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17 Februari 7. 

In ee11 'b·cspreking met den Roer van Ieperen te "roninr;o11, waarbij 
deze de opheffing aankondigde van Pen partiouliere,, i:nfomp:tiedienst 
onaer zijn leiding, welke tijdens de Vijandelijke -oozettin� en ook 
na de bevrijding in het .Noorden dor: londs i:orkzso.m is _geweestt

bracht de Heer van Ieperen de n�..m.on naar voren Vàn eon tweet�l 
1 

personen, di� zich volgens hem door bijzondere geschiktheid, betrou�-
baarheid on 1iver zouden hebben onderscheiden • 
.,..�n hunner is Jenae.md: Joharu�eE SNIP, 3ebo:ren 23 August11e 1�23 en 
\""'onnt �·be.r Nv-...mens-traa·t 32a. te G-roni.ngon. J)e hee:r van Ieperen �crzocht 1 
mij zoo nogelijk mijn uedewerking er toe 1.;e 7oi.·lacnen, dat voor
noemde s1nP ·')ij de ge'l.lleentepolj.tie te Loem1ari'ten wordt 5-0plaatst, 

\� mede in vcrb�md met �·et f'ei t, da�t bij over vele rclstiGS in deze 
�ta� en in de prov:i..�cie 'Friesland zou beschik.ken. 

J�ane;ezien ik van oordeel ben, aat het alleszins éewenocht i·a, 
dat bij de OJ.)heffinr.; va..'Yl een di-:?na·t als vorenbedoeld, evont».eel 
bestaande contacten niet -verloren :;a.an, doch bij voorkeU1" e.a.n be
paelde politieinst�..ntieo worden ove'r�odrag$n, moge ik U verzoeken 
"e mogeli.jlthcid vo.n termü±stelling bij U'7 corps ï.ran SNIP ?oornoemd
in O"ITel"�1egin� tG willen �1c:men, 'Vi'8l1D.eer deze na onderzocl: Uwerzijds 
hi0!'"':oor geschikt is bevonden. 

Con.1!lissa:c:i:s van Poli·lïie 

1Il1lT H:OOFD VAN D:CN CEIITJL!ieN 
VEILIGllrIDSDI�JJST� 
namens dozen: 

r 
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# CH EF VAN DEN GENERALEN STAF 

Afdeeling: 

No.: 

Bijlagen; 

III B 

2755 Geheim. 

3 

's-GRAVENHAGE, 31 Oct. 

% J.Ji� / � 1 NOV. 
J� I 

ONDERWERP: Organisatie voor �/f\ K) Algemeene Nationale lluJ.p. 

\. (� 
' 

1946. 

• 
BijgaanrJ moge ik u. in afschrift, 

do correspondentie aanbieden, gevoerd tus
schen het Secretariaat der Organisatie voor, 
Algemeene !àtionale Hulp en den res. 1 o Luit. 
P. KL00S'f .... RI,1AN, naar den inhoud 1"ma.rvan i..� 
kort.neidsha.1v� moge venrljzen. 

Voor de gooc1e ordo moge ik op::ier
ken, dat de res• 10 Luit. P. :::loosterr:ian 
werkzanm is als inlichting3officier bij de 
2e : tili taire Af deal ing.

.., \ 

• 
Het Hoofd van de Afdeeling II 

, De Lu t. ;.Kol. van den Gen. St 

� o/+ De Luit.-Xol.

y k.·
__.;:.- �- ---

r'.._P. F..okje • 

• 

AAfü , Ministerie van Oorlog, \

\ 

Chri Uilitair Ka. binat, 
1, . 6 � \ t.a. Hoofd .BUreau ,
) ', • s G-;ravenhago, t\. 

\{ 
Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,�\ 

':, @J!iy�s.t.�r,at 68, 
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F S C H R I F T 
�-----------�---� 

ORG NIS TIE VOOR ALGE EENE flATIO:tiALE HIJLP. 
---------------------------------------�-

Secretariaat: P.c. Hoottstraat 45 

Leeuw ... rde n. 

Tel" 4637 • 

. an den ,'ieledelgestrengen Heer 
P. KlJosterman
-qes. le Lui tenant
4e Comp. T.T.
HA MST'EDE
-----------------

Aansluitend op mijn schrijven d.d. 3 dezer, deel ik 
U mede, dat thans een uitnoodiging is ontvangen van den Heer Mi
nister-President om het aan Zijne Exc ellentie gezonden request 
middels eenige vertegerHvo..,rdigers onzer org . .inisstie te komen toe
lichten. 

Daarto e stellen wij ons voor om met een zeer beperkt 
aantal ·personen bij elkaar te ko:raen in Cate 'De Pool'', Plein 10 
te 's-Gravenhage o� Dinsdag, 22 Ootober û.s. te 12.00 �ur, tenein
de een vo,rbesoreking te houden. Des nanidd&gs te 14.00 1ur zal dan 
het onderhoud op het Ministerie van Binnenlandsche Zaken pl�ats 
hebben. 

.ij ZlUden het zeer op prijs stellen, indien u deel 
zoudt v1illen uitmaken van de door ons af' te v:::i rdigen deputatie" 

Mocht J besluiten om aan àit verzoek te voldoen, den 
3ouden wij gaarne ZiPn, dat iJ of in Jnifonn, of in da..i vcor ge
sohikte b1rge ·kleeding (z1v"'rt) verschijnt.· 

Daar de tijd Vbn voorbereiding reeds kort is, ve zoek 
ik J met klem om mij pe:r o"D.gaande te be'l"iohten ot 11ij op uw ko·nst 
kunnen rekenen. 

De Secretaris, 

w.g. D.J. ten Hove

Voor eensluidend afschrift: de Kapitein 
w "g. A.P. Duran 

Voor eensluidend af.sohrif't 
de dj. o.o. - ·am.

J .L.B. Se r-tons 

'\ 

\ 
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• F S C i � I F T
----�------------

ouGA.�IS TIE VOOR LGF E'NE NATIONALE HTLP. 
-�-------------�-------------------------

Seoret,..rH:tnt: P.C. Hooftstruat No. 45 
Leeu,·1.:.1 rden 
tel: 4637 

Leeuw rden, 3 Ootober 1946 

AAN: den ,eledelgestrengen Heer 
P • KLOOSTERMAN 
�es. le Lui tefümt 
4e Comp. 'l'.T. 
R a � � s t e d e 
��----��---------

Antwooraenè. op Jw schrijven a.d. 23 September· j .1 
deel ik J nede, dat op d� door U bedoelde vergadering als eindoonolu
sie kiv<im vast te st{:l&n, dat het gewenscht was om ons met een request 
tot den Minister-President te richten, ten.einde te ko�1en tot inste 1"

ling ven een van reeeeringswege ingestelde oomm1sste, die tot tabk 
heeft om de bundeling van de ve spreid gegroepeerde personen in een 
organisatie in studie te nemen. 

Dit request is op 2 Juli j.l. Qan den Minister
President ve "ZOJ:l..('l;n in e.on uitvoerig schrijven. Daarbij werd bovendien 
ve�zoobt o"'l aon Jfgevua rdigden de gelegenheid te geven om de in het 
schrijven ui teengezettellt gedachten naaet- toe te lichten. 

Hoevel ik het 11e-e J eens ben, dat er toch e1ndelijk 
,uel eens iets moet ga.an g�beu::en, is er otficiee 1 van egeeringszi jde 
nog niets gedaan of ond 0rno�en. De door ons verzochte bespreking 
in een perso.1nlijk onderhoud heE"ft dan ook na,g:k niet ':)la-t,ts gehad. 
Bij het bezoek, det 'de Ministe:r-Pres1dent eeni@:e dc.1pen geleden .... an 
Groninren heeft gebreoht is h$ ons verzo�k op tactische wijze nog
maals in herinnering gebracht. ij verw ohten thans, volgens de 
toezegging te Groningen door den Minister-President gedaan, een 
spoedige uitnoodiging om een en ander in Den Heeg nader te besrreken 
en toe te lichten. 

Hoewel het mij betkend is, dat de be staande groe
peeringen zich ·1ee r en .eer gaan instellen or, het zoP.ken nae r een ei
gen opl ssing van deze i 11passe, ko• t hqt ons toch gewonsoht voor, d .... t 
een gezd�elijke organisatie met de zoo noodige regeeringssteun toch 
ons uiteindelijke doPl moet blijven. De vooruitzichten zijn boven
dien niet � eheel kansloos al duurt het wat leng. 

Ik Yertrouw, dat ik U '!let bovenstaande. weer eeni
gernate h�b ingelicht Pn doe een b�roep OJ û om eigenmachtig orgonm
seeren en 11i tb 1uwen VRD bepa Jlde groepee ringen van personen niet 
in de hand t� •,1erken, doch ee, st het r·esul taa t van onze ben.oeiingen 
in Den Haag af te wachten, Indien deze verwachte besprekingen hebben 
plaats gevonden, dan zel oruuidóelli jk daë1 .. :opvol€"end een nieuwe lande
lijke ver(!adering ,,orden uitgeschreve n, ter bespreking van een en 
ander. 

Met vriendelijke groeten, 

De seoretaris 

w.g. D.J. ten Hove

Voor eensl•lide>nd afsch:-ift: De Kaö tein 
N .g. A.P. D· ran 

Voor eensluidend afschrift 
de dj. 

Sertons 
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� •. fsobrU't F.equest aan den .Minister

Aan Zijne T<xoellentie, den � ilJister van

--------------�------------------------� 

E:xoe llen tie,

Ondergeteekenden hebben de eer, het volgende onder de wel
willende aa nd oht van J .ve Excellentie te brengen. 

Nu het ru1,, een jaar p-eleden is, dat ons vaderland van de vreem
de overheersohing bevrijd is, ;vordt het steeds d . .iidelijker, ·net welk
groote �oeilijkheden Re�gering en volk t� kaupen hebben bij hun ern-
a tig streven n.:10 r hers te 1, opbou.v en vernie'lwing van ons volksbestai!jn, 
dát zoowel op stoffelijk als geestelijk gebied enor�e schade heeft ge
leden, teneevolge van de krijg en de druk van den ove r'lveld iger. Deze 
moeilijkheden vinden hun o rza.:.)k in deT eerste plaats in de rechtstreekse
gevolgen van den o rlog en de uitplundering, w�areen ons land heeft bloot
gestaan, in de t�,eede plaats in de ont �i !.drnling van hetgeen 1e het 
Indische problee.;i zouden kunnen n emen, mad r in de de :rè.e plaats ook de
tegen.ierki ng, a ie bij bovengenoe".Ild streven ondervonden ,vordt van een 
deel der bevolking en die zioh openbaart in allerlei onma�tschappelijk e
strevinpen en dagen van verzet en terreur op eoononisch gebied. 

Onde.!'geteekenden heboen een open o g en groote wu "rdee :ring 
lltvoor hetgeen de 1egeering doet voor het h�rstel van de pJsitie, die 

het volk en het Konin.kri jk hebben in te ne.aen in den kring der mogend
heden en vo)r hetgeen volk en Re�ering zioh ten doel stellen ten ednzien
v�n de overseesohe gebiedsdeelens also�k in betrekking tot het naburige 
Duitsohland, �aar thans willen zij in he t bijzonder de welwillende 

andacht van Jwe -,xoellentie v!'ogen voor bovengenoemde binnenlundso.he
11oei li jkheden. 

Ondergeteekenden toch rieenen er in het belang var� ae r.egeering.
en volk te mor en",noeten .:i ;]zen, dat er Dbe st en tegenover de kruohten
die zich richten on het herstel .en de gezbnde vernie wing van ons 

nationa�l bestaan, zich ook zGlke elementen bevinden, äie er in het 
·�rgeloo-pen jae:r blijk van gege:ven hebben het t gendeel te .-villen 
en die zoeken van het herstel eener gezonde demoor�tie.in ons vader
L,nd in den weg st"an en tegen.,erken" Oooerge tPt-kenden _a ·zelen niet,
laatste gen oe de krJchten en extremistische ele.enten, van welke
a ra d11n ook, als stat-ttsontbindend tf Kö 1ö::!kte iseeTen. · 

Ot'l. de door de ... e�eerinr en de overe-roote mee de·heid van ons
volk ge;rilde reohtsst..lat na r binnen en na� 'oui ten te kunnen hand- .

• hav-en en Vl=!rd'ëdiï:,en, is eel'J kr1...chtig mechtsappa rast no èzek-::: lijk 
Dit machtsa·�)arast, at t wij tu elf.' eerste plaats hebben in onze land
zee- en Li ct1t�acht, hç�ft in de b daip-e omstandifheden e •n z�er Z,'la. e
té.lak te VPrvullen. freziP"l nog van dP !ieder poouw, die, speclu 1 wat
de L ndN,oh t betreft, v n de gronö. 1;;f m >et plaats hebben in perso
neel en materieel, il zij in staat zijn clken tegenstander met 
s J oces het h ofd te bièàen, rust op ons leger thans reeds onmiddellijk·
een nietvgeringe taak in Indië en welàra ook ia het bezette Duitsche
gebied. Handhaving _van onze rechtsstaat naar binnen is een taak 
die in de eerste :ple" ts voor rf'kening k,., 11t van de poli tieool"psen. 

unneer het echter ooit n odig mocht lijken,·áat de Regeeritlg
een beroep zou- doen op vrijwillégers, o:n haar in de handhaving van
orde en :rust ter zijde te staan, dan behoort op zulk een kritiek 
mo . .,,ent een krachtige organisatie van bedoelde vrijwiiligers voor de re
geering besobilcbaar en oaraat te wezen. Daarom heeft een aansi(,nlijk a�n
tal perJ.3onen in ons land zich, 1p initatief van een groep gelijkge
zinden'· provincie Groningen, bereid verkléiard11, zich in organisatorisch
gerband te vereenigen, teneinde ten alle tijde gereed te zijn, om de 
regeering tarzijde te sta�n bij de handhaving v�n orde en rist binnen
de grenzen van ons vaderland. 

Da t de groep van royale vaderlanders, uaarover hier sor�ke 
1s, metreoht aanzienlijk genoemd 1ag worden, 0ge hier it blijken, dat
zich reed.s d izenden p�rsonen in ons land, behorende tot vPrschilh:n
de loyale politieke richtingen·, bereid heb�en verklaa:. rd,, t0t boven
I«XXRi«Bx bedoelde orghnisatie toe te treden.

Ondergeteek�enden



-2-

Ondergeteekenden, die ;veten, dat zij sprPken in nann van duizen
den van ons volk, verzoeken daû�om �we Excellentie beleefd d ch drin
gend het tot stdnd ko�en van een organisJtie in bovenbedoelde zin 
en h ... a r erkenning door de regeer1ng te willen bevorderen. 

V 0rts hebben onder ·eteekenden de eer Jwe ExcellPntie beleefd te 
verzoeken enkele hunner, zoo spoedig zulks �ogelijk is, te w�l1en ont
vangen, voor een onderh,ud op de ddor Jwe Excellentie te bepalen tijd 
en plaats, in -velk onaerh 'ud zij fSc..!'ne de boven uiteengezette gedachten 
nader willen t4>el1chten en bespreken. Ondergeteekenden toch zijn overt ... jgl 
a ... t ..Jan een spoedig tot stund kolle n van de door hen voorgestelde org_ni- 1 
satie niets in denweg st..iat en dat deze van zeer gr ot belang zijl blij
ken te zijn vo0r ons volk, ons vaderland en onz� réteering, die zeker 
op ulle event li tei ten zal willen voorbereid zijn, o , 11<.lnneer ons n. .. -
tionaal bestban in geva r och t zijn, onze democ rt,ti sche instellingen 
te handhaven en ver·dPdigen t.egen al en è.ie zouden \'iil en aantasten 
of vernir'tigen. 

't ,,elk dcbende enz., 

Groningen, �6 J•mi 19-16 
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'B. < 1530 G.MtEIM

R. C. W •.

Or.&$• voor Ale. Nut.Hulp 

30 October 6. 

.IUcrmeàc h.eb '11c fü:-: eer U te b,1-rj_-!h:t"cn da-'li ;n:i.j uirt ni:ct 
na.Aer te cont-r..ole.eren bron het vol�onde .verd i:tedE;)gcdèeld� 

qp de lo. •ts te verga.d,eT .... ng van äc "Orea.ntsat".l.e 'VOOI' Alg. 
Nationale 1IuI1>" .zou zijn besloten om' aç;ln t ee· me'nsc· e� uit o1k 
cdetrict onderricht te "'év�n in het gcbr"l ilt VP..JJ, mQderne wapenen • 
.Als deze menscbi3'rt opl'.>"eleid zijn 'tot in,rh.ruc:teur, lclJnne:.n zij de 
leden in hun d:Ls·�rict leo geven. Voo1,ts zou elk district cién man 
:raoetfln a..i1:n.wijzen, die 9nde.r�i:ci1t ·rijg:t voo;r den inl!i.c' tln�sdien 
der orgnn satie • .Dit onderri.cbi; zou ge-du.rende ios weken dec zat-e.
d�.(!'O.id<la.es te·. G�oningö,n .,orden ge .evon • 
• ' Ik mo� U vcrz·oe\c.m· c-en onaerzook te 1îllen. Doen i1' -tel-

len on nij me hei �eè1;t). t at in kennis tt� wil "ben doan at�l 1.en� 

e ' 

,,. 
,, 

1' 

•:, 

Het noofd �an den 
Centralen V.�iligtteidodienst 

nwnens dëzen 
4e Lui\enant-�olonel: 

. ' 

.{\.an den Heer Ho?t'dcommis.;aris van Politie 

't,e 
Il:. . ,, 

; 

l fl. 
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/ 
Ten vervolge OJ mUn rapport Nr 175/'46,Geheim,J.d. 

16-10-1946,betreifende Oröunisatie Voor Algemeene 
Nationale Hulp,heb ik \,Îllem Verhulst,Hoofd-.H.echercheu.r 
te Goes,de-eer ü Hoo6 Edel Gestrenge beleeid,hierb� 
aan te bieden een tweede schr1jven,waaruit blijkt dat 
het best�ur dezer orbanis atie verd uit genoodigd om 
een besprekin6 te houden met.den Linister-President, 
en hun doel en streve n  toe te lichten. 

1v1ij vver:l vöorts bericht Jat vooraf op 22 October 
1946 te 12 uur in café 11 .De Pool 11 "Plein 10 Den Haag, 
nog een voorbesprekin0 v,erd 5ehouden,, aaraan werd deel 
genomen door V�n I�ERJN,Ten HOVE,Van TUIN,oud-Burge
meester van Veendam, thans E:>edeputeerde ,Kar!itein .BOLOGIB 
te Ede en de le. Lt. KLOOS'LERfu.AN thams te .ven Haag. 

Op deze voorbeaprekin� werd in hoo1dzaák no6 beepro 
ken het do or hen aan den Minister-·Pree ident �ezonden 
request ,en er bij den lllinister op aan te urin5en dat 
deze een commissie in zou stellen om te komen tot sa
me n bundelin6 van alle groeJen ûie het zel�de doel in 
dezen nastreefden en van goeden wille "are1: • .i.1:et û.e 
Landsknechten ,ilden ze echter niet samenwerken. 

De vorengenoemde vij! pa rsonen hauJ.en daf.rna te 14 
QUr een bespreking met den �inister-President.Pls hun 
doel �telden z� a�n dezen voor,verst�wking van het 
politie aparaat in woelige t1den en het inzetten van 
hun economische �roep om stakinben op te heI�en. 

De fuinister stemde me� dat doel �el in maar wilde 
de zaa.k no5 eens nader overwegen. 

De Minister stelde echter voorop dat in de eerste 
plaats de v.apens die de leden van de organisatie in 
h.un bezit 1i.be!ff'rl't zouden inleveren,, e-nt dat h'.,; onuer 
geen voor waarde .ie en leber1tjë""iThet leger dulde. Toen 
zij aanvoerden da't de co!D.Ill.unisten dit toch ook niet 
zouden doen en zij dan met leege handen zouden staan 
gaf den Ivünister te kennen dat dit een zaak van de 
Reggering wa�.Hierna beleefden z� dat ze zouden mede
werken aan de inlevering van de wa.L)ens. Voorts d.eelden 
z'j mede dat hun organisatie omvatte• de p.rovincies 
Groningen-1riesland-Drenthe,5edeelten van Gelderland 
en Limburg en Zeeland,alsruede dat het hun bekend v,as 
dat er no6 meerdere groepen ,aren buiten hun verband 
die sterk gewa.,,)end waren. 

Ten slotte deelde de .1.>ünister hunn,ede dat hij het 
geheel nou eens zou over�ege n. 

l 

Op de nabe�preking aie �erd behouden in voren be
noema caf�,bleek dat men niet erg gesticht was over 
het feit dat de wa,.;>ens moesten worden ine:,eleverd,en 
het liut niet voor de h�nd dat dit zoo maar voetstoots 
zal gebeuren. 

C.B. 2393 . 50.000 . t 2 • '45 
BNV 51 
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Aan: 

Van IPE1�N deelde mede dat hj den uitslag van het 
onderhoud slecht dur�de mededeelen aan zijn organiEatie 
om<'lut h.j banb -.,,as ;hit ze dan oj hv_n eigen houtje door 
zouden ga an, en dit .• e 1 in e.x. treLJ.isme kon ontaarden. 

Evenwel wa'3 h'j van meening dé:tt ze niet ge.heel v,,çren 
a.fgestooten en dat er alt;jd. no6 een open deux b:j den 
ll!inis ter bleef, daar on. zal ook het onderling contact 
met de verschillende Provincies b�wa�rd wo rden. 

Ook dee lJ Van IP.E.nEN .JJ.ede dat h j over een ui ti::,e
breide Inlicht inben dienst bee chikte. 

tl�t is wellicht van bela�g contact te houden met 
deze organisatie en vooral met oie inlichtingendienst, 
ik zal dit alt.hans via Jen le.Lt.LLOOo'l'ERiï·Alif tr�chten 
te doen. 

v . 

den Hoo6 Edel Gestrenge Heer 
Lui tenant Kolonel J. G-. C 1tA.ó.uEN DAM. 

te 
'e- GRAVENHAG� (Ja'trastraat 68) • 

• 
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BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

H. 0. NETHERLANDS SECURITY SERVICE 
Datum 

Date 16 0 C t Ober 1 9 4 6 • 

Nr. 175/' 46.GEHEIM. 
18 OCl �unb�:;•'Pn ORGANISATIE V OOR ALG.l!:MEEN.8 

Bijlogen l'JATIONALE HULP'!
,. 

t:nciosures Eén .

Aan: 

Naar aanleidiing van m�n rap�ort nr.92/'46,GEHEIN 
d.d.5 Juli 1946,betreffende "ORGANISATIE VOOR ALGE
I,IE...,NE NATI01'l'AL.B] HULP"· met bijlaben,heb ik \,illem
VERHULST, HooÏd-Re chercheur te Goes,, de e .:r U Hoog
Edel Gestrenge beleefd het navolgende te berichten •

Via den le Lt. P • .IS..LOS2TERfli.AN te Haamstede .heb ik 
getracht contact illet deze vereeniging te krUgen,�et
geen mtj ia ge�ukt. 

Ik doe U hierbij e.n afschrift toekomen van een 
brie1 die KLOOSTERMAN ontving van den �ecretaris der 
vereeniging D.J.ten Hove te Leeuwarden.Uit dit 
schrijven bltkt genoegzaam dat zij nog steeds actief 
z�n om te komen tot e�n Groote organisatáe over het 
geheele land. 

v. 

den Hoog Edel Gestrenge Heer 
Luitenant Kolonel J.G.CRABBENDAM. 

te 
's-GRAVENHAG.d: (Java.straat 68). 
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Secretariaat:P.�.Hooftstraat no.45. 

• 

LeeuVi arJ.en. 
tel.4637. 

Aan den ,.eledel6estr.Heer
.P. LLOOS'.rE.tll....A.N, 
Res.1' te Luitenant 
4e Comp.T.T. 
tl A AM S T g DE. 

Leeuwarden,} October 1946. 

Ant�oordende op Uw schrijven u.d.23 Sept.j.l.dee1 ik U mede,
dat op de door U bedoelde vergaderin0 als eindconclusie kwam 
vest te P taan, ,.u.a t het ge,iens c ht was o 11 ons met een re ue st tot 
J.en I1..inister-2resiàent të richten,teneinde te Lom.en tot inste\-...
ling van een ven re0e.rings�e�e ing6stelde com�issie, tie tot 
ta .... k .hee:ft om de b .... ndelin0 van J.e vers pre id gegroepeerde ;_:ie r
sone n in een organisatie in studie te nemen. 

Jit request ie oJ 23 Juli j.l.a n den Llinister-President 
verzonden in een uitvoerig schr:jven.Ja�rhjj \,erd bovena.ien ver
zocht oma n enkele atgeva rdigden J_ jeleienheid te geven om 
cte in het echrUven uiteen�ezette 6edachten nader toe te lichtwn

Hoewel ik het rµet U eèns ben,dat er toch eindel'jk vel eens 
ietE moet gaan �ebeuren,is er o�1icieèl van re5eeringsz�de 
no_, niets gedaan: o:f ondernomen • .Je door ons verzochte bespreking
in een persoonl�k onderhoud �eeft dan ock niet plaats gehad. 
B1 het bezoek,dat Je winister-President eenige d�gen geleden
aan Groningen heeft gebracht is hem ons verzoek O) tactische
wjjze no0ma ls in herinnerinf, gebracht. ,dj verwachten thans, 
volgens de toe ze gbing te Groninbe n doc.r �e :u r,Iinis te r-J?re s ide nt
gedaan,een speodige uitno0digin0 om e�n en ander in �en Haag 
nader toe te lichten en te bespreken . 

Hoewel het m� belend iË,�at ae besta�nde grpepeerinGen zich
fueer en meer gaLn instellen 09 het zoeken na� een eigen op

lossing van deze impasLe,kollit het ons toch &ewenscht voor,dat 
een ge z ame 1 �jke organisatie met de zoo noodige regee rini:,S steun
toch ons uite�ndel�k doel moeten bljven.De vooruitzichten 
zijn bovendien niet geheel �ansloos al dUQrt het wat lang. 

Ik vertrouw,dat ik U met bovenstaande weer eeniger_,ate heb
ingelicht en doe een beroep op U om eigenmagtig organisearen 
en uitbouwen van bepaalde groepeeringen van personen niet in 
de hand te Nerken,doch eclrst het res..tlta�.t van onze be..:noei
ingen in Den Haag af te wachten.Inuien deze verwachte bespre
kingen. heb ben plaalbs 0evonden, rian zal onmidd.e llijk daarop vol
gend een nieuve landeltke verbaderin5 orden uitgeschLeven, 
ter bespreküg van een en a.nder. 

Met vriendelijke groeten, 

(
0

et) D.J.ten Hove.
De Secretaris 
�.J.ten Hove. 
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