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G E H E I M

HERDENKINGSCOMITË "MALENTE".

Zoals reeds eerder werd bericht wekte J. HARTMAN in de jaar-

lijkse algemene medewerkersvergadering van de "Hinag" de aanwezigen

op tot deelname aan een herdenkingstocht naar Malente in West-Duits-

land.

Thans is gebleken dat sedert 1957 te Arasterdam bestaat een

"Herdenkingscomite Malente", ook wel genaamd "Comité dodenherdenking

Malente". Een van dit comité in 1957 uitgegaan rondschrijven vermeldt

aan het hoofd naam en adres van HARTMAN.

Blijkens dit rondschrijven dateren de plannen om met enige

Nederlanders een bezoek te brengen aan Malente, reeds van 1956.

Uit het orgaan van voormalige leden der "S.S." "Der Freiwilli-

ge" bleek toen nl, dat zich in genoemde plaats het graf bevond van

de aan Duitse zijde gesneuvelde Nederlander Lammert Bruinenberg.

Na voorafgaand overleg met de "Hiag" in Oost-Holstein werd

op 5 »ei 1957 voor het eerst door ongeveer acht voormalige Nederland- <

se S.S.-ers aan de te Malente door de "Hiag11 georganiseerde herden-

kingsplecht igheden deelgenomen. i

Onder de honderden deelnemers bevonden zich ook de gewezen

Duitse generaals Bamcke en "Panzer Meyer". Laatstgenoemde was toen >

pas door de Canadezen uit gevangenschap ontslagen. l

Twee aan deze herdenking deelnemende geüniformeerde amateur- .

muziekkorpsen hadden volgens HARTMAN in dezelfde samenstelling deel j

uitgemaakt van de voormalige "Hitler-jugend". i

HAETMAN zelf zou in elk geval ook dit jaar in mei naar Malente '

gaan. Omtrent eventuele deelname door anderen is nog niets bekend. \

Velen uit de kringen van de" voormalige N.S.B, en de S.S., die •

wel zouden willen gaan, zijn verhinderd uit hoofde van hun werkkring. :
i

Bovendien zullen vermoedelijk ook de kosten, ongeveer ƒ ̂ 0.-, een ;

remmende invloed uitoefenen. . S

Deze factoren maken het vooralsnog niet waarschijnlijk dat, J

ondanks de door HARTMAN gevoerde propaganda, in de toekomst van f
?

Nederlandse zijde op grote schaal zal worden deelgenomen aan de |

jaarlijks te Malente te houden herdenking. j

l

mei 1958. |


