmerveen
eert De Wende de oudgedienden van de
Waffen-88 In Korea: 'Zij waren de dap-
oerste. de tifferoaardigste f n -iok dé
: oortrefj<!li)ksti fcameraaen.
Dit is de taal van de DcuUche .Vat ionai-
und Stïiaawiwifuitf die in ons buur-
ijiiti r.«ifc<i*r.i:r. . ; i"irn. .-.t, . ' l .iur . !••
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^Wende over de
'oörlogslegende'

'Deze man milde de Duitse staat omcor-
rr.en lot «n volkjeemeenschap zonder
klassenstrijd, ten geir.eenscha.-p die
zie.1» betcust zou zijn uan de beslissende
invloed van Germaanse rasdjren-
schappen op zijn tcordir.pjceschiedeni*
en opgevoed ncest u-orden tot levendig
verantcoordeüjkheidsbese/ coor het .
behoeden van die vaarden,'
Bedoeld 1$. Jawel, Adolf Hiller. De perio-
diek De'A'tn.d9 noemt htm een 'geniale
tier.er' cie door misleide tegenstanders
gedwongen werd tot oorlogsgeweld.
Maar De Wer.de. een lijvig, gestencild
geschrift met gotische letters op de
voorpagina en verlucht m«t Duitse ver-
lerj streeft dan ook naar 'het rechtzetten
ren geschiedkundige misvattingen'.
Dat gebeurt bij voorbeeld zo: 'Na de
oorlog terrieden Joodi-Amerikaanse
communisten de atoomgeheimen can
H-jiland <n belezen daarmee opnieuw,
dc£ het iniemationacl ingestelde Jo-
dendom onder geen beding — behou-
dens dan In de rcjjertslcat farce zelf —
machlirorTntnj verdraagt, die kienen
can dominerend nationalisme In zich
bergt.
Ket ligt In de lijn dat De Wende te velde
t«kt tegen 'de legende fan de Joden-
vergassing', want 'een can de voor-
naamste dcels:ellingen van de r«'euren-
bergje p.'e'udo-recfttshandeïiij'was 'te
voorkomen dat de lerdoodter-
oordeelden te eniger tijd — na het af-
zakken der net alle middelen opge-
fteepte hysttrle — een iceerlegging
tan de verschrikkelijkste beschuldi-
ging, die teel ooit tegen ten groot cul-
tuurcolfc werd uitgebracht, konden le-
veren.'
•Hoe it het mogelijk geweeit,' verzucht
De Wende, 'dat de boze legende van
Ile/tt ze* miljoen vergaste Joden alge-
meen Ingang heeft gevonden en tol Op
heden door de goegemeenten In vrijwel
de gehele wereld. Duitsland incluis,
icordt geloofd?'
'Ket alom gepropageerde cijfer van zei
miljoen vergaste Joodse doden betekent
een overdrijving tot in het onzinnige.'
N*«, dan Is 'hel schandalige ie r dood-
b'engen. nog K cl aan de galg. ran hoog-
vaardighetdtbekleders van een versla-
gtn natie middels een pseudo-rechts-
hcndeling' iets anders.

Maar ja. daar i» 'het eminente belang
ran het Jodendom om de tergassings-
(heorie In stand te houden. De grote
Invloed op de publiciteitsmedia In de
pers-, televisie-, theater- en filmwereld
stond het daarbij ten dienste'
De Wende bestaat blijkbaar al enige tijd
want bovenstaande citaten staan'in
nummer 43. Het U ««n uitgave- van de
Stichting Geschiedkundig Genoot-
'm™rT Dé'Wende «.ofte Utrecht die Uch
hauw"verwant voelt met Gllmmerveena
Nederlandse Volks Vnle en hel Oud-
Strijdcrslcgloen. Met Glimmerveen
eert De Wende de oudgedienden van de
Waffen-SS in Korea: 'ZIJ varen de dap-
perste, de o//ervaardifisce en ook de
voortreffelijkste kameraden.'
Dit is de- taal van de Deutsche ATational-
und SüldateKzeltung die In ons buur-
land onbestraft verschijnt. Maar In de
Nederlandse rechtsstaat zal dit toch ho-
penlijk wel tot ver/olging aanleiding
geven? Een woordvoerder van Jj?J
Utrechtse parket van de oftlcler van

dat mogclijïc: Va. ais rtet
doordringt tot politie en justitie. .Vaar
dan moet in principe iemand die zich
daardoor gegriefd voelt, een klacht In-
dienen. Misschien als u het ons toe-
stuurt, dat het onderzocht kan worden.'

Het Geschiedkundig Genootschap U
een tweerr.ar.sbedr.Jf en wel van J. C.

l Beekhof en r. £c.k.aap. De laatste die
l 'geschiedenis als hobby' koestert legt

uit: 'Ik en een criend zijn van mening
dat er heel ceel dingen recht te zetten
iljn. Er kc "-en T-OJ n»er bieden.' Wat Is
zijn bedoelirj «ijenlijk? 'Is dit een in-

, lerr:«!r?Dcar tei ;k helemaal niet van
gediend. Ais t crc^en hebt kunt u te
schriftelijk b:; crj itdtenert.'Een onge-
bruikelijk* t:-~-g voor iemand die:
een blad Uttfnjt.
'Door staat tMA alles in. Dan heb Je
daar toch tcnttj aan?'
Inderdaad, cecr dan genoeg. g



"De Wende* behaalde een tweede keer de publiciteit bij de laatste tv.
uitzending van de vierdelige serie "Holocaust" in april 1979*
Na afloop van het slotstuk toonde de TROS films van het echte
gebeuren2 een Duitse filnreportage van 19^3 (documentair, niet nieuws)
van SS-Reichsführer Heinrich Himmler's bezoek aan Auachvïtz, en films
van de bevrijding van Dachau en andere, concentratiekampen gemaakt door
de Geallieerden* In aansluiting op deze ademstokkende openbaringen
verd "De Wende" getoond als een "in Nederland verschonend blad dat
ontkent dat dit alles ooit gebeurd is," aldus de TROS.

Sprekende over "het bedrog van de zes miljoen" en over de "niet-
be s taande" gaskamers en hoe deze leugens verspreid worden schrijft

in nr. 50 van "De Wende" het volgende op blz. 15881
k

"Volgens onze mening kan het niet anders dan dat aan ernstige
onderzoekers zich de overtuiging opdringt, dat hier een wereld-
wyd complot aan de orde is, waarbij met de grofste middelen
getracht wordt te verhoeden, dat dit complot aan het licht komt,



O Zo nodig andere rubrlowlng Mngevwi.
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Afschr.:

w1545669
datum 1 MEI 1981

CO
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Datum rapport

33-^-1981

Betreft: Die lende*

Beslag kon worden gelegd op "B* Wende", eie bijlage.
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Utrecht, 26 maart 1981

Geachte lezer,

U zult al wel bij geruchte vernomen hebben, dat De ïïende in moei-
lijkheden van organisatorische aard verkeert,
ïïij hebben alles in het werk gesteld om deze moeilijkheden het
hoofd te bieden en om een uitweg te vinden, teneinde De Wende te
doen blijven verschijnan.

Zeer binnenkort hopen wij u te kunnen berichten, dat Be Wende

.*— ' a, een stichting is geworden,

b. weer tot drukken in plaats van stenoillen zal overgaan,

c. een zeer nauwe samenwerking zal aangaan met een gelijkge-
zinde stichting in het buitenland om samen sterker te
staan,

d. abonnementsgelden zal gaan heffen,

e. een werkgemeenschap in het leven zal roepen, die het
stichtingsbestuur zal bijstaan bij het vervullen van eijn
omvangrijke taak.

Dit in het kort de huidige stand van zaken.

Wij rekenen geheel op u om deze onvermijdelijke reorganisatie op
afdoende wijze te kunnen verwerkelijken en een kans van slagen te
geven.

_— In afwachting van de invoering van abonnementsgelden zien wij toch
\w overschrijvingen gaarne tegemoot, daar oen en ander veel geld

kost en De Wende zich sedert mei 19§0 tevens in een penibele finan-
ciële toestand bevindt.
Deze oversohrijvingen zullen t.z.t. op het abonnementsgeld in min-
dering worden gebracht voor zover u daartoe de wens te kennen geeft.

Wij spreken de hoop uit, dat dit tussenberichtje bij u enige onze-
kerheden zal wegnemen en dat de in omloop zijide geruchten hiermee
zullen zijn ontzenuwd.

Namens De Wende,



Ü ACD

1) Zo nodig mdcre rubrlcormg ungavan.

Dlrtr:

Afachr.:

Batraft: De lende.

Volgens nog niet bevestigde berichten zou het blad "De Wende1*
wellicht Toor het laatst zijn uitgekomen. Om verdere uit-
gaven te kunnen bewerkstelligen heeft men minimaal 500 abon-
nee 's nodig: tot nog toe hebben zich slechts ca. 120 abonnee's
gemeld*
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STICHTING GESCHIEDKUNDIG GENOOTSCHAP "DB TONDE", OTBBCHT

Bondsohri.1ven nr. 3̂
Berging:

x̂ v "-̂  7
utrecht, maart - april 1982

i Uit Co:

L.S., [ Or'9'neel in:
e>

Bijgevoegd ontvangt u nummer 54 van ons tijdschrift Do Wonde.
*/• Deze uitgave gaat vergezeld van één, resp. twee acceptgirokaarten.

Daar De Wende tot de oprichting van de stichting (30 september
en tot en mot nummer 51 geen vaste abonnementsgelden kende en dus
de inkomsten bestonden uit vrije giften, is het niet verwonderlijk,
dat enige lezers in deze aanlooptijd naar een vereiste begroting en
vaste abonnementsprijzen nog even mooten vennen aan de wijze, waar-
op onze financiële administratie thans werkt.
Het lezersbestand van De Wende is momentooi dan ook te verdelen In
drie categorieën.
Alvorens oon omschrijving te geven van dezo drie categorieën moeten
wij voor eon goed begrip het volgende vaststellen.
Zoals elke periodiek moeten ook wij er naar streven eoveol mogelijk
betalende abonné's to werven (Hior is in ons rondschrijven nr. 1
uitvoerig op ingegaan) bovendien sluiten wij nog oene onze korte

*/. samenvatting betreffende abonnementsgelden bij).

Om te bepalen of een lezer volledig (f. 60,— voor nr. 52 plus het
abonnement over 1982) betaald hooft moest de termijn,* waarover deze
betalingen zich zouden kunnen uitstrekken om mee te tellen, gearbi-
treerd worden. Vanaf verzenddatum rr. 52 ?; vanaf de oprichtingsda-
tum van de stichting ? of nog daarvoor ?
Bij hot nazien bleek namelijk, dat eon lezer, die bijvoorbeeld in
augustus 1981 f. 200,— had betaald, nu weer oon acceptgirokaart
zou ontvangen. Dit was in onze ogen eon onbillijkheid.

Wij hebben dan ook voor dit overgangsjaar de knoop doorgehakt en de
termijn zo ruim mogelijk gesteld: VAHAP 1 JANUARI 1961.
Op 1 januari 1983 beginnen we dan "met een schone lei'1. Wij hopen
dan de huidige prijs (f. 45,— per jaar bij 6 koer verschijnen) ia
kunnen handhaven. Hierover zult u echter vroegtijdig bericht ont-
vangen.

Oprlogsinvaliden .

Als oorlogsinvalide bent u volwaardig abonné" van De Wende tegon be-
taling van een symbolisch bedrag van f. 1,— per jaar (Op grond van
voorschriften van de PCGD is voor overschrijvingen eon minimum van
f. 1,— per overschrijving vereist).
Wel verzoeken wij u in dat geval links onder op de acceptgirokaart
bij Habt.1982n do letters 01 te vonnelden.
Wie voor deze regeling in aanmerking komt en in het verleden, te
rekenen vanaf 1 januari 1981, golden aan ons hooft overgemaakt,
heeft hot recht op terugbetaling hiervan* Wilt u ons in dat geval
uw desbetreffende wens schriftelijk kenbaar maken? ÜÓn en ander aal
door ons met de nodige discretie worden behandeld.
Daar wij op dit ogenblik formeol nog niet woten of u voor boven-
staande regeling in aanmerking komt, staat u vooralsnog ingedeeld
bij <6n der volgende drie categorieën. Z.O.Z.
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Categorie I (één blanco acceptgirokaart)

Dit zijn do abonné'B, die roede f. 60,— of meer hebben overgemaakt.
Zij ontvangen hiorbij één blanoo kaart (niet te gobruiken voor over-
schrijvingen) net het doel hen met onze nieuwe incasso-methode ken-
nis te laten maken.
Zoudon zij ons in hot lopende jaar toch nog extra willen steunen,
dan kunnen zij dit op do tot nu toe gebruikelijke manier (met eigen
formulieren) doen, waarvoor onze grote dank.

Categorie II (tweo acceptgirokaarten)

De abojinó's, dio reeds een gedeelte hebbon betaald.
Wij hebben voor dezen één ingevulde kaart bijgesloten mot het ont-
brekende bedrag tot f. 60,— en één dito ingeval er, mot inachtne-
ming van de voorwaarden, de voorkeur aan wordt gegeven alsnog in
twee of drie keer te betalen.
Va betaling van oen gedeelte van het restant sluiten wij bij de
verzending van het e rstvolgende nummer een nieuwe acceptgirokaart
bij.

Categorie III (twee acceptgirokaarten)

Lezers, die De ïïende 52 en/of 53 hebben ontvangen vinden ingesloten
oveneens twee kaarten. Eén met het door ons ingevulde bedrag
(f. 60,—) voor volledige betaling; één voor betaling in twee of
drie koer*
Verder geldt hiervoor wat hierover bij Categorie II is vermeld.

Gebruik van de acceptgirokaarten is voor uw overschrijvingen aan
ons weliswaar niet strikt noodzakelijk, indien u er de voorke r aan
geeft uw eigen formulieren te gebruiken, maar het vereenvoudigt op
de duur wel onze administratie, terwijl voor u de betalingshande-
ling verkort wordt.

Toezending van de nummers 52 t/m 54 van het tijdschrift De Wende
alsmede van de acceptgirokaarten verplicht u juridisch tot niets.

Wij hebben links in de marge van dit rondschrijven voor iedere ont-
vanger individueel de van toepassing zijnde categorie met een lijn
aangegeven.

Wilt u bij verzending van de acceptgirokaarten letten op duidelijke
invulling van het eventuele bedrag en het postrekening- of banknum-
mer? De voorschriften bij gebruik van acceptgirokaarten zijn nogal
streng op dat punt.
Bij gebruik van de kaarten als stortingsformulier (aan het postkan-
toor) moet u rekening houden met f. 1,50 stortingskosten.

Wij hopen dat wij, met uw medewerking, in dit overgangsjaar er in
zullen slagen de incasso-administratie zo veel mogelijk te stroom-
lijnen.

Dit zal de tijd, die wij dan kunnen besteden aan andere werkzaamhe-
den, ten goede komen.

Met vriendelijk groeten,

DL HT3JD3
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Betreft; Stichting Geschiedkundig
Genootschap 'De Wende'.

Datum: 28-4-82

ACD 1603211

dat» 3 ML ,198;:
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T.a.v. Hoofd BOF Afd. B (BVD),

Bovengenoemde stichting stuurt aan mensen, die van hun
belangstelling blijk geven een stencil met gegevens over
een abonnement op De Wende.

De Wende verschijnt zes keer per jaar, wordt als geslotei
brief in neutrale enveloppe toegezonden en kost per jaar
f 45—• Genoemde is ook verantwoordelijk voor de
redaktie van het blad.
Zie voor verdere gegevens over een abonnement bijlage I.

De bijlage U zegt het nodige over de uitgangspunten van
De Wende, waarbij men blijft hameren op het gegeven dat
de mensheid bewust onjuist is voorgelicht over het ver-
loop van de W.O. II*

Tenslotte de mededeling dat sinds de oprichting van de
(nieuwe) stichting, in het leven geroepen op 30-JMM|
een keurig verzorgd booekwerkje wordt uitgegeven} tot
dusver zijn dat twee nummers geweest van De Wende en die
zijn dan ook ondergebracht in de bijlage III.

Bijlagen;
I s Gegevens m.b.t. abonnement 'De Wende'.

II t Gegevens over de Stichting zelf.

III : De nummers 52- en 53 van De Wende.
H.B. Worden niet verzonden.

l
G E Z I E N :
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G3GEVEBS ABONffiüCST DE ÏJEHDS

Be Wende verschijnt 6 koer per jaar.

Streofdata van verschijnen: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus,
1 oetober en 1 december van elk jaar.

Abonnementen gelden voor volle kalenderjaren. Prijs per jaarabonnement t. 45»~~»
met dien verstande, dat in hot kalenderjaar verschenen nummers worden nageleverd
zolang voorradig; indien deze voorraad is uitgeput, dan betaling naar verhouding
van ontvangen afleveringen.

Wijze van verzending: als gesloten brief in neutrale enveloppe.

PW overschrijving op postrekening nr. 38729 t.n.v. Do Wende, Utrecht geldt als
intekening. U behoeft dus verder niots te tekenen en/of in te zenden.

Betaling kar., indien uwerzijds de behoefte daartoe bestaat, in drie keer plaats
vinden. Uw overschrijvingen zien wij dan gaarno tegemoet vóór 1 februari, 1 juni
en 1 october, telkons minimaal f. 15»— .Laar deze regeling voor ons voel extra
administratief werk botekont, verzoeken wij u hiervan zo weinig mogelijk gebruik
to maken.

Ingeval u (hierbij) ook hot dubbelnuramer 52 van november - december 1981 (ont-
vangt) ontvangen hebt, noemen wij u de richtprijs, f. 15,— , voor deze afleve-
ring. Hogen wij ook hiervoor uw geldelijke bijdrage togemoetzien?

Voor overschrijvingen die, als extra ondersteuning van De ïïende, hot abonne-
mentstarief te boven gaan, zijn wij u zeor erkentelijk.
Deze schenkingen komon geheel de exploitatie en de uitbouw van de stichting en
het tijdschrift De Wende ton goede.



1603211
Stichting

Geschiedkundig Genootschap
"DE HEMDE"

Postrekening Correspondentie-adres Telefoon
38729 t.n.v. Postbus 5029 P30 - 93 93 35
De Wende,Utrecht ' . 3502 JA Utrecht

Rondschrijven nr. 2

Utrecht, januari - februari 1982

L. S.,
M

Hierbij ontvangt u nr. 53 van De Wende, de tweede aflevering, die
onder de auspiciën van de op 30 september 1981 in het leven geroe-
pen Stichting Do \7ende wordt uitgegeven.

Voor degenen onder u van wie wij het adres pas na verzending van nr.
52 van november - december 1981 in ons bezit kregen, sluiten wij te-
vens dit nr. 52 bij. Toezonding van beide nummers verplicht u tot
niets.

Eet is noodlottig zoals in ons land en daarbuiten nog steeds, meer
dan 35 jaar na het einde van de Twoede Wereldoorlog, de mensheid
eenzijdig, grotendeels zelfs bewust-onjuist, wordt voorgelicht, zo-
dat het overgrote deel van het lezende publiek onkundig wordt gehou-
den omtrent de achtergronden on de ware toedracht van wat er in het
recente verleden werkelijk heoft plaats gevonden.
Dit komt voor eon groot deel van de bevolking ovoroon met een totale
hersenspoeling of de verdringing van eens gekende foiten en oigen
ervaringen.

Zelfs, of moeten wij zeggen juist, van de resultaten van onderzoeken
naar de ware toedracht en feitelijkheden, die na 1945 zijn bokond
geworden, blijft hot grote publiek verstoken.
Door deze onderzoeken komen steods meer historici en andere weten-
schapsmensen tot de conclusie, dat er con not over ons is goworpen,
dat eon bepaald doel dient, tonen dit mot overtuigend feitenmateri-
aal aan en publiceren hun bevindingen.
Dit aantal onderzoekers groeit van jaar tot jaar en zij zijn niot
alleen Duitsers maar, in grotor aantal zelfs, Amerikanen, Engelsen,
Fransen en verdore in hot vroegere geallieerde kamp gevormden.

Dit alles wordt door onze publiciteits-media doodgezwegen of net een
schampere opmerking in een verkeerd daglicht gesteld, dus zonder dat
zij op de serieuze argumenten van deze onderzoekers met andere dan
olicho-tegenargumenton ingaan,
ïïlens brood men eet, diens woord men spreekt.

En toch wint het revisionisme (herziening van de geschiedschrijving)
meer en meer veld en bevinden ook de meest fervente tegenstanders
van dit revisionisme zich schoorvoetend op de terugtocht, zonder dat
de afnemers van de desinformatie door de machtige media als pers,
radio en televisie hiervan ook maar een flauwe notie hebben.

Dit hiaat in de aangeboden informatie tracht De Wende op te vullen
door alternatieve geschiedschrijving te brengen. Alleen door "geves-
tigde begrippen" op hun werkelijke inhoud en waarde te onderzoeken
wordt het mensdom gediend.



Zodra men hior faalt of hiervan opzettelijk afwijkt, wordt dit mens-
dom onwetend gelaten en dom gehouden (obsourantisme) of zalfB gema-
nipuleerd, dit ten gerieve van machtsgroepen, die alleen op eigen
suspecte voordelen uit fijn.
En dit nog wel in een periode - na twee wereldoorlogen--- dat
er meer dan ooit behoefte bestaat aan verantwoorde informatie, omdat
nauwe samenwerking en eensgezindheid tussen de eenheden, die het
werelddeel Europa uitmaken, van levensbelang zijn, terwijl dit Euro-
pa niet alloen, maar ook hot met ons stamverwante Zuid-Afrika van
binnen uit door communistisch geïnspireerd gewoel, van buiten af
door strijdvaardige, rooflustige naties worden belaagd.
Een van de voornaamste doeleinden van De Wende zal hot blijven een
duidelijk beeld te geven van de gevaren, die de blanke mens in de
wereld bedreigen en hoe zijn situatie thans werkelijk is. Daarnaast
zullen wij steeds weer verwijzen naar de noodzakelijkheid te trach-
ten de culturele roeping van ons werelddeel nieuw leven in te blazen.
De ïïende zal go on concessies doen aan "algemeen aanvaarde waarheden"
waar deze oen obstakel vormen voor eon algehele verzoening van do
partijen, die in de laatste broedermoord als vijanden tegenover el-
kaar stonden en die samen verder moeten in een vrij en fier Europa.
Wie deze vroegere, betreurenswaardige vijandschap kunstmatig wil
doen voortbestaan door de overwonnenen, meestal om materieel voor-
deel, voor eeuwig schuld- en boetecomplexen op te dringen, zullen wfl
signaleren zovoel dat in ons vermogen ligt en in welke gestalte deze
samenzwering togen de regeneratie van iDuropa zioh ook zal voordoen.
In dit opzicht heoft hot tijdschrift De ïïende, naast andere, zich
reeds een plaats verworven in hot Nodorlandso taalgebied (Noord- en
Zuid-Nederland (Vlaanderen) en Zuid-Afrika). Dit na thans 53 afleve-
ringen en bijna tion jaren strijd op ogenschijnlijk verloren post.

De stichting Do Ïïondo ontvangt uiteraard geon subsidies van welke
instantie ook. Daarvoor kan het gelijknamige tijdschrift zich echter
als één van de weinige nog als zodanig bestaande, onafhankelijk op-
stollen ton aanzien van verleden en heden en eon zelfstandige
levenshouding nastreven. Dit onafhankelijke bestaan, de nog beschei-
den omvang van de oplaag alsmede de onmogolijkhoid tot hot opnemen
van advertenties maakt Do ïïondo niet "goedkoop". Do ïïondo moet ge~
heol en al zich zelf bedruipen en dit vindt zijn neerslag in het a-
bonnementstariof. Dit zijn drie uit meerdere redenen waarom De Wonde
"duur" is in vergelijking mot de golijkgeschakeldo pers van alle
kleuren. Nochtans hoeft Do ïïende goen botaalde medewerkers, daar al-
le werkzaamheden vrorden verricht op honoraire basis.
liet betrekking tot do bijgevoegde adressenlijst vorzoeken wij u dezo
ingevuld aan ons te willen terugzenden, indion u ons namen en adres-
sen kunt noemen van geïnteresseerden uit UT; omgeving of anderszins.
Do door u vormoldo personen zal niot dan met uw uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming uw naam worden genoemd.
ïïij hopen dat u, na lozing van bijgaande aflevoring(en) van De Wende,
kunt besluiten tot oen abonnement en heten u gaarne welkom in onze
lezerskring.
Gegevens omtrent dit abonnement vindt u op bijgaande strook.

Hoogachtend,
Du ÏÏENDE
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I) Zo nodig «netore njbrlcerlng gir>o*vwi.

Dtstr.:

ACD 1611558
datum 2 t JÜH1 1382

CO

h. / d.

AfBchr.: BO:

B«treft: stichting Geschiedkundig Genootschap "De Wende".

Hierbij zend ik U, in fotocopie, een exevplaar van het blad 0E WfiNLË,
uitgave «tfcgM* van de Stichting Geschiedkundig Genootschap "De Wende", van
januari-februari 1982.
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VEEBIHDIHO 612.

No.t 530/82

Betref11 Onderzoek Stichting Geschiedkundig
Genootschap "De Wende".

F
__ » n i o fl 9

ACD 1646315
datum ? O DEC töS2

co lo^oa^
b. 3 i /

Aan Hoofd BOP - Direktie B (BVD).

T.a.v. Dhr.

Aangaande Uv vraag gesteld door Uw medewerker dhr.
dd. 25-11-82 of door Verbinding 612 inzicht kan worden ver-
kregen in het Stiohtingaregister bij de Kamer van Koophan-
del m.b.t* de Stiohing Geschiedkundig Genootschap *De Wende1
kan het volgende worden gerapporteerd:

Genoeade atiohing ia geregiatreerd bij de KvK te ütreoht
onder het nummer S 180014 met ala datum van oprichting
30-9-81•
Voor alle verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de bij*
lagen aangezien van alle bij de KvK Gorustende stukken een
afschrift kon worden verkregen.

Bijlagen;
I : Potooopieën atukken.KvK alsmede de statuten van

genoemde stichting.

II i Rondschrijven van *De Wende * november/deoember
1981 waarin verdere informatie over de stichting.
N.B* Wordt niet verzonden.

O B Z I E



BLAD l
DE STICHTING IS GEREGISTREERD ONDER HET NUMMER S 1800 H

BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT

STATUTAIRE NAAM: STICHTING GESCHIEDKUNDIG GENOOTSCHAP "DE H EN DE"

VERKORTE NAAM: ST.GESCHIEDKUNDIG GENOOTSCHAP "DE MENDE"
(DEZE NAAM IS DOOR HET STICHTINGEN REGISTER INGEVULD)

STATUTAIRE WOONPLAATS: UTRECHT

ADRES VAN DE STICHTING: P ,"; 4
HENDRIK TOLLENSSTRAAT 4 UTRECHT ,; . :JI
POSTBUS 5029 TE UTRECHT \ , :/

\»> -'-'/r "•/

DATUM OPRICHTING: 30 SEPTEMBER 1981, DATUM STAT. BEEiNDiGNrfö6^^nmjM ONBEPAALD

FAMILIENAAM: SCHAAP
^IRNAMEN : TEUNIS

GEBOORTEDATUM: 11 MAART i9ia
ADRES: HENDRIK TOLLENSSTRAAT 4 UTRECHT

TITEL VAN DEZE BESTUURDER : VOORZITTER

DATUM VAN BENOEMING: 30 SEPTEMBER 1981

GEZAMENLIJK MET EEN OF MEER ANDERE BESTUURDERS BEVOEGD (ZIE STATUTENI

FAMILIENAAM: vIERENDE EL s
VOORNAMEN : FRANS JOSEPH MARIE PHILIPPE

GEBOORTEDATUM: 21 OKTOBER 1920
^<ESs OIANALAAN 20 GROOT BIJGAARDEN

BELGIË

TITEL VAN DEZE BESTUURDER : SECRETARIS

DATUM VAN BENOEMING: 30 SEPTEMBER 1981

GEZAMENLIJK MET EEN OF MEER ANDERE BESTUURDERS BEVOEGD (ZIE STATUTEN)

FAMILIENAAM: VAN HECKE
VOORNAMEN : ANDRE RENE

GEBOORTEDATUM: 6 OKTOBER 1923
ADRES: OUDE BAAN 7 DWORP BEERSEL

BELGIË

TITEL VAK DEZE BESTUURDER : PENNINGMEESTER



BLAD l
S 180014

DATUM VAN BENOEMING: 30 SEPTEMBER 1981

GEZAMENLIJK MET EEN OF MEER ANDERE BESTUURDERS BEVOEGD CZIE STATUTEN)

VOOR UITTREKSEL.



BLAD 3
S 180014

INGESCHREVEN D.D, 15 OKTOBER 1981

-PROÜUKTIEDATUM 20 JANUARI 1962

ACTIVI TE ITENOHSCHRIJVING
ACTIVITÊITENKODE

NOTARISKODE 5112 AKTEDATUM 30 SEPTEMBER 1981

LAATST GEBRUIKTE FUNKTIONARISNUMMER: 0003

LAATST GEREGISTREERDE ÜPGAAFFORMULIEREN
EN BIJGEVOEGDE BESCHEIDEN

AANTAL REGISTRATIEDATUM
OPGAAFFORMULIER A l 1 5 OKTOBER 1981

B 3 15 OKTOBER 1981
Al l 15 OKTOBER 1981

VOLLEDIGE STATUTEN 15 OKTOBER 1981



1eerste bla

Heden de dertigste september --------------------------------
negentienhonderd een en tachtig verscheen voor mij, Mr. Jan -
Wouter Voerman, notaris ter standplaats Utrecht: -------------
de Heer Teunis Schaap, oud-administrateur, wonende te 3521

XX Utrecht, Hendrik Tollensstraat 4, geboren te Nieuwe Pekela
op elf maart negentienhonderd achttien. ----------------------
De comparant verklaarde bij deze een stichting op te richten,
die wordt geregeerd door de volgende statuten: ---------------
Naam en zetel. ------- - ----------------------------- - ---------
Artikel 17̂ ^ -------------------------------------------------
De stichting draagt de naam: Stichting Geschiedkundig -------
Genootschap "De Wende". De stichting is gevestigd te Utrecht.
Doel, --- - --- - — — ---- - --------- - ----------- - ----------------
Artikel 2. ---------------------------------------------------
De stichting stelt zich ten doel ten aanzien van de recente --
geschiedenis de (vrije) meningsvorming te bevorderen en daar-
voor belangstelling te kweken, een en ander door, onder andere
publicaties in een door de stichting uit te geven historisch -
tijdschrift, het verzamelen en bewaren van publicaties, band-
en filmopnamen, enzovoort, welke handelen over of van belang -
zijn met betrekking tot de recente geschiedenis en het bevor-
deren van dergelijke activiteiten, een en ander in de ruimste
zin des woords en overigens door middel van alle andere niet -
nader genoemde wettige middelen. -----------------------------
Geldmiddelen. — - ------ — ---------------- - ---------- - ---------
Artikel g« — --- -• ----------- - ------------------------------------
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het stichtings-
kapitaal, bijdragen van personen en particuliere instellingen
subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen, abonnements- -
gelden, advertenties en alle andere wettige geldmiddelen. ----
Bestuur, -------------------- •— — ------------------------------
Artikel 4 . ------------- — ------- — ---------------------------
T. j Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste

j zeven leden. Het bestuur bepaalt het aantal leden, met in-
| achtnemlng van het bepaalde in de vorige volzin. Een des-
betreffend besluit dient te worden genomen met een gewone ~
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een ver-
gadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte der funge-
rende bestuursleden aanwezig is. ---- -,-..—— -------------

2.1 Uit en door het bestuur worden drie leden gekozen, die ---
! samen het dagelijks bestuur vormen, te weten: de voorzitter
de secretaris en de penningmeester. - ----------------------
De leden van het bestuur treden af volgens een door het ---
bestuur op te stellen rooster en zijn terstond herkiesbaar.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, -
bedanken of op het tijdstip, dat het bestuurslid de vrije -
beschikking over zijn vermogen verliest. ------------------

Artikel 5.— ---- - — — ------------- - --------------------------
Ö1J benoeming van een bestuurslid kunnen door een of meer -
bestuursleden kandidaten worden voorgesteld bij aangetekend
schrijven, zulks uit«riyk op de derde "dag, voor af gaande aan -
die, waarop de vergadering Is uitgeschreven, waar in de be-
noeming van één of meer bestuursleden zal geschieden. -----



tweede blad

2. [indien in het bestuur een of meer vacaturen bestaan, —
(blijven de overige bestuursleden een tot besluiten be- -
voegd college vormen, onverminderd de verplichting zo--
spoedig mogelijk in de bestaande vacaturen te voorzien.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging. —— —
Artikel 6. .

Het bestuur van de stichting behartigt haar belangen in
de ruimste zin van het woord en is bevoegd tot alle dad
van beheer en beschikking, met inbegrip van het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, bezwaren of vervreem-
den van registergoederen. -———,...——...-——
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
door twee leden van het dagelijks bestuur. —..... —

Be stuur ever gaderingen. ————
Ô L̂ f̂ • ""•'«'"••̂""""•••""•̂  *»*"••• i» «̂ ^̂ ^ ••«•"*• M ••••*• M^^«»M«M MMM1UW*««M««*»^*H*»'

Het bestuur vergadert tenminste twee maal per Jaar, in f
maand mei en in de maand oktober. ———.... .
In de in de maand mei te houden vergadering worden ten-
minste behandeld de Jaarrekening en het Jaarverslag ove*
het vorige Jaar, terwijl in de in de maand oktober te —
houden vergadering tenminste wordt behandeld de begroti:
over het volgende Jaar.—-»—————
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Ieder lid van het bestuur heeft één stem* Voorzover in
deze statuten of enig reglement niet anders is bepaald •
worden bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.
Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Over personen —
wordt schriftelijk, met gesloten, niet ondertekende
briefjes gestemd. Blanco stemmen zijn ongeldig.
Bij staken van stemmen beslist de stem van de voorzitten
Bestuursvergaderingen worden gehouden indien de voorzit-
ter of twee andere leden van het bestuur zulks —
verlangen. —————————_——..—..,_..__
Het bestuur is bevoegd, de data van de in lid 1 van dit
artikel genoemde vergaderingen te vervroegen of te
verlaten. — ——.———————————Bestuursvergaderingen worden schriftelijk door de secrett
ris bijeengeroepen met vermelding van plaats, tijd en —
agenda der vergadering, met Inachtneming van een termijr
van tenminste vijf vrije dagen, de dag van oproeping en
die der vergadering niet medegerekend. ——
Alle bestuursvergaderingen worden geleld door de voor- •
zitter; bij diens ontstentenis voorziet het bestuur zei:
in haar leiding. ~ — ——..—-—-—-—
In elke vergadering wordt het verhandelde genotuleerd; -
de notulen worden door de voorzitter van de vergadering
en de notulist getekend. ————— —
Een door alle bestuursleden ondertekende verklaring hee:
de kracht van een bestuursbesluit. —— —

Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 8.

8

10!



derde en laatste blad

Tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de —
stichting kan slechts worden besloten in een vergadering -
van het bestuur met een meerderheid van tenminste
drie/vierde gedeelte van de zitting hebbende bestuursleden
Een besluit als bedoeld in het vorige lid van dit artikel
is niet geldig, indien de voorstellen daartoe niet ten
minste twee weken voor de aldaar bedoelde vergadering bij
aangetekend schrijven ter kennis van de leden is gebracht;
het bestuur kan in de betreffende vergadering bepalen, dat
het bepaalde in de voorgaande zin niet van toepassing is,
mits het besluit is genomen door alle zitting hebbende —
bestuursleden en mits de notulen van de betreffende verga-
deringdoor alle bestuursleden zijn ondertekend.
Ingeval van ontbinding van de stichting zal een eventueel
batig saldo na de vereffening ten goede komen aan een
rechtspersoon, wier doelstelling aan het doel van de
stichting nabij komt of daarmede verband houdt; een
besluit tot ontbinding van de stichting houdt op straffe -
van nietigheid in, aan wie een batig saldo na de vereffe-
ning ten goede komt en wie als vereffenaar(s) zal/zullen -
optreden. —.—————————————-—Slotbepaling.

Artike
TT

2.

et bestuur kan reglementen opstellen, die niet in strijd
met deze statuten mogen zijn. — ~—~
In alle gevallen, waarin de statuten en enig reglement —
niet mochten voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarde de comparant, dat voor de eerste maal —
het bestuur zal bestaan uit: — ——
1. de comparant, als voorzitter;

de heer Frans Joseph Marie Philippe Vierendeels, handels-
directeur, wonende te Groot Bijgaarden (Dilbeek) België,
Dianalaan 20, geboren te Bost(Tienen) op een en twintig —
oktober negentienhonderd twintig, als secretaris;
de Heer André René van Hecke, directeur-beheerder, wonende
te Dworp Beersel. België, Oude Baan 7, geboren te
Assebroek(Brugge) op zes oktober negentienhonderd drie en
twintig, als penningmeester. — ————————

De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden te Utrecht op
de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ———•———
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de com-
parant heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte te —
hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan —
geen prijs te stellen. ——— ~— —— —<
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk -
door de comparant en mij ondertekend. ——
(getekend:) T.Schaap, J.¥.Voerman.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.
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Stichting . .
Gesohiédkuhdlg Genopts óhap

"DE TïEHDÉ1'

Postrekening: Postbus 5029 Telefoon
38729 t.n.v. . -3502 JA Utrecht 030 - 93 93 35
De Wende,Utrecht

Sondechrijven nr. 1 .

Utrecht, november/december 1981

L*S* t • •

Ingesloten ontvangt u De Wende-nieuwe-stijl (nr. 52).
Wij spreken de hoop uit, dat uitvoering en inhoud uw instemming
zal hebben en dat een regelmatig verschijnen tot in lengte van
dagen ook uw wens zal zijn.
Met rondschrijven van 26 maart jl. (nogmaals bijgevoegd) deelden
wij u mee, dat wij hoopten "zeer binnenkort" tot het oprichten
van één.stichting De Wende té kunnen komen.
Helaas heóft dit langer op zich laten wachten dan wij toen voor-
zagen.
Op 30 september 1981 werd echter bij notariële akte de Stichting
Geschiedkundig Genootschap "De Wende" opgericht en in het stich-
tingenregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ónder num-
mer S 180014 opgenomen.
Doel van de stichtingr
Artikel 2 van de'statuten (zie binnenzijde voorblad nr. 52).
Geldmiddelen van de stichting:
Artikel 3 van de statuten.
De geldmiddelen van'de stichting bestaan uit.het stiohtingskapi-
taal, bijdragen van personen en particuliere instellingen, sub-
sidies, schenkingen, legaten, erfstellingen, abonnementsgelden,
advertenties en alle andere wettige geldmiddelen.
Zoals eveneens in bovenaangehaald rondschrijven werd medegedeeld,
zijn wij thans weer tot drukken in plaats van stenoillen overge-
gaan.
Ook zijn wij tot nauwe samenwerking met een gelijkgerichte stich-
ting in Vlaanderen gekomen.
Wij danken onze Vlaamse vrienden voor het in ons gestelde vertrou-
wen en zullen niets1onbeproefd laten om deze.samenwerking vóór
beide partijen vruchtbaar te doen zijn. Zij zijn ons tot grote
steun in de taak, die wij ons voor Noord-Nederland gesteld hebben.
Deze nauwe samenwerking komt bestuurlijk tot uitdrukking in uit-
wisseling van leden van de wederzijdse besturen.
In de practijk komt dit hierop neer, dat leden van het bestuur van
De Wende op. voet van gelijkheid een zetel zullen verkrijgen in het
bestuur van de Vlaamse stichting op basis van wederkerigheid.
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Er zal verder vooral worden samengewerkt bij de postverzending en
op druktechnisoh gebied, waarbij een vergaande coördinatie zal
worden nagestreefd.
Dit laatste houdt in, dat het formaat van het tijdschrift Do Wende
tot de helft is teruggebracht (Din A4 is nu Din A5).
Echter zullen zowel De Wende als het Vlaamse tijdschrift hun eigen
karakter behouden wat inhoud en uitvoering betreft, ofschoon de
overname wederzijds van artikelen zeker vooropstaat, voor zover
deze artikelen voor de lezers van beide tijdschriften van belang
kunnen worden geacht. Dit laatste wordt door de druktechnische sa-
menwerking en het zelfde formaat van de tijdschriften ten zeerste
vereenvoudigd.

Financieel zullen de beide stichtingen, waarin begrepen de exploi-
tatie van de respectievelijke tijdschriften, volledig van elkaar
gescheiden blijven.
De Wende zal dan ook abonnementsgelden, aangepast aan eigen be-
hoeften, gaan heffen.

De deur zal wijd open staan voor lezers en sympathisanten, die
denken het stichtingsbestuur in eon of andere vorm te kunnen bij-
staan bïj het vervullen van zijn omvangrijke taak.
Eet bestuur doet in dit verband dan ook een dringend beroep op
ieder, dio zich betrokken voelt bij datgene, wat De Wende volgens
haar statuten beoogt, om deze steun te verlenen.
Door deze activiteiten zult u uitsluitend verbindingen dienen te
onderhouden met het bestuur of diens gemachtigde(n); u zult dus
niet in A.B publiciteit hoeven te treden.

Maar ook wanneer u zich niet in staat acht tot rechtstreekse mede-
werking, dan kunt -u toch aan de basis datgene doen wat wel het
meest noodzakelijke is voor elke periodiek; het werven van abpnhé's.
Indien De Wendo-nieuwe-stijl niet binnen zeer korte tijd kan komen
tot eon duurzaam lezersbestand van minimaal 50° abonné's, dan is
het tijdschrift De Wende alsnog tot ondergaan gedoemd.
Dit is namelijk het aantal waarop nog een redelijk abonnementsta-
rief kan worden gecalculeerd, maar zelfs dan zal De Wende bij zes
keer per jaar verschijnen toch altijd nog f. 45»— per jaar moeten
kosten. Bij elk geringer aantal gaat dit tarief sprongsgewijs om-
hoog, zoals ieder duidelijk .zal zijn. En deze verhoging zou de
toeloop omgekeerd evenredig weer ongunstig beïnvloeden.
Een vicieuze-,cirkel, die alleen maar te doorbreken is door met een
zo groot mogelijke oplaag te beginnen, maar ook door te gaan.

Met deze f. 45»--r (DM 40,—/Bfrs 750) per jaar worden enkel en al-
leen de druk- en portikosten van het tijdschrift gedekt (De kost-
prijs dus).
Voor de verdere algemene kosten moet het bestuur dan ook ieder
dringend verzoeken om naar vermogen meer bij te dragen dan alleen
maar het abonnementsgeld. Voorgaande jaren hebben geleerd, dat een
dergelijk verzoek niet vergeefs hoeft te zijn; juist deze "oveiv̂
schep" heeft De Wende in hot verleden al vaak voor financiële uit-
putting behoed. Wij danken hiervoor dan ook al diegenen, die mét
groto offërbereidheid hieraan meegewerkt hebben.

Wat betreft het voor u liggende nummer 52 het volgende:
Het bestuur was van mening, dat er in 1981 nog 2 afleveringen moe-
sten worden aangemaakt en verzonden. Daar vóór 2 afzonderlijke num-
mers de tijd te kort was, werd na overleg mot de drukker besloten
cm met een dubbelnummer (64 bladzijden) te beginnen.
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Dit had dan ook: nog een - weliswaar gering - voordeel van
minder druk- en portikosten.
Desondanks moesten er enige duizenden guldens op tafel komen. Het
"bestuur vond enige personen bereid deze uitgave vóór te financie-
ren, maar dit geld moet wel terugkomen.
Hoewel wij u dit nummer ongevraagd toezenden, hebben wij er alle
vertrouwen in, dat u bereid zult zijn de kostprijs van dit nummer
(richtbedrag f. 15»—) op onze postrekening over te maken.

Verdere min of meer onvoorziene uitgaven waren het honorarium van
de notaris en de kosten van inschrijving in het stichtingenregis-
ter. Samen ruim f. 600,—, Dit hobben vrij uit de eigen middelen
van de stichting kunnen bekostigen.

Abonnementen zullen gelding hebben voor volle, kalenderjaren,
d.w.z. dat bijvoorbeeld bij intekening per 1 octobor 1982 ook de
voorgaande afleveringen (nr. 52/1981 en de .reeds verschenen num-
mers in 1902).dienen te worden afgenomen. Zolang de voorraad
strekt. Indien dit laatste niet meer of niet meer voor alle num-
mer? het geval is, zal de abonnementsprijs naar verhouding worden
..vastgesteld tegen de vaste prijs van f. 15,--, resp. f. 7>50 per
nummer tot hot nieuwe kalenderjaar.
De abonné's hebben hiermee tot op zekere hoogte een waarborg, dat
zij in het bezit komen van alle nummers, die onder de auspiciën
van de stichting zijn verschenen; voor de financiële exploitatie
van de stichting is dit noodzakelijk om eon economisch beleid te
kunnen voeren.

Hot bestuur is er zich terdege van bewust, dat voor enkelen de be-
dragen, die het noodzakelijk acht, een financieel offer betekenen.
Het bestuur komt hierin gaarne tegemoet, daar dit geon reden mag
zijn om niot tot de lezerskring van De Y/ende: toe te treden. Als u
ons een schriftelijke mededeling hieromtrent doot toekomen, zal
een voor beide partijen bevredigende regeling zeker mogelijk zijn.

Hot bestuur kan niot op verantwoorde wijze met de uitgave van De
Wonde voortgaan, indien vooruit mot zekerheid valt te voorspellen,
dat na één óf moer afleveringen door gebrek aan financiën produc-
tie en verzonding moeten worden stopgezet. Alleon bij oón sluiten-
de begroting en eon sluitende exploitatie kan hot verschijnen van
Do Wonde veiliggesteld worden.

Do ïïonde hoeft nu eindelijk de stichtingsvorm en ook die is niet
zo maar ovor komen waaien.
Niemand, behalve enige insiders, kan zich een voorstelling maken
van de hoeveelheid denkwerk, het aantal besprekingen, do teleur-
stellingen en de sohier onoverkomelijke moeilijkheden, waarmoe
dit gepaard is gegaan. Het bestuur kan niet- nog eens 18 maanden
doorworstelen om een lezerskring van de grond to krijgen, die de
exploitatie mogelijk maakt (Dit is trouwens financieel onmogelijk
(zie boven)).
Het bostuur is er echter van overtuigd, dat dit niet nodig zal
blijken, indion ieder, die zich aangesproken voelt door dit rond-
schrijven en door de bijgaande aflevering van Do Wende, zijn
plicht zal doen door in één of andere vorm persoonlijk zijn steen-
tje bij te dragon tot hot instandhouden en hot voortbestaan van
Do Wende.



-4-

Om ons adressenbestand woer op peil te brengen, maar ook on vooral
om zoveel mogelijk "belangstellenden te kunnen bereiken, vindt u
"bijgevoegd pen formulier waarmee u ons de namen en adressen kunt
opgaven van familie, vrienden, kennissen en verdere belangstellen-
den, die naar uw oordeel in aanmerking komen om door ons to worden
benaderd; Ook graag van personen in het buitenland (Vlaanderen,
Duitsland, Zuid-Afrika of waar zich ook maar Noderlandstaligon be-
vinden) . Opgaaf :van uw eigen naam on adres in het hoofd van het
formulier is nodig om eventueel bij u navraag to kunnen doen in
geval van onduidelijkheden. . •
Uw naam zal in geen enkoio omstandigheid aan de door u vermelde
personen kenbaar wórden gemaakt» tenzij u ons daartoe schriftelijk
en uitdrukkelijk machtigt.

Tot slot vragen wij nog kort uw aandacht voor een comité in oprich-
ting, dat geheel buiten de organisatie van de stichting om werkzaam
zal zijn. Bit comité zal oen fonds vormen waarin men kan deelnemen
na storting van ben bedrag X. Dit fonds zal wordenbehoord door de
fondsdeelnemers zelf en dient ter versteviging van het financiële
fundament, dit ter bevordering van de continuïteit van de stichting
alsmede vah de uitgave van het tijdschrift. T7ij zullen serieuze
belangstellenden voor deelname in dit fonds graag uitvoerig inlich-
ten.

. . Stichting
Geschiedkundig Genootschap

"De ïïèndo"

Het Bestuur

Het bestuur van/cle stichting bestaat uit de navolgende personen!

J.C.Û ohenius I!re-Voorzitter

T.Schftap Voorzitter
P.J.lJ/.P.yiöTrendoels Socretaris, tevens voorzitter \"Hertog Jan
A. R.Van BJÉcke Ponningmoostor, tevons bestuurslid''van Brabant"
J.C.Jfacbonius lid ;

|H.C.ljaXMaasdijk lid

Hot bestuur wordt verder bijgestaan door oen Algemeen-Adviseur.

Uogón wij u thans nog onze bevriende Zuid-Nederlandse relatie voor-
stellen:-

"Hertog Jan van Brabant", Vereniging zondor winstoogmerk.
Vorbond van Vlaamse Oud-Oostfrontstrijdors (WOOS), waarbij aange-
sloten: andere Vlaamse vrijwilligers en politieke soldaten 1940-
1945» sympatisanten en "Jonge Wacht". . •

Artikel 3 van de statuten van do VZÏÏ "Hertog Jan van Brabant"s
Het doel van het Verbond is onder haar loden oon gemeenschap to
creeëren, met als stelregel wederzijds dienstbetoon; zowel op ma-
toriool als moreel vlak. De onderlinge kanoraadschap te bevorde-
ren, de vaste waarden, waarvoor men zich in 40-45 inzette to vor-
dedigen, en hot goleden onrecht recht to trekken. Hot Vorbond
staat wars van allo partijpolitieke strekkingen.
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Hot maandblad van de VZW "Hertog Jan van Brabant":

"PERIODIEK COMPACT"

Vlaams-Nationaal - AntlrMarxistisoh - Nonkonformistisch -
Soldatesk. Vorminggevend ten aanzien van de jongste geschiedenis
en vrije mening "bevorderend.
Een blad van en voor Oostfrentere en hun vrienden-geestesgenoten.
Elk lid kan er redaktioneel aan medewerken, maar draagt de per-
soonlijke verantwoording van zijn bijdragen.
Eerrovende, beledigende, naamloze artikels of brieven worden ge-
weigerd.

BEELDSPRAAK

De Odyssee van de laatste Vikingers.

De Wende is niet zo maar een tijdschrift, waarop'men zioh abon-
neert of niet abonneert en waarbij men zioh verder niet betrokken
hoeft te voelen.

De Wende is het vlot'in een hoge zee, waaraan zioh mensen kunnen
vastklampen, die over boord gezet zijn. Over boord gezet,,omdat
déze mensen steeds maar weer waarschuwden tegen een koers, die
onherroepelijk op de klippen eindigt en daarom "lastige" mensen
zijn. Men "ontdoet" zich van dezulken.

Een wrak vlot in een hoge zee is een hachelijke zaak. Jawel . . .
Maar de enige kans op leven en thuiskomst. Wie deze kans niet
benut en dehkt zioh alleen te kunnen redden, vertrouwende op z'n
zwemkunst, wordt een prooi van golven en haaien. Laton we dus
zuinig zijn op "dit enige" wat we nog hebben. Dit vlot.

Het is niet "mooi"| het is niet "comfortabel". Het biedt geen ga-
ranties voor welslagen en het heeft nog geen zeil. Maar laten dan
de sterksten er achter gaan zwemmen en het opduwen. Anderen pik-
ken elk stuk materiaal uit zee op, dat kan dienen om het uit te
bouwen en het groter en sterker en veiliger te maken om te over-
leven. Laten we "beseffen, dat er een gapende afgrond van honder-
den meters vijandig water staat tussen vlot én bodem: het niets,
het-einde. Een zwart gat. ' :

Velen zijn teruggezwommen naar het veilige schip om zioh de alge-
meen erkende, maar fatale koers eigen te maken,. in de hoop weer
aan boord te mogen. Als ze al zo ver kwamen, dat ze hun vingers
om do reling konden krommen, vielen zij met verbrijzelde vingers
terug in het zwarte gat en bereikten het door hen verguisde vlot
ook niet meer. In een zee met haaien mag men niet bloeden.

Heel weinigen werden wél aan boord gehesen én konden' weer meege-
nieten van de overvloed. Maar door hun altijd volle monden kun-
nen ze geen woord meer uitbrengen en zijn door hun gulzigheid
gedoemd voor immer te zwijgen.

Laten wij op ons vlot blijven en geestelijk vrij zijn, al zal het
nog even duren tot de stem van de wende niet meer iel wegklinkt
in de onmetelijke ruimte. Misschien krijgen wij ooit nog eens
"land in zicht" en wordt onze roep beantwoord vanaf het vasteland.
De werkelijk sterke heeft geen illusies, maar gaat toch door.

De Redactie
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'Betreft: Losse Mededelingen van het rechts-extrenieme

De Jan Hartmanstichting

Sinds begin van dit jaar is de Jan Hartmanstichting niet meer op
zichzelf staand «aar samen gegaan met de Hertog Jan van Bra-
bantstichting.
Een van de mannen achter de Jan Hartmanstichting is

die altijd een groot aandeel heeft gehad in
de verzorging van "De Wende". De laatste jaren is het leden-
aantal c.q* abonnementen op "de Wende" sterk terug gelopen;
er is zelfs sprake'geweest van nog maar rond de 75 abonnees
en in die vorm was het niet meer mogelijk het blad te verzorgen*
Vernomen werd dat dat een van de redenen is geweest om de krachter
te bundelen en als enige organisatie kwam daarvoor in aanmerking
De Hertog Jan van Brabantstichting uit Vlaanderen,
uiteindelijk is 'dat samenwerkingsverband tot stand gekomen, maar
daarmee verdween wel "De Wende " in de oude vorm.
Nieuw verscheen het blad met een andeere omslag en onder een ander
naam en wel: "Periodiek Contact - De Wende1*.
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Geachte lezers en begunstigers ,

Aan; .het begin van een nieuw jaar wil hét bestuur Van De Wende u al-
len, een voorspoedig maar vooral gééonff jaar toewensen. .
Onk in het afgelopen u jaar zijn' ons' wé'èr trouwe- lezerisyî i enden ont-
vallen en dit stemt1 steeds tot nadéüïkéh over het f ei t Ĵ 'dat de oog-
getuigen .van de recente geschiedenis onder ons steeds minder in .
aaptal ..worden'i Qhs beklagen daarover zou ons niét passen; daar £&ƒ
de .wegy die» de -eeuwige wijsheid van de Natuur voor elke sterveling
heeft uitgezet^ voor ons wet en bestemming is. Haaf' da&rptii kan elk
verlies nog wel een smartelijk verlies zijn. ^ : ': :'i; '/ :1' ' ','
Financiën / j

De Wende heeft, evenals voorgaande jaren, ook het jaar 1984 kunhen
afsluiten met een klein batig saldo. Dit houdt in, dat de exploita-
tie-resultaten (inkomsten en uitgaven) ongeveer in evenwicht r zijn.
Op zichzelf lijkt dit gunstig (welke ni et-gesubsidi eerde organisa-
,tie:gelufct di.t nog?). Kaar het geeft toch voortdurend reden tot
zorgen*- -omdat rtevens fbllrjfct , dat van 'dé totale inkomsten de vast- '''
gest»ldê ab<Ktaenierït8gelden pliau' 46$ bedragen en de extra, vrijirt.1-
Iig%.rdpnat4jesi bovon het abonnementsgeld 5456. Een en ander mot
stand; ., van -heden. Doordat nog enige abohnementsvorderlngen uitstaan,
zaii.devdefinitieve opbrengst voor de -helft bestaan uit extra giften.
Ói toch zorgen? Ja, want een l>égxotihg: wijst bij handhaving va?i de
zelfdê  abonnementsprijzen een tekör*; aan van plm. 5(# in de exploi-
tatie* s De bedrijfsuitkomsten blijveh ïiödöende elk jaar een gok. .
Toch laten wij de prijzen in 198$ öhgëwTjzigd. Rn vertrouwen ook nu
weer op de extra hulp van allen \e öhs nog nooit in de steek heb-
benjigelaten. Onze zeer grote 'dank,* ;^t;
Als wij d© tarioven verhogen ffloot«hfvéléft;è(f haken en dat mag niet.
EenijYorkjl̂ ring hiervoor. boeven ;wi j wel̂ niet 'te geven. '

Awel Maar'tli jkt :uit een: en andérf" dat de extra finanoiele hulp de kurk; ,
if ̂ŵ arespoDooWende: dr±-jft* nc • i . : ; 'V1

... , i««r~r — - 1983 kondigden wij het gebruik .ioc
van'!4coëpHgirokaartéh~aah (die wij bijsloten)i. Wij zullen-dit otttc-or-
practisphe redenen niet herhalen! dit bloek te arbeids-intènsief ? ;<."'
t*WnB;co]^etitaën;wij.dé/^öïé£enheid.hQt abonnementsgeld in twee t ta* .'./••
mljhëji te 'beMien, wa| èfehand̂ aafd,blijft. ; i i , . .<, ,•(;,:: ; J
In dé eerste plaats ̂was...door.de raé.eston het abonnementsgeld röéd» ~'
vóór -of -fn jürtt-jiJhk;"19Ö*-in:oen1 'koer volledig betaald^^In do .twee*r
de plaats was .in juni-juli bij mperderen 4e acceptgirokaart voor de>
tweede' ter̂ ni'jn; z.c>6̂ 'of ̂stiohtto .ver̂ r̂ ng:.. iDit was du« ,niet zo'n
gelükkiÈfoi 'ĝ óép vèyï' onŝ p̂it ,is dan 'ook 4»,rodon waarom ex nog eni-<
ge rvb'rdëringèn b̂ ënstèan̂ ŵâ rpver "wij, b.of̂ en roeds, schreven. -.;• .li>.-

Wij ̂ J.len-hpt na Esói.cdoenii: wij verzoeken u zo spoedigr'mögell;}fcjia.;,'
ontvangst v.an dit schri jvon̂ iiw. abbhhemont d.m.v. uw eigen' gir<>- of
bankformulier op onze postrekening 38729 ten name van De Wende, U-
treoht to doon overschrijven. Mocht u er de voorkeur aan gevetf'diti;
in twee gedeelten to;>dfcèn dan kan dat, maar dan wel yóór!. f'juli' a'.:8L.
Als wij dan uw volledige betaling (f.- 65,— of f. 30,--). nog niet,"
binnon hobben, zullen wij per 1 juli a.s. een aooeptgirpfprmulier
voor hot resterende bedrag bijsluiten. Betaling in twèft gedeelten , :
houdt wel in, dat de eorste tormijn eveneens zo spoedig mogelijk na
ontvangst van dit schrijven wordt overgemaakt. ïïio vóór 1 maart a.s.
nog niets, gehool of gedeeltelijk, heeft overgemaakt, ontvangt een
herinnering in de vorm van oen acceptgirokaart.



Knipsoldienst

Mogen wij nog qons uw aandacht vragen voor onze knipseldionst? Hior-
tdé'è 'worden' wi ̂ nog steeds te weinig ondersteund, ofschoon het tooh
oen geringe mooi t e is iets uit te knippen en ons tpe te sturen ' r

(Postbus 5029, 3502 JA Utrecht). Vooral in de komonde maanden kan
dat uiterst belangrijk . z.̂  j n voor ons en yoor ons blad*, v̂ ftj bobben
-Wél bons'' de indiïikj, .';dât 'de. Verpndorsteiling . looft:, dat :wi j op 'legio
periodieken geabonneerd zïjn ,en wij "hot bQï*ipht: dus toch wél? eül̂
l̂ 's:̂ ê ¥ĥ >ffloH'̂ ';̂ liiuf.'' dit js 'blot, zo,- wan* hot- zou onbetaalbaar "
wortlérr örf ;Het ̂oiltbr'd&t piis fepvendien aan tijd alles na te piuleeïii
Bfiat vóor;ohzi> rödajstle ''jbolangfijk ,is kunt u mot enig FirigerspitëfèlöP-
géföhl* zelf ̂ öl! bepalen, 'maar„ hot beslaat oen breod terrein vaïî oh-
dèT?/feiif)iei}l1, d.w.a. alles wat met do. recent e gesohiodonis te makénP :
heeft, rochistroëks of indirect, Voorvallen en ontwikkelingen zowel
uit het verleden als uit hot heden. Personen, commentaren, «nz. . r
Vergoet u vooral niot de naam on de datum van hot blad duidelijk t 6
vermelden. Anders is uw .moeide .yoor onŝ .. waardeloos. Hn uw eigen

' «ij 'willen, graag .wétpn wie ŵ j ..erkentelijk moeten zijn.

-B0»''hèél'' klein 'boptjo^tfots e Woelt ponsje ziel, .omdat wij nog stoéds,
samen tiot^ón'ie ̂  kunnón ^i-tgeven" ' -:

waarvóór de leXe^s' berèi^ ;,zi jn,rèomiddeld ,het .dubbele te betalen van
wat ei j iaooten libtaïeia. tfógen wij dat poja hechte gamoenaohap ncMSmen,
die bei|eid is^ ̂ èn'ofï'ér "te brengen? Dank, lezers 5 wij zullen; hetvbbk
in' f 985 SMèn wel woef 'i;iaorBpelein als iodsr, dio aioh dat -ook maar
öhlgBzirié1 k.ah yerödrlpvën,. een ovorsohep geoft. . , = . . • "•" !

-Er B*l 'in';aë fcomsjittdei iaaandën moer dan ooit een lawine van vuil övör
u-*h: Wof ons wdi^oh 'uitgestort (mei 1945-r*9&5). Do enige doélmatiielé
manier om daartög'on ' te proteatoren is oon. spontane roaotiei aon : -'
röjralë '_ ei^ra ^ft adn ,5e t/onde. . K •• , . .;•;:' ' '- "

-Zekere -gïoép'oringeh'è.èbbbn zich opgemaakt om ons via de rechterlijke '
nacht ma reoht( op vrij e (meningsuiting en .pp porsvrijhéid te doen
onthémén>' " onö onder censuur ie .stollen en ,ons vervolgens monddood !
te maken. Wij züïlèhi'pns,.ni.ót jat^n intimideren en^zullen daarop
het 'ent woord geVèh, dat wij nodig achten, ijraarhoen do weg ook Voert.
Wij rekenen daarbij op uw trouw on op uw solidariteit, want wij, z^jn
ook 1#. ̂ en) van allen» dié sgóeii stem . méöf hebben, maar wel mèt..pnB .
door, J&iot :SÏi^ï ivo-r^en gehaald* ; ' i

-In on%Q L,o;l.r«Hlai«!e>f)vaai A f*br^rl 19*84 vormelddbn wij, dat. ruim i/3,
vaq...d'4 l^ezers.ltovlTende opr«igen verz öék: lal é; drukwerk .pn;tv4ng., Than» ,,
is dat bijna de helft, ïïio -va» mening is," dat dit ook' yoor hem/b^air. •
moge^jk; ia, moöjfc ,onS':di^t oven om^Mid/.sóferi'^ëlijfc laien weten. U; ,
bejpaajrt, f ., 35,-H .per jaar. ^ ' "••'• • • " . ' ; ' • . . : ' . ';.: v'';'' "'',/', -v! •> . •,

-Moph t, "$.. ,;Dei Jïen4ef pons ni et of i al s! mi sdruk ojit vangéW, wi It u ..ons. , idat
dan iateni fW£ton,?? Wij zullen, d«H' zórgen,' dat' dez©' fout h^stold wordt.

-Al„ onze - gegeyonst, adrosî . postrekening, tel ëf oon , stajin op . .de . binnen-*
kant van het acljutor blad . So.lt i u dezb gegevens 'voor al uw oontaoton
mot De Wende gebruiken en niet. ̂ russol lastig- vallen?! Brussel ̂

- ' ' o .)j,9tref^en en (Siuttr*: alles aan önö 'door;

J'" '' ' r/" •• '•{• ..-,- '.r'-:.;•-::•:•• . v.-1 - i ' ^̂ r Hooga oh t o«d,
J8̂ hS':ïS5»itó!i'=''>v''-̂ -r; •t':--;"-.^f-- - • • ":"'' stlohtine 3>o ffendö, . Namens bet BeatUur
Toezending al B -'f -•• ••'• •• •-.-.. v ' . . ..; j .....̂ ,..,-.M.: .• i;;j
bri«8:-ifTf.-'165̂ '-. =• • • ' • • •

:.-.fM:;30f*J '; -̂

.=j.r. o-.i.afi-- f î A-- -̂  -̂  P;I..OÏVI..;V.
•jo. ••-.-•';i."'.'!'>'!t' •• •ƒ?' "W •i;'"ŷ 1V') .'.:-;---!
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Informatierappolt

Door rapporteur In te vu/ten

Volflnr. : 15

Datum : 15-1-1987

Door BVD In te vullen

BO :

Bijl. s

Dlstr.:

ACD 87ÜZ09 141
datum 03.FE8.1987

CO

b. d. -—

Betreft;. Het blad de "WENDE".

.
Vernomen werd dat bet blad de WENIË is opgeheven.'
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