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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te

bieden, waarin in het kort zijn weergegeven enige indrukken,

opgedaan op de cursus van de "Heimvolkshochschule" in het Jagd-

schloss Göhrde bij Lüneburg in West-Duitsland (21-8 t/m 3-9-1957).

Aanvankelijk werd gemeend, dat het hier betrof een samenkomst

van uitsluitend voormalige nationaal-socialisten, gezien de daar-

voor hier te lande in die kringen getoonde belangstelling en het

deelnemen daaraan door een figuur als Dr. T. GOEDEWAAGEN.

Hoewel zulks achteraf is gebleken onjuist te zijn, is toch

uit gesprekken met aan de cursus deelnemende, nog nationaal-soci-

listisch georiënteerde Duitsers, iets kunnen blijken van in die

kringen levende gedachten en toekomstplannen.

/HET HOOFD VAN DE DIENST

Mrr"J.S. Sinninghe Damsté

Aan Zijne Excellentie
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POSITIE DER VOORMALIGE NATIONAAL-30CIALISTEN IN WEST-DUITSLAND.

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven zijn

sedert geruime tijd vele voormalige nationaal-socialisten

herplaatst; niet alleen in meer ondergeschikte betrekkin-

gen, doch eveneens in topfuncties.

Zij hoeden zich er in het algemeen angstvallig voor

buiten de kring van vertrouwden van hun sympathie voor het

Hitler-regime te doen blijken, uit vrees voor het verlies

van hun betrekking, aangezien hun doen en laten van rege-

ringswege nauwlettend wordt geobserveerd. Daarom bewegen

zij zich in het openbaar niet op politiek, doch slechts

op 2gn. cultureel terrein.

Huns inziens kunnen zij onder de huidige omstandig-

heden niet anders doen dan een afwachtende houding aan -

nemen, onopvallend contact met elkaar onderhouden en zich

voorbereiden voor de toekomst, totdat namelijk de tijd

rijp is om de Duitse politiek om te buigen.

Openlijk politiek actief zijn slechts enkele - ook

in het oog van de meer gematigde naai's - "gevaarlijke

fanatieke groeperingen" (zoals de "Deutsche Reichspartei").

In de kringen der aanhangers van het "Derde Rijk"

wordt thans de mening verkondigd, dat ïlitler enkele grote -

tactische - fouten heeft gemaakt, n.l. door de oorlog te-

gen Rusland en door het uitroeien van de Joden. Het natio-

naal-socialistische systeem als zodanig verwerpen zij ech-

ter niet.

Toekomstplannen.

In de ogen van de vroegere nazi's is nog steeds Duits-

land aangewezen om t.z.t. een West-Europese statenbond tot

stand te brengen en daarin een leidende rol te vervuilen.

Volgens hen was ,ook het nationaal-socialistische ide-

aal om één grote West-Europese eenheid tot stand te brengen,

een soort Verenigde Staten van West-Europa met Duitsland als

leidende mogendheid.
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De activiteiten van de Europese Federalistenbeweging

- meer in het bijzonder van de Duitse organisatie hiervan -

zijn hun in dit verband niet onwelgevallig. Deze beweging,

wier streven eveneens gericht is op een Europese éénwording,

kweekt in andere landen een zekere goodwill voor Duitsland,

die t.z.t. voor hun doeleinden nuttig kan zijn.

De.nationaal-socialistische voormannen zijn voorts van

oordeel, dat Euromarkt, Euratoom, Kolen- en Staal-gemeenschap

en soortgelijke met de Europese integratie samenhangende kwes-

ties, passen in het kader van hun politieke opvattingen over

de toekomst van West-Europao Vandaar ook dat zij het streven

van de Europese federalisten en overeenkomstige organisaties

steunen, aangezien deze in hun oog niet alleen voor de toekomst,

maar ook thans reeds te beschouwen zijn als "mantelorganisaties"

voor het komende Duitse leiderschap op het West-Europese con-

tinent .

Het tot stand komen van een soort Europese Unie zou

bovendien dit voordeel hebben, dat deze voor de andere Euro-

pese staten aanvaardbaar zou zijn, zonder de bijgedachte dat

Duitsland daarin de overheersende rol zou willen spelen.

Vóór een en ander verwezenlijkt kan worden, moet Duits-

land ook militair weer sterk genoeg zijn. Economisch is het

zulks al. Dan is het ogenblik gekomen om gaandeweg de Ameri-

kaanse hegemonie te elimineren, eerst in Duitsland zelf en dan

in overig West-Europa, waarna begonnen kan worden aan de taak

om .Duitsland te maken tot de leidende mogendheid op het West-

Europese vasteland.

Het nauwer aanhalen van de contacten met vroegere

nationaal-socialistische organisaties in het buitenland, dat

allang op het programma staat, zal in de komende jaren zoveel

mogelijk worden bevorderd. De bedoeling hiervan is: het ves-

tigen van steunpunten bij het streven naar de West-Europese

eenheid.
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