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L.O.I.T.-BULLETIN, ZOEKLICHT

De bekende oud-politiek delinquent J.B. Hartman heeft met be-

hulp van enige geestverwanten een gestencild orgaan uitgegeven, ge-

titeld "L.0.1.T.-Zoeklicht". (L.O.I.T. is de afkorting voor "Lande-

lijke Organisatie Invaliden Tochten" onder welke naam Hartman de

aanvankelijk door de "Hinag" geëntameerde autobus-tochten voor inva-

lide ex-SS-ers en hun familieleden organiseert.)

De initiatiefnemers willen dit bulletin, behalve als mededelin-

gen-orgaan inzake L.O.I.T.-aangelegenheden, ook benutten voor het op-

nemen van berichten uit binnen- en buitenland, die in de Nederlandse

pers niet "volledig uit de verf komen11 dan wel in het geheel niet wor-

den gepubliceerd.

In het eerste nummer van "Zoeklicht" waarover dzz. de beschikking

werd verkregen (mogelijk is dit slechts een proefexemplaar), wordt

gesteld dat het blad een volkomen objectieve kroniek wil geven van

het nationale en internationale gebeuren. Hoe "objectief" dit zal

zijn blijkt v/el uit de vermelding omtrent de uitgave van Paul van

Tienen, het "Nederlands Archief der Conservatieve Revolutie;ï, waarover

wordt gezegd: "dit uitstekend gedocumenteerde blad houdt zich vooral

bezig met een juiste en correcte geschiedschrijving over de feiten

uit de laatste decennia en de vaak zo noodzakelijk gebleken recht-

zetting daarvan".

Het bulletin kondigt voorts de verschijning aan van een nieuw

orgaan van de "British National Youth", aangeduid als volks, nationaal

en Europees georiënteerd en verwant aan de (nazistische) "Northern

European Ring".

Tenslotte wordt melding gemaakt van een pamflet van de Duitse

sectie van de (eveneens nazistische) .beweging "Jong Europa".

Hartman en de zijnen stellen zich voor om "Zoeklicht" voorlopig

(onregelmatig?) met een oplaag van 0̂0 stuks te doen verschijnen,

waarvan 250 exemplaren per post in gesloten enveloppen (vermoedelijk

aan abonnees) zullen worden verzonden en 150 stuks bestemd aijn om

aan bepaalde betrouwbare contacten (voor verdere verspreiding?) te
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worden uitgereikt. Het correspondentieadres is J. Hartman, Johannes

Verhulststraat 62 te Amsterdam.

Paul van Tienen zal alle medewerking verlenen door het ter beschik-

king stellen van daarvoor in aanmerking komende bladen uit binnen-

en buitenland.

11 januari 1963
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