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DB BiJUEïiïïa:.;s!r VAii EHKELD OUD-UATIOITAAL-SOCIALI^ÏEN
TE TOLEDO.

Het lag in de bedoeling der verschillende Westeuro-

pese verenigingen van oud-NationaaL-Socialisten en Paso is ten

om op een b i jeenkomst ter gelegenheid van. de herdenking van

de bevrijding van het Alcazar te ïoledo te komen tot een in-

ternationale organis.atie. Het initiatief hiertoe ging uit

van Kar l He i nz PEtIBS fjER^ uit Wies baden, de leider van de !'3uro-

aische Soziale Bewegung" en de Zwitser Jean BKAUV3RD. oud-
--̂ ™'̂ "̂

SS-er oncTër rJ'egrelTe',' thans woonachtig te Madrid,

De f eiabt e l i jjche den te Toledo_eind September 1951 had-
den evenwel..oen zuiver Spaans karakter. Er namen aan deel het

garnizoen viatl'Toledo , formaties van de ï'alange en de politie
* * é

en voormalige'verdedigers van het Alcazar onder leiding van

generaal ï/ÏGSGjiBDO-.

Het w'ae* van Duitse z i jde de bedoeling geweest om hier-
aan ook te laten deelnemen door een groep Duitsers die be-

hoord hebben tot het CONDGK-Legioen. Deze opzet mislukte even-

wel, omdat de Fransen hen een doorreis-visum weigerden. In

Toledo waren als buitenlanders dan ook slechts aanwezig;

H.IESTER (Duitsland), EAPOjEGHE (Frankri jk) , Per EÏÏODAHL ( Z w e d e n ) ,
Van TlEWEIï (Nederland.

Kar l H ei fis PRIESTER is uitgever van het blad "Ix'ation-

Europa"', leider van de "Europaische_Soziale Bewegung" en ge-

wezen voorzitter van de "Nationale Deaokratl^sche Part e i"1 (NDP).

PerEN^^^tti is leider van de "Zweedse Vernieuwings-

beweging" en heeft in de rijen van de W'affen-SS gestreden.

Paul van TlEJ'TEjJ is de leider van de "kerkgemeenschap

uropau, een organisatie waarin oud-ÏSB-ers de leiding hebten.

V j ) T / a n Tienen, riS-UntersturrnfUhrer, werd tot 8 jaar gevangenis-

straf veroordeeld. Hij werd evenwel na 4 jaar uit de gevangenis

ontslagen. 'Tijdens z i j n verblijf in Spanje droeg hij steeds

het Ijzeren Kruis, dat hij voor zi jn gedrag aan het Oostfront

gekregen heeft.
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7an S pa arts e g jj^La.Jieejf:' t rn e n si c h bewust van de boven-
genoemde personen gedistancieerd. Een officiële ontvangst heeft

dan ook niet plaats gevonden. L/a opzet, orn te 'Toledo tot de

oprichting van een internationale organisatie van oud-'Nationaal-

Socialisten te komen, moet dan ook als mislukt beschouwd worden.

Ee^in October 1951.


