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tv.' ^ ! '' /I^li-'i l ve de reeds genoemde personen zijn door het bestuur der
/ V f/'\ ''• °- ''-D' nog de volgen.de personen .uitgenodigd voor de vergadering
CK v /^ op ?B Februari a. s.:
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. een relatie van
"" cle reeds eerder vermei! de*a.fgevaardigde voor de S . O . P . D .
Vê DeTH.'
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•: r d e z e persoon zit
in1"11 ReT*ittle!loljüuur van de afdeling ' s -(i r a v en ha g e en zou namens \Yolthuis voor de S . O . P . D . op Zaterdag 14 Februari j . l . aanwe zig z i j n
bij de uitspraak in de procedure S . O . P . D . contra de Staat der Nederlanden.
\
_ .._- . _.
•.
, deze persoon geel't
nam'eTf^elf^a;d~ressen. door aan de S.O.P.D. van mogelijke toekomstige
geldschieters etc. "
.
........i __-..- _. jx ..
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•
propagandist der S.O.P.Dt
V;» v '
-- . t e Bergen oo Zoom '
'T ' 'x ' • - . • / - -

"

.. ;iet volgende mede:
Oo vVoensdag 11 ?ebruari j.l. zijn 2 personen van Belgische natio! '"''
'ualiteit op beaoek geweest op het kantoor Nes 35. Ze hebben daar
„/]/•[>•'
een gesprek gevoerd met
... Uit het gesprek bleek, dat men
daarvoor een bezoek had gebracht bij .Paul van Tienen. Het gesprek
M'l<<u ;
handelde in hoofdzaak over het in Nederland te verkopen boek "Der
j'
Weg ohne Ende", waarvoor men colporteurs zoekt.
., heeft toe'
gezegd, de ledenlijst te zul leri nagaan ten einde geschikte mensen
S
uit te zoeken.
^
.,-•
^.-/Xl^e 2 Belgen zijn genaamd ___^___
L -j
'
. en zi.jn vertegenwoor^^
diners van de N. V, UitgeversraaatschappTJ
..
•-• i
^^-te Antwerpen.
.___- ^_j,
Op iVoensdag 18 Februari a. s. zal Hartman een bezoek b r wagen aan
'
Dit bezoek zal tdaats vinden :i.a de e\"onduren.
.(\ .:;<?u
------zekere
-_ ....=.-•• ,-^rvoormalig recherchear bij de Amsterdamse Politie
>, oud-politiek delinquent), wil een recherchebureau, oprichten.
"rij heeft op 10 Peb-rus.ri j.l. een bezoek gebracht aon de Nes 35 en
jevraagd of rnori iiem finantieel wil steunen. Hij heeft op de Nes
verteld, dat hij o. a. kan rekenen op de steun van een zekere heer
van de Katholieke Reclassering en zijn oude chef bij de Am- l
3~erdamse Pol j. t ie.
3i.j deze gegevens gaat een fotocopie van eeh schrijven van de
^ . " .P. D. aan:
•3- en e r alma j or d<f;r V/e. f ' fen H o ,
_ _ __
XI
__
te AupjRhnr.Q", ^.n
_^- j =en f o t o c o n i o vfrn oen r;ohrijven van
a « n de

~.:.P.D. "

I:~--iltrant cl 'iel t
l e n n l o t t e m e d e , dat de f . - . O . P . D . r e c h t s t r e e k s e
\g o n d e r h o u d t met O b e r g r u p o e n f U h r e r
"
(Ver' ' ïei~. 1}
' •
. MUnchen".

UITTREKSEL
Uit

Naam:

Voor :

Naam:

Ag.nr:

Afz. :

TIENEN P. v.
datum:

:

Aard van het stuk:

Rapp. betr. hot

16-5-53

Hechts-Extranisme in lied.

volgende brief van Wolthuis dateert van\JJLJFebruariy 1953 en
f" i's vgericht aan van £ i en en.... D e inhoud hiervan'luidt als volgt:
j"Waarde Kam e r aad van ïï en en, Nog steeds weten wij niet de juiste tekst van het vonnis, dat de Haagse Kantonrechter over ons
gewezen heeft. Uit het krantengeschrijf is niet wijs te v/orden.
j .We hebben echter het vermoeden, dat de tekst van het vonnis zo| danig luidt, dat Z.Edelachtbare niet komt tot een positief ver| "bod, omdat er reden is..to.t twijfel. In dat geval is het dus
-j«mo^gelijkv de .Stichting in zijn tegenwoordige vorm als een sociaf^l^en -;charitieve instelling te handhaven. .Aannemende, d«at üeze
^veronderstellingen juist zijn, dan is het moment o in bij. het
^Hoofdbestuur en de Algemene vergadering, die op 28 Februari jo:?€;liauaen wordt, aan te komen met een opzet, die'gericht is op oen
;(||;sjmensmelting, in een ^organisatie bepaald ongunstig. Een raeer;:||i^r^eid':iQaarvoor\w^e^bn4er de gegeven omstandigheden zeker niet
'ï^illsvinden. Ook persoonlijk ben ik van mening veranderd. Ik berv
i^aitii-id';:van oordeel gewees't, dat er e en neo-fascistische partij
mei: wie IK
nworden oppjericniL.
is de eer
. l . een onderhoud had in Tilburg, .die •'•'mij daarvan heef t
Deze is namelijk van mening, dat het volk moet \vordopr^infilltra.tie in de gewone ppLiticke part i i en^
aan, da^T 'ült^ööX UI iHiltsland geschiedt, maar hij had
aantal andere^ zwaarwegende argumenten en hij heeft
:^inp|j|ï'êïs5enlijk volkomen 'overtuigd.
....
•
^"
van dit onderhoud heb ik een geheel andere iedachtcn'r •'gekregen over do t e"-vol g en tactiek, flik geloof, dat ' U jjocd
door U voorgestelde plan momenteel niet te voeren.
toch tot een ;/ijeerirp:ep:i:ng' va-i .een consultatieve

Bestuur,
elegener

Uitgetr. door:
Datum:
3 3 6 1 0 - "iO

Op aanwijzing van:

2-6-53
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UITTREKSEL
Uit:

.

Naam:

Voor:

Naam:

Ag. nr: _

Afz.:

Aard van het stuk:

Tienen P.V.
Datum:

Betr* infiltratie der Nat» Soc« Groeperingen»

Op 21 Mei is tussen WOLTHUIS, Paul van JTIENEN en
een
bespreking te Amsterdam gehouden over de in üfiTn'abi j e toekomst te houden oprichtingsvergadering voor een neo-nazistische partij in Neder land» De resultaten
van deze vergadering zijn oog niet bekend.

Uitgetr. door:
Datum: 25-11-53
D 38-100.000 fö I 0 8 7 5 - '52 (3779)

Op aanwijzing van:
^

35)

UITTREKSEL
Uit:

.

Naam:

Voor- '

Naam:

Ag. nr:

Afz.:

TIENEN, P. van
Datum:

22 -6-$.

Aard van het stuk: Rapport inzake oprichting v.d. Nat. Europese Sociale Beweging te
A'dam op 21-6-1953•

'

"De aanvanke'li j kf gemelde "bijeenkomst in Hamburg op 21 Juni 9)
1953,waarbij zoals vermeld,drie vertegenwoordigers van Paul
vanjglejs^ aanweaig aouden zijn,is "blijkens nadere berichten
gêEouaenoip Zondag^ 14 Juni 1953.Deze vergadering werd voor
Van Tienen "bijgewoond door ^
_
.Althans _ 'deelde aelf mede dat hij dié "bijeenkomst had bijgewoond.(Opnu
* '.Niet is kunnen blijken,dat
ook de beide andere vertegenwoordigers van Van ïienen deae
bijeenkomst hebben bijgewoond.)
Genoemde
beweerde aonder de vereiste papieren de grens
te zijn gepasseerd ea een boodschap van Van ïienen aan de vergadering te Hamburg te hebben overgebracht en eveneens een
boodschap van die vergadering voor Van OJienen mee te hebben
te^ttgg^bPaoht.Wat deze boodschappen inhielden Is deaeraijds
niet bekend geworden.
Door* ,
werd verder nog meegedeeldjdat omstreeks einde Juli
1953 een dergelijke bijeenkomst aal worden gehoeven in HannoveriBeae vergadering aal dan eveneens door hem beaooht worden en dan waa^^htjnlijk in geaelschap van de vertegenwoordiger van de Bo^k^n^jagwtdienst Eoropa te tltreeht»
5!ienentdie de enige spreker en leider van deze ver-O>
gadering waa.de e 1de me de, dat de bijeenkomst die thans plaats '-<•
vond aanvankelijk vastgesteld was geweest op de datcun van de
executie van Ir. Mos 3 ert, doch. dat om redenen van psyohologisohe
aaia?d ;die ;i4atatm niet fas genomen* :
>
Hé <&$ inleiding doöy:Van ïienen werd overgegaan tot de bespreking van de stataten en reglementen van de nieow te stichten
beweging, d ie de naam• aal
ionaal • Europese
Sociale
• drageniHat
•
- • •
He reeds van te voren klaargemaakte statuien en reglementen
«erden door Van Tienen aan de vergadering voorgelegd en behoudens enkele kleine op of aanmerkingen door de aanweaigen
aanvaard»Door enkele Belgische gasten werd aanvankelijk er
aangedrongen.dat daarin ook de Vlamingen met name eenden worden genoemd, doch dit werd na enig overleg als niet wenselijk
verworpen, t e me er, omdat men nog niet weet hoer het Hederlandse
aal reageren oj» deae nieawe benreging*
_ __;____::....
- De Op aanwijzing van:

Uitgetr. door:
\:
i
D 37- 25.000

10874 - ' 5 2 ( 3 7 8 0 )

16-9-54-

UITTREKSEL
De aangenomen statuirear au-faten -CÜJTT;. aan de ^diverse Werkgroeps*
leiders worden toegezonden»
Na aanneming van de statuten werd geaoht dat de Nationaal
Europese Sociale Beweging was geboren*

Hierna deelde Paul van Tienen mede «dat het de bedoeling was
om van de oprichting van de Nationaal Europese Soeiale Beweging een communiqué te verstrekken aan het A.ÏÏ«P*Dit oommunlg.ue werd door Van Tienen aan de aanwezigen voorgelezen en door
die aanvaard, In bedoeld stuk worden de doelstellingen van de
nieuwe politieke partij in het kort nader uiteen gezet.
In de vergadering was nogal enige twijfel over de vraag ó*f
het A .K,P.bedoeld communiqué wel zou aanvaarden en bekendmaken.
Indien zulks niet door het A «N.P. aou worden gedaan zal eenzelfde stuk worden toegezonden aan de öedactie's van alle
grote dagbladen in Nederland»
Op Maan£ag,22 juni 1952 2al het betrokken communiqué aan hot
A.N*P*worden aangeboden en gehoopt wordt dat het stuk dan op
Dinsdag» 83 Juni 1953 in de Nederlandse dagbladen aal verschijnen. Indien het A.F.P. het eommunigue niet aanneemt zal dit op
Dinsdag 23-6-53 naar de dagbladen worden verzonden*
Ter vergadering bleek men algemeen zeer nieuwsgierig te zijn
naar de inhoud van de artikelen die in de dagbladen zullen
verschijnen naar aanleiding van het communiqué van oprichting,
waardoor men hoopt een globaal inzicht te krijgen op houding
uit van het Nederlandse volk ten opzichte van de nieuwe beweging*
Datum:
D 38-100.000 (& l 0875 - '52 (3779)
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Ha bijlag* i« hiarbij g«vo*c& ««n fotootpl» ran
•«n tuutdt«k»nia$«nlij«t «n van ««n britf van Paul
ïiettta, waarin hij o«». »t«lt dat in aavol^in^ raa
natioaal* orgajoieati*» ia ^urspa oo* "on«»*
ft«brttik'xal «ftlcaa raa d« politi«k« eltuati», o»
alle haar t«» &i«aat« etaacdo aidd«l«n op l*gal«
tt fitrtTC» naar fifi T»r»«*«jftli3Jti3af ran d« natifrurop*o« g«dachtt*
•
'•'
T «D beha«T» TAXI Qw jjsbt^enoot ran JttBtiti« ia «am
afacbrlft van d**« bri«f a«t 4« bijlagen hi«r»ij in-
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Uit:

Naam:

Vooi

Naam: TIEREN.P.V.

Ag. nr:

Afz.: '

Datum: 5-5-53

Aard van het stuk:

Bijgaande doe ik U een fotocopie toekomen van een brief van de "Werkgemeenschap
Europa" te Amsterdam met de fptocopieën van de daarbij ingesloten lijst en bestelkaart.
Daar in de brief verwezen wordt naar "De Dialoog" van April 1953 wordt dezerzijds een
exemplaar bijgevoegd. Kortheidshalve moge ik U verwijzen naar de inhoud der bijgevoegde stukken.

Uitgetr. door:

Datum: 5-6-53
D 38 -,100.000 $ | 0875 - '52 (3779)
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AWpEïiE . STitOTrlNGEW,

Zoals in het voorgaande raaandoverzicht (blz. 17/18) reeds
werd gesignaleerd heeft zich in de Werkgemeenschap"van Paul
VAN TIENEN een belangrijke koerswij ziging voltrokken en achtte"
deze de tijd rijp vo<- :• de vorming van een politieke organisatie,
"Uit het Mei-nummer van het orgaan "3e Dialoog" viel een
verdere ontwikkeling te constateren.Op 10 Mei 1953 (onderSur, dzz«) heef t "de Nederlandse ór~
ganisatïë~van"ïïe~^5:ropese "Sociale Beweging het besluit genomen
"zich - als politieke beweging -' met al haar kracht te'wijden aan
de taak van de opbouw van een vrij en voTks nationaal en sociaal Europa"Reeds zouden, volgens ""De Dialoog", duizend handtekeningen zijn binnengekomen ten bewijze van instemming met het denkbeeld om de nationale Europese gedachte ook in Nederland'door
een politieke beweging te realiseren» Uit een door het A,N.P.•
aan de pers verstrekt communiqué blijkt dat de oprichting van
de Nationaal Europese Sociale Beweging inmiddels is verwezenlijkte
In deze beweging zijn opgenomen de Nederlandse en Vlaamse organisatie van de Europese Sociale Beweging. In het kader
van deze laatste zal ten nauwste worden samengewerkt met o.m.
de Duitse, Italiaanse en andere nationale bewegingen, waarin
- zo wordt gezegd - ruim zes millioen "nationaal-bewüste Europeanen" zijn verenigd,
"
Zij is door een Unie verbonden met de Vlaamse Sociale
Bewegingo Tot
goed begrip moge dienen dat deze Vlaamse
groepering - voor zover bekend gering in aantal en weinig invloedrijk - een sterk nationaal-nccialistische inslag heeft*
Nog onlangs bevatte haar orgaan "Alarm" een artikelj
waarin de figuur van Hitler - naar aanleiding van zijn geboortedag - en het nationaal-socialisme werden bewierookt;
De beweging zal voortn ook in Nederland strijden voor
nationaal herstel, Europese"samenwerking en sociale"rechtvaardigheid on zal als politieke organisatie voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer iri 1956<
Z~'.j wenst een nationaal Europa -- geen federaal Europa*
Zij wenst een Earopeso - geen Amerikaanse.of Aziatische politiek.
Zij v/enct een sociaal dirigisme - geen economisch dirigisme»
Kort na'bovengenoemde bekendmaking, n. l» in do-nacht
van 25/26 Juni.werden biljetten van gelijke inhoud, ondertekend door de algemeen leider en oud SS-er Paul"VAK TIENEN,
gericht "Aan hot Uedsrlandwe Volk", op meerdere plaatsen in
het land aangenlakv.
Opmerkelijk
„ 20 -

~~~

"~

^
^~
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i

Opmerkelijk ::.:; dat, on s-.nlks in tegenstelling tot do
eerder in De Dialoog hieromtrent verschonen mededelingen en b<jschouwingen, naar tuiten, naar aangenomen mag worden'opzettelijk, elke terminologie wordt vermeden- waaruit het neo-nazistische karakter van deze beweging zou kunnen blijkenDe pers wijdde tot nu toe slechts weinig aandacht aan
deze beweging» Zij beperkte zich voor een deel tot het opnemen
van het A»N.P.- communiqué? hier en daar werd daaraan een kort
commentaar verbonder in een waarvan werd opgemerkt dat het niet
twijfelachtig is v/elk vlees men in de kuip .heeft,.
Een ander landelijk dagblad wijst er op dat de ondertekenaar van het communiqué een ex SS~er is "die reeds geruime'
tijd activiteiten ontplooit in relatie met personen uit andere
landen, onder wie ar zijn die ideeën ven nationaal-socialistische huize propageren".
Kort is het commentaar van s'pe Waarheid"." dat v/ijst op
het geringe verschil, (slechts één letter) tussen ïTcïï.S.B* en
N.S.B. •
De provinciale pers is uitvoeriger in haar beschouwingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de in "De Dialoog" verschenen artikelen van \70LTHU!S en VAN TIENEN,

Hoe de nieuwe-neonazistische-Nationaal Europese Sociale
Beweging zich zal ontwikkelen valt voorshands niet te beoordelen* Evenmin valt de vraag te beantwoorden of zij, buiten de
kring van geestverwanten, mogelijk nog aantrekkingskracht zal
uitoefenen op anderen.
Dat buiten onze landsgrenzen de fascistische gedachte
op velen nog steeds een grote aantrekkingskracht uitoefent,
blijkt o.m. uit de uitslag der onlangs in Italië gehouden parlementsverkiezingen, waarbij de M. 3.1 = (Movimento Sozialë Italiane - Italiaanse Sociale Beweging) een aanzienlijke stemmenwinst wist te boeken en haar zetel-" aan tal zag toenemen van 6
tot 29 (het stemmenaantal in 1948 bedroeg ruim 526 duizend,
in 1953: ruim l millioen 580 duizend).
De in 1948 in het Volksfront verbonden communisten en
Nenni-socialisten, die in 1948 ruim .8 millioen stemmen behaalden, verenigden thans op hun candidaten, ofschoon gescheiden
optredend, ruim 10 millioen stemmen. Vergeleken met dit resultaat blijkt de aanwinst der neo-fascisten 'procentuel dus veel
aanzienlijker dan die van de links-extremenVoor wat Duitsland betreft, moge worden gewezen op jre»
cente persberichten, "waaruit naar voren kwam, dat e?n viertal
rechts-extremistische groeperingen, waaronder de "Deutsche
Sozialë Bewegung", zich met het oog op de a,.,s. verkiezingen
voor de Bundestag heeft aaneengesloten tot een zgn "Nationale
Oppositie"r

l

&/
a f s c h r i f t
Datum: 14-7-53
Bron:
Betrouwbaarhèia van de bron:
Juistheid van het bericht:
Welke acties zijn ondernomen:

Met welke instantie wordt samengewerkt

Onderwerp: Vergadering van de Republikeinse Partij op 10-7-53
en de bijeenkomst van deze partij met P.v. Tienen
op 11-7-53 te Utrecht.
Door _
werd het contact uitgenodigd aanwezig
t te zijn bij een oespr'eking. van de bestuursleden der Republikeinse Partij op 10~7-53 ten huize van
F'
'
'
(zie
)

Voor veraere bijzonderheden betreffende 0. moge ik U verwijzen naar mijn rapport 58 dd
13-11-49» naar welk rapport alle verdere berichten verwezen
zijn..
Ou deze bileenkomst waren de volgende personen aanwezig:

O.m. zou op de bespreking de houding bepaald worden van
de Rep. Partij tijdens de bespreking met P. v. Tienen op
11-7-53 ten huize van meergenoemde , P.v. Tienen had
de Rep. Partij via
uitgenodigd tot een bespreking van
het programma van zijn partij, uit welke bespreking mogelijk
een fusie van beide partijen tot stand zou kunnen komen.
Het verslag van de bijeenkomst op 10-7-53 werd mij door
contact als volgt bericht:
Het eerste gedeelte van de avond werd over de komende
gemeenteraadsverkiezingen gesproken. (Oct. 1953)» Men hoopte
bij deze verkiezingen meer resultaat te bereiken dan bij de
vorige. Overwogen werd, de naam Rep. Partij te veranderen
aangezien dit de massa de indruk heeft gegeven dat de partij
de monarchie wil doen verdwijnen. Een nieuwe naam werd echter
nog niet genoemd.
Op verzoek van
" vertelt
van het onderhoud hetwelk hij met Van Tienen heeft gehad. Zijn verhaal
luidde als volgt:
-2-
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-2Door toedoen van een oude buurjongen van mij, t.w.
thans wonende te Amerongen, werd ik in contact gebracht met
Paul van Tienen in zijn woning in Amsterdam. Van Tienen is
een gewezen SS officier en momenteel leider van de Nationaal
Europese Sociale__Beweging. Deze partij stelt zich ten doëï
de banden met d~è""oud-NSBers te verstevigen hoewel v. Tienen
zulks niet openlijk zegt. De partij wil in 1956 candidaten
stellen voor de Kamerverkiezingen. Hij rekent in die tijd op
herstel van de kiesrechten van een groot aantal oud politieke
delinquenten, ik vroeè van Tienen of het juist was dat zijn
partij door Duitse partijen gesteund werd. Hij ontkende dit
maar ik merkte dat hij loog. Aan de muur van zijn kamer hing
een Duits legerpistool. Van Tienen is de verkoper van Duitse
boeken waarin veel over het neo-nazisme geschreven wordt.
Met v. Tienen werd overeengekomen dat hij op 11-7-53 te mijnen
huize
.
zou komen ten einde een bespreking te voeren omtrent een fusie met de Rep. Partij.
zegt accoord te kunnen gaan met het vergaderen
op 11 Juli 1953 doch wil beslist geen fusie met v. Tienen
aangaan. De vergadering kan zeer geschikt zijn om achter de
juiste bedoelingen van v. Tienen te komen. Indien v. Tienen
van plan is het Nat.Soc. te herstellen moet ieder daar zich
tegen verzetten. Besloten werd de vergadering te bezoeken
en vooral niet te agressief te doen.
Het opstellen van. een wire-recorder tijdens de besprekingen
met v. Tienen werd verworpen. Meergenoemde
voelt
zich de beschermer van v. Tienen.
is erg loslippig.
Van Tienen is eens na afloop van een vergadering van ex
politieke delinquenten, waar ook
aanwezig was door een
bezoeker van deze vergadering er op geattendeerd dat
tegen deze bezoeker zou hebben gezegd: "Ik heb vanavond weer
geld verdiend van de BVD". Dit laatste werd door
verteld.
Tot zover het verslag van contact.
Hierna volgt het verslag van de vergadering op 11-7-53.
Informatieve bespreking tussen Paul van Tienen, leider
van de N.E.S.B. en enkele vertegenwoordigers van de Bep.
Partij, t.w.:
allen reeds eerder
genoemd,

en rapporteur ten huize van ,
; _
. -. _ .
opent als voorzitter van de Rep. Partij de vergadering en zegt dat de besprekingen van die avond informatief
zijn. Hij nodigt v. Tienen, uit het doel van zijn partij nader
uiteen te zetten.
Van Tienen:
In deze tijd van grote tegenstellingen tussen Oost en West
met name Rusland en Amerika, is het noodzakelijk dat er een
sterke derde macht ontstaat die hopelijk niet te laat komt om
een derde wereldoorlog te voorkomen. Deze derde macht zal de
-3-
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Europese Sociale Beweging worden, zonder een neutraliteitspolitiek te voeren. In de meeste West-Europese landen is
deze beweging reeds opgericht. Zweden is hiermede reeds in
194.4 "begonnen. Daar is de naam Sociale Beweging ontstaan
met de naam van het land ervoor. Dit was in Nederland niet
wenselijk want dan zou de naam Ned. Soc. Beweging ontstaan
met als afkorting NSB. Deze naam is "bij ons volk niet geliefd.
Wij hebben hier tesamen met Vlaanderen de Nat. Eur. Sociale
Beweging ingevoerd. De bedoeling is, in alle landen van
Europa deze beweging op te richten. In Italië bezit onze
beweging reeds 9 zetels in de regering. Ten onrechte wordt
in Italië onze beweging neo-fascistisch genoemd. Ik heb
Keesings Historisch Archief hierover geschreven en gezegd
dat dit Sociale Beweging moet zijn. Wij zijn niet neo-fascistisch maar nee-democratisch. Het is noodzakelijk dat wij
Neo-Dem. en de democraten Neo-3?asc. worden. Alle rancunegedachten van oud politiek delinquenten en oud-illegalen
moeten verdwijnen. Gelukkig zijn wij op de goede weg, want
mijn 2e voorzitter is een oud illegaal werker-. In Spanje
vinden wij steun bij de regering. Meerdere malen heb. ik
besprekingen gevoerd met regeringspersonen aldaar. Ik was
dan de gast van de bevrijder van Mussolini. Deze man wordt
vaak bezocht door de Amerikaanse ambassadeur in Spanje en
verzocht, onder aanbieding van dollars, de leiding van een
Europees leger op zich te willen nemen. Hijweigert dit
echter in EDG-verband. Hij wil dit wel voor, de NïïSB doen.
De democraten kunnen lid zijn van onze beweging want -wij zijn
democratisch. Maar o.i. moet het onmogelijk gemaakt worden
dat een regering die door het gehele volk is gekozen, om
partijpolitieke redenenten\al wordt gebracht, zoals wij dat
in Frankrijk te zien krijgen. De democratie is een gebrekkig
oud mannetje geworden dat op sterven ligt. Dit sterven
betekent bovendien nog zelfmoord. Wij willen een regering,
door het volk gekozen en. verdiend. Zien wij dit in. NESBverband dan wordt het dus zo, dat een land wordt geregeerd
door een bepaalde regering welke voor de tijd van 4 jaar
•wordt gekozen. Deze regering voert echter een .bepaalde
partijpolitiek welke nadelig is voor het volk, dan wordt deze
regering gecorrigeerd door de Europese regering,, waarin alle
landen van Europa vertegenwoordigd zijn. Hierdoor wordt ook
voorkomen dat een man als Eitler zou kunnen bestaan. Kitler
had nl niemand boven zich. Maar in de toekomst wordt het dus
zo dat een leider in eenland altijd de Eur. regering boven
zich weet die hem zal corrigeren. De Eur. Bew. kan zich
ontplooien. Zij moet dan echter alle niet Europese inraenging uitbannen.
Wij zijn tegen het Atlantisch Pact omdat wij onder Amerika
uit willen.
Wij willen de arbeidsdienst weder invoeren omdat dat de
mensen verplicht te werken.
De medische wetenschap en de uitvoering daarvan moet geheel
onder staatstoezicht komen enz.
Dit was de inleiding van Van Tienen.

Daarna begon hij het programma van de beweging te bespreken.
Hij had dit in. tegenstelling met andere politieke partijen
alphabetisch ingedeeld. Enkele ponten van dit programma,
dat volgens hem binnen drie weken in druk verschijnt, besprak hij zeer uitvoerig.
Daarna wordt gelegenheid gegeventot het stellen van vragen
neemt het woord en zegt: Er zijn merkwaardige
overeenkomsten met het vormingsplan van de NSB en met de
NESB. Ik geloof dat wij in Uw programma weer een opleving van
de NSB krijgen met een dictator aan het hoofd. Ook heb ik U
niet horen spreken over de democratie. Zou U mij hierover iets
willen zeggen?.
Yan Tienen: Nat. Soc. is ons programma wel doch dit moet
gezien worden in Europees verband, dan zijn wij wel democratisch. Het woord democratisch hebben wij in ons programma
juist niet gebezigd omdat het dit inhoudt. V/ij willen, een
Europese regering waarin elk land zijn eigen nationale regering kan hebben .die echter verantwoording Verschuldigd is
aan de Europese regering. Hierdoor krijgt een dictator geen.
kans.
; U is SS officier geweest. Is U met Uw vroegere
partijgenoten nu tot andere gedachten gekomen?
Van Tienen: Dit moet in ieder geval zo zijn. Mensen die nog
rancune willen toepassen op hun vroegere tegenstanders behoren in onze beweging niet thuis. Deze mensen uit onze beweging te weren hebben wij beloofd aan de Min.v. Binnenl.Zaken
in een brief waarin wij de oprichting van onze beweging bekend
maakten. Wij hebben fouten gemaakt maar de democraten ook.
Wanneer deze fouten worden erkend staat niets de toetreding
tot onze beweging in de weg.
U heeft het in Uw programma over de noodzakelijke
sterilisatie van debiele en op zedelijk gebied voor de gemeenschap gevaarlijke personen. Dit zal weerstand bij de
religieuse kringen tweeg brengen.
Van Tienen: Van deze tegenstand ben ik niet overtuigd.
Wij zijn met de sterilisatie reeds 100 jaar ten achter. De
kerken, in het bijzonder de RK, zijn overtuigd van de noodzaak
van sterilisatie. Bovendien wordt in ons land de sterilisatie toegepast met name in Avereest waar de pleger van een
zedendelict voor de keus wordt gesteld, gevangenis of
sterilisatie.
De naam leider in Uw beweging doet ons denken aan
de NSB. Is U wel de juiste leider in deze beweging, men
ziet in U toch steeds nog een oud SSer.
Van Tienen: De naam leider is in onze democratie niet
onbekend. Bij de P.v.d.A. is
"
toch ook
leider. Ik weet dat ik, gezien mijn verleden, niet geschikt
ben als leider op te treden. Ik heb reeds 4 x mijn leiderschap aan een ander aangeboden, o.m. aan: _
, de man van
de Nieuwsbrieven. Deze was het geteel eens meT onze doelstellingen. Toen ik hem zei: "Jij bent de aangewezen leider
voor onze beweging", antwoordde hij "Wel nee man, want dan
ben ik een Nazi".
: Wat denkt U van de Joden?
-5-
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dit probleem niet op met concentratiekampen of gaskamers.
Ik zie de oplossing zo: Wanneer eenmaal de Europese regering
gevestigd is zullen wij de emigratie goed in handen moeten *
houden. Thans emigreren onze landgenoten naar andere landen
en worden door onze regering losgelaten. Wij willen emigratie
ter hand nemen maar dan in groepsverband. Zo zie ik ook dat
dit mogelijl is met de Joden. In zekere zin een gedwongen
migratie naar een bepaald gedeelte van een land of emigreren
naar een ander land doch in groepsverband.

Vanwaar denkt U uw leden te krijgen?
Van Tienen: Uit de Stichting Politieke Delinquenten,
uit de middenstand en uit de oud-Ind iestrijder s. Deze laatste
zijn een frisse geest in. de beweging. De oud politieke delinguenten zullen in 1956 hun fciesrechten wel weer terug hebben.
In dat jaar wil ik uitkomen met een candidatenlijst voor de
kamerverkiezingen. Tot 1956 heb ik de tijd om het publiek
met propaganda te bewerken. G-eld is er niet veel, wij moeten
roeien met de riemen elke wij hebben.
Hoe denkt U over de rassentheorie?
Van Tienen: Ik verheerlijk geen ras. Wij moeten ons ras
echter wel zuiver houden. Ik ben het gedeeltelijk eens met
de Rosenberg theorie betreffende de rassen.
. zei dat het programma van. de KESB met de leden
van de Rep. Partij zal worden besproken. De leden moeten beslissen of tot een fusie kan worden overgegaan. Van Tienen
wordt uitgenodigd om in September op een vergadering met, vrij
debat in Utrecht te willen komen spreken. »an Tienen belooft
dit. Hij zegt toe dat alle brochures en bekendmakingen van
de NESB aan de Rep. Partij zullen worden toegezonden. Hierop
wordt de bijeenkomst door
gesloten.

Einde

I

OJo
Geen actie zonder

overleg.

Aan : H.KB
Van t B.IX

Betreft: Rapport
d.d. 17-6-1953, contact
. van Tienen met Westerling;

Naar aanleiding van het vermelde in bovenstaand rapport is
rapporteur medegedeeld door een informant in de Nationaal
Europese Sociale Beweging, dat Paul van Tienen contact heeft
gezocht met kapitein Raimpnd Westerling,
De werkgemeenschapsleider van de N.E.S.B. te Amersfoort,
j, heeft zich op zijn verzoek in verbinding gestelcl
met de"algemene secretaris van het legioen "Nederland" (de afgescheiden groep van het V.I».N., waartoe Westerling ook behoort;
de heer
_
__ wonende te
"_ , ten
einde tot één bespreking te komen.
Van andere zijde is rapporteur medegedeeld, dat kapitein Wes•ferling regelmatig in Amsterdam vertoeft, waar hij meestal te
vinden is in het café "Johnny* s Bar", Leidse Dwarsstraat 19.
In het gezelschap van Westerling bevindt zich daar ook meestal
de bekende
Mogelijk he~ëTiTTan Tienen reeds met Westerling gesproken, doch
officieel is rapporteur hiervan niets bekend.
Een mogelijke schakel in het contact tussen van Tienen en Westerling kan ook zijn de secretaris van de N.E.S.B. de heer
, die in de Legioen-kringen is geïnfiltreerd.
Rappöïteur is ook niet bekend, dat
""
' bij de besprekingen aanwezig ie geweest*
Naar een en ander zal door rapporteur nog worden geïnformeerd,
zodat eventueel later nog berichten hieromtrent kunnen volgen.

s-Gravenhage, 7 Augustus 19 5:5 <
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UITTREKSEL
Uit

:'

Naam:

Voor :

Naam:

Ag.nr:

Afz. :

MEIJER, A
TIENEN, P.v.
W.

datum: 8-7-'53

Aard van het stuk: Betreft onderhoud met Arnold Meijer inzake rechts extremisme.
.Arnold Meijer verklaarde*

ffl • ör>ÏË>MrVïft t A *S S^WtwiSI

Uitgetr. door:
Datum:
^ 33610 - '5P

Op aanwijzing van:
28-10-«55,

UITTREKSEL
Uit

:

Naam:

Voor :

Naam:

Ag.nr:

Afz. :

Aard van het stuk:

Jfl

TIENEN. A. v.
.

datum: 12-8-5J

verslag besl.verg.N .E.S.B. te A 'dam op 11-8-53

Voorzitter VAR flBBBE deelde mede, dat hij de juridische zijde van deee aanhoudingen zou belichten. Zijn. betoog kwam neer
op het feit, dat de Politie met deze arrestaties verkeerd gehandeld had. Immers, aldus Van Tienen, een vereUging is eerst
dan verboden wanneer de Burgerlij te Hechter deze verboden ver
klaard heeft, hetgeen met de H.B.S.B. oog niet het geval was»
Dat de Politie later ook het verkeerde van haar handelwijze
ingezien heeft. blijkt, aldus de B ex voorzitter, dan ook wel
uit het feit, dat de aangehoudenen reeds na 2 dagen weer in
vrijheid gesteld werden. Swn durfde blijkbaar geen verlenging
van de inverzekeringstelling te vragen of te verlenen* Ook
was het mogelijk, dat de Hoge Raad de Officier van Justitie
te Amsterdam opdracht gegeven had van een strafvervolging af
Het Hederlandse Tolk stond kennel ijk, aldus spreker, objectief
dte4g«£xfet» vaa de B.E.S.B. Men had bladen gekocht. Ook was
hij overtuigd, dat ditzelfde volk een legale behandeling zou
wensen van de colpottage-af faire.
Ben journalist van net dagblad "Hst Parool", die bij hem gekomen was, had hem beloofd een objectief verslag vaa de zaak
te zullen maken.
Staande deze vergadering reikte spreker oorkonden uit aan de
colporteurs voor hu» moedig en opofferend gedrag. Dergelijke
oorkonden zouden in. de toekomst door hem uitgereikt worden
aan een ieder die «ion op bijzondere wijze onderscheidde.
Onder applaus der overige aanwezigen vond deze uitreiking
olaats.______________: _
'
____
Te ongeveer 22.15 war werd de vergadering opgeheven, waarna
nog enkelen, namelijk» Van Tienen,."_ ' ~ ' ' ' en de col«
porteura achterbleven. Besproken "wera t oen~Tie tlraxs bezoek, dat
verricht soest worden om nieuwe leden te winnen. Enkelen der
aanwezigen drongen aan op vorming van mensen voor deze taak.
Van Tienen wist hen echter gedecideerd te overtuigen, dat
vorming inderdaad belangrijk was, doch dat het enthousiasme
voor het werk net belangrijkste was. Bit was ie t sa dat niet
alleen door vorming te leren was.
Vervolgens werd besproken, dat vlugschriften en brochures
waaruit het streven der beweging bleek, verspreid moesten wor
den te Amsterdam. Van Tienen wilde dit eerst doen plaatsvinden te Amsterdam Soord en zuid. Daarvoor me3tóen zich direct
2 vrijwilligers. Voor Zuid wordt dit gedaan door de vrouw
• • • * - • . die daar het blad "Tri j Socialisme" «al gaan rond
brengen.
Uitgetr. door:
Datum:

3-11-53

Op aanwijzing

HOOFDSTUK IV ~ AJMMtE
Natioraal Europese G o c l a l g
•In M . O . no.
(blz. ^2 e. v . ) werd reeds vermeld dat
de N. S. S. B. door middel v;:.n aanplakbiljetten in enkele steden
het publiek met haar oprichting bekend ':ad gemaakt.- Begin Augustus trok zij opnieuw de aandacht, toen een aantal van haar
aanhangers in Amsterdam en Haarlem een co.lportagö-actie met
het blad "Alarm" inzett*-. Aan hun optreden, werd spoedig door
het ingrijpen der politie een halt toegeroeuen,,
De arrestatie van p \'<v\i ,ft"1f- WolV-h^*
_ ^a f\,M„
Kruit (laatstgenoemde na korte ti'ia weer vrijgelaten) maakte
althans voorlopj.g een einde aan het" optreden in het openbaar
van de kopstukken dez^r beweging.
In den lande schonk de pers tamelijk uitvoerig aandacht
aan deze -gebeurtenissen* Het juüt.itiële optreden werd toegejuicht, voor;' over commentaar werd geleverd.
De rechter zal thans moeten beoordelen of de N. E. S. B.

- 17 -dient te worden aangemerkt als een organisatie, die het streven
tracht voort te zetten van een door het "Besluit,ontbinding
landsverraderlijke organisaties5' van l? September 1944 (Stb. E.
102) als verboden aangewezen organisatie. Beantwoordt de rechter deze vraag bevestigend, dan zal de N,E.S.B, een vereniging
zijn, strijdig met de openbare orde en mitsdien bij de wet
verboden.
Van Tienen zelf heeft.zich meermalen uitgelaten, dat zijn
N-E.SoB, geen voortzetting betekent van de voormalige N.S.B.,
hetgeen formeel ongetwijfeld juist zal wezen. Er zullen echter
bij het bepalen van het neo-fascistisch of -nazistisch karakter
van zijn organisatie verschillende factoren in het geding kunnen werden g ebracht. Onder meer zal het vanbelang zijn, of
de N.E.S.B, haar aanhangers geheel, dan wel voor het grootste
deel heeft gerecruteerd uit leden dU-r voormalige N.S.B, en der
S,S. Haar twee voornaamste leiders komen in ieder geval uit dit
milieu voort.
Het zal voorts van betekenis zijn of de beweging al dan
niet-op democratische leest geschoeid isc Zoals bekend heeft
de N,E.S.B. een algemeen leider, in de persoon van P. van Tienen en een werkleider vuor Nederland, n.l. Mr Wolthuis, hetgeen in zijn terminilcgle herinneringen opwekt aan het Führerprincipe.
Weliswaar- acht de N.E.S,B» zich een democratische bewe-.
ging, in zoverre, dat zij een regering wenst voor en door het
volkj maar de uitwerking van -s-an Tienen1 s mening hieromtrent
•in de "Beginselen en Doelstellingen" toont aan, dat de invloed
van het parlement in zijn systeem nihil is, en dat de regering gedurende de tijd tussen de verkiezingen volkomen de vrije
hand zou krijgen. Ook de eis van verplichte arbeidsdienst voor
alle 18-jarigen roept; reminiscenties aan de nazi-tijd op.
De in "De Dialoog" gepubliceerde artikelen ademen een
onmiskenbaar neo-fasczstische geest, Wolthuis schreef in de
aflevering van April 1953 onder de veelzeggende titel "De onafwendbaarheid van het nec-fascisme":
"Democ.'-atie voert cp de:i duur tot ohaos en ondergang".
Zijn conclusie is, dat hoogstens door een volledige herziening van onze staatsregeling de ontwikkeling van het neofa.:>cisme zou kunnen worden vertrasigcL Tegengaan kan men deze
ontwikkeling z.i. niet, en tenslotte zullen de fascistische
en nationaal-socialistisohe stromingen de vastlopende democratie vervangen.
In gelijke zin uitte zich van Tienen. Hij stelde, dat
alleen een hernieuwde beleving- van die krachten, die de mens
herstellen als totaliteit (in .zijn gedachtengang het nationaal
socialisme en het fascisme) in stast is de chcos van het ogenblik en de onder-gang van Europa en de wei el d te verhoeden.
Resumerende zijn er dus, gezien de samenstelling oer
N.E.G.B., zeker voor wat betreft haar kopstukken, haar organisatie (leiderschap), haar uitingen (anti-democratisch,, autoritair) r.eo-fascistische tendenzen aan te wijzen. Het ligt
voor de hand, dat, voorzover er in West-Duitsland sprake is
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geweest of nog is van een opkomend neo-nazisme, de beweging
van V'an Tienen c* s. daarvan de invloed zal hebben ondergaan.
Derhalve zal het interessant zijn na te gaan in hoeverre
de stembus-nederlaag der Duitse Rijkspartij bij de jongste
Bondsdagverkiezingen ook de.verdere ontwikkeling van de N.E„
S.B. zal remmen,

NATIONAAL-EURGPESE SOCIALE BS'.
Postbus 7032
AMSTERDAM

Amsterdam, l September 1953»

Waarde Kameraden,
De eerste ronde van de procedure ora do erkenning van de Sociale Beweging als een positieve kracht in dienst van onze volksgeraeenschap hebben wij verloren. Nog altijd bestaat or gorcchtvnardigde hoop, dat wij dit proces uiteindelijk zullen winnen
en onze strijd voor een v r i j Nederland in een sterk Europa
krachtiger dan ooit zullen kunnen voortzetten. In ieder gGval
zal ik enige maanden in voorarrest moeten doorbreng^n-god-arendo welke t i j d m i j n werkzaamheden door een Raad van Bc.-hoor zullen worden voortgezet.
Uiteraard heb ik do volle verantwoorde!! jkhc id voor rle activit e i t e n vat de Sociale Beweging op m i j gcnorconjik mag .l-iü ook
verwachten, dat bchalvo mijn naaste medewerk c r, Kam. holthuis,
niemand n a l e l i c gevolgen zal ondervinden van het fcit s olat hij
of zij met mij voor oen dicpdoo rlccfd idoa.il heeft gestreden.
Meer dan ooit ben ik van do noodzakelijkheid van onze strijd
overtuigd en nog altijd geloof ik, dat onze nationaal -curopc se
gedachte eenmaal zal zegevieren. Ge ai en het feit , da t ik geweigerd heb oen vrijlating onder voorwaarde van een beëindiging
van mijn activiteit voor de Sociale Beweging te aanvaarden,
zal het misschien nog geruime tijd d ur on, eer wij weer verenigd
zijn. Ik maak dan ook gaarno van deze gelegenheid gebruik al
mijn trouwe medewerkers on medewerksters voorlopig te groeten
en te danken voor hun activiteit .Ik hoef U niet te zegden, dat
ik van do Sociale B e we ging, wa-i r "ia n ik vorm en gestalte heb gcgovon,met hart on ziel heb gehouden en dat ik mijn overtuiging
ook in de toekomst ,wat deze ook brongen mogo, trouw zal blijven.
Evenzeer echter gaat mijn hart uit naar al die dappere mcda~
et rijders en -strijdsters, die aan do Beweging kleur on inhoud
hebben gegeven.
Mogo de vlam van ons Ideaal in U en m i j brandend bewaard blijven. Eons zullen w i j het oude Europa vernieuwen!
x
Mot 'JCamoraad schappelijke groot en.
Paul van TïïïNO,
o.n T.,-.ider.

NA3CI1HÏFT?

Hot fcitjClat do Sociale Bcv/oging,door do plotselinge ondcrbre
king van onze n e t i v i t e l t , n o g schulden heeft t vcrvult mij met
grote zorg. Ik voel het als een verplicht ing, al l e vorderingen
op onze Beweging te voldoen .Indlon het tot eer veroordeling
mocht k o m e n , z a l ik mij onmiddel!jk daarna voor do werkzaamheden in de m i j n o n m e l d e n , om op deze v/ijze aan onzo verplichtingen te voldoen.
Inmiddels verzoek ik alle Karaurndcn naar krachten bij te dragen tot het behoud vnn een gczordc fipancicdlo positie van on
onzo Beweging.
P.v.T.

MB.
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V O N N I S
De ARRONDIkSEMBNTS-RECHTBANK t* AMSTERDAM, VIERDE
KAMER, rechtdoende In strafzaken;

Gezien de stukken, onder «elke de dagvaarding, in de
gevoegde zaken tegen verdachten, volgent eigen opgaven
achtereenvolgens genaamd i
I. PAUL VAN TIENEN.

geboren te s C Jok Jakarta, 5 November 1921,
van beroept boeken-lmporteur,
wonende te t Amsterdam. Koninginneweg no. 177» doch volgen*
de bevolkingsadministratie te Amsterdam wonende
te Amsterdam, Amstelveenseweg 93-1, thans
gedetineerd i te Amsterdam, in het Hois van Bewaring I;
TT. MY

JAS AfpETr WOUHÜIS.
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geboren te t Groningen, 2? Februari 1903»
«onder beroep, l
wonende te t Groalne«n, Petrus Campersing*! 211. thans
gedetineerd! te Amsterdam in het Huis ran Bewaring I;
1
Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;
.
- : ; : - • - . - : .
' ' i ' . .
'
•'.;• k -:•'••'
•
Gehoord de vorderingen van de Officier van Justitie}
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op de verdediging j
QYEBKZQEKDE dat aan verdachte ^ i» tolastegelegd l
dat hlj, als oprichter en bestuurder, Immers "leider* van na
te noemen N.E.&.B.f tezamen en in vereniging met anderen,
waaronder Jan Aksei Wolthuis, geboren te Groningen. 27 Februari 1903, onder meer te Amsterdam In ieder geval In Nederland, in Juni, Juli en Augustus 1953 «f omstreeks dia
tijd, heeft deelgenomen aan de fNationaalEuropese Sociale
Beweging" (b^J afkorting aangeduid als "N.E.S.B."), welke
organisatie het streven van de Nationaal Socialistische
Beweging der Nederlanden en/of van een of meer der in ar, tikel 1 van het "Besluit ontbinding landverradelijke orga* nistaiie" bedoelde organisaties toen trachtte voort te zet*
ten en aldus een met de openbare orde strijdige en mitsdien
bij de wet verboden vereniging was j
OVERWEGENDE dat aan verdachlfe II is tenla» te gelegd
dat hij, als oprichter en bestmirder, imaers "leider" van
na te noemen N.B.S.B., tezamen en in vereniging met andef
ren, waaronder Paul van Tienen» geboren te DjokJakarta,
5 November 1921, onder meer te Amsterdam, in ieder geval
in Nederland, in Juni, Juli «n Augustus 19£3 of omstreeks
die tijd, heeft deelgenomen aan d« "Nationaal Europese
Sociale Beweging" (bij afkorting aangeduid als "N.E.S.B.")
welke organisatie het streven van de Nationaal Socialistisch* Beweging der Nederlanden en/of van een of meer der
' '

'

'

in artikel 1 van het "Besluit ontbinding landverraderlijke
organisaties" bedoelde organisatie toen trachtte voort te
zetten en aldus een met de openbare orde strijdige en mitsdien bij de net verboden vereniging was 5
OVERWEGENDE, dat ter terechtzitting is opgegeven
—zakelijk weergegeven — door »
VERDACHTE VAK TIENEN :
MIk

?;

heb tezamen met mijn medeverdachte Wolthuis, opgesteld
een oproep "Aan de nationale krachten in Nederland, van
welke oproep ik hier ter terechtzitting een fotocopie aanwezig zie (bijlage rood gemerkt I bij proces -ver ba al nr.
905J/1953 van het Hoofdbureau van politie te Amsterdam).
Deze oproep bevatte onder neer een uitnodiging tot deelneming aan ««n op 17 April 1953 te Amsterdam te houden vergadering, naarblj *ou worden opgericht een organisatie,
welke in die oproep —in afwachting van een definitieveA
benaming— al» de *NS.B." werd aangeduid. Door WolthuisV.a
mij ondertekende exemplaren van deze oproep zijn door ons
verzonden aan de personen, aan wie wij (blijkens een desbetreffende passage in die oproep) meenden die uitnodiging
te moeten richten. De door die aldus uitgenodigde personen vertegenwoordigde organisaties en groepen (als in die
oproep tevens genoemd) zijn in hoofdzaak organisaties en
groepen wier leden uitsluitend of overwegend politieke
delinquenten zijn en welke ik daarom bij mijn verhoor door
d« Recht er -Commissaris "prikkeldraad -organisatie s" heb genoewl* -..• ., ,• •' • ..,-. • .Iegelijk met genoeade oproep en aan dezelfde personen is
door ons verzonden een "Praeadvles" ten opzichte van de
noodzakelijkheid de organisaties in Nederland thans reeds
te temde len, die- onze staatsvorm in nationale en sociale
zin willen hervormen" .
Dit praeadvie*. waarvan. ik een af schrift hier ter terechtzitting aanwezig zie (bijlage rood gemerkt II bij genoemd
proces -ver baal nr. 9Q5J/1953) is alleen door mijn medeverdachte Holthuis ondertekend, doch ik onderschrijf de iiüPad
daarvan ten rolle.
• ' ,-,.=,- • ^..^,. ... .
.De vergadering, waartoe eerdergenoemde oproep een uitnodiging bevatte, is op 1? April 1953 niet doorgegaan maar
in een vergadering van 21 Juni 1953 is te Amsterdam opgericht de "Nationaal-Buropeae Sociale Beweging" (bij afkorting aangeduid als "N. E. S. B."). Aan deze oprichtingsvergadering is deelgenomen door ongeveer 25 functionnarissen van
de Werkgemeenschap Europa in de Lage Landen1* (afgekort l.E.)
en van de "Stichting Oud Politieke Delinquenten" ) afgekort
St.O.P.D. ) De W. E. is een door mij in 1951 opgerichte organisatie, waarvan de meeste leden politieke delinquetan zijn
en waarvan ikzelf sedert de oprichting leider ben. Ik heb
als vertegenwoordiger van de W. E. deelgenomen aan de oprichtingsvergadering van de H. B.S.B, en ben dus ook oprichter van de N. E. S. B.
Inde oprichtingsvergadering van.de N.E.S.B. ben ik algemeen
leider dier organisatie geworden voor Nederland en Vlaanderen en ik heb als oprichter en leider onder meer te Amsterdam in Juni, Juli en Augustus 1953 tezamen en in vereniging
net anderen, onder wie mijn medeverdachte Wol thuis, deel-

genomen, aan die N.E.S.B. In meerbedoelde oprichtingsvergadering Is goedgekeurd een door mij opgesteld ontwerp voor
de Statuten der N.E.S.B., hetwelk ik hier ter terechtzitting aanwezig zie (Bijlage rood gemerkt "ij" bij procesverbaal nr. 905/1953 van het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam). Verdachte lolthuls is door mij benoemd tot werkleider voor Nederland van de N.E.S.B.
De beginselen en doelstellingen der N.E.S.B. zijn gepubliceerd als het Julinummer Cbladzijden 122 tot en net 138) van
het maandblad "De Dialoog", hetwelk sedert Januari 1953 verschijnt als orgaan van de l.£. en sedert Juni 1953 als orgaan van de Sociale Beweging. Ik zie dit Julinummer (brochure) hier ter terechtzitting aanwezig (Bijlage rood gemerkl
T 7 bij eerdergenoemd proces-verbaal nr. 905/1953).
Ik erken dat ik op 22 Januari 19**8 bij sententie van het
Byzonder Gerechtshof van Amsterdam, Zesde Kamer, toenmaals
zitting houdende te Utrecht, ben veroordeeld onder meer tot
een gevangenisstraf voor de tijd van acht jaren, wegens het
als Nederland v^rijwlllig in krijgsdienst treden bij ene
buitenlandse mogendheid (Duitsland) wetende dat deze met
Nederland in oor lp g is. Ik ben reeds in Augustus 19*K> in
Duitse krijgsdienst getreden. Ik acht mij te dier zake echter niet straf waardig."
yERPACHTE WQLTHUI8 t

"Ik heb tezamen net mijn medeverdachte tan Tienen opgesteld
een oproep MAan de nationale krachten JLn Nederland, van welkt
oproep ik hier ter terechtzitting een-foto-copie aanwezig
zie (Bijlage rood gemerkt I bij proces-verbaal nr. 905J/1953
van het Hoofdbureau v*n TSplitie te Amsterdam). Die oproep
bevatte onder meer een uitnodiging tot deelneming aan een
op 17 April 1953 te Amsterdam t« houden vergadering, waarbij zou worden opgericht een organisatie, welke i n d e oproep, In afwachting van een definitieve benaming, als N.S.B.*
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werd aangeduid. Door Van Tienen en ml j ondertekende cxemplaren van deze oproep zijn door ons verzonden aan de personen,
aan wie wij (blijkens een desbetreffende passage in die op*»
roep) meenden die uitnodiging te moeten richten.
'
De door die aldus uitgenodigde personen vertegenwoordigde
organisaties en groepen (als ia die oproep tevens genoemd)
zijn in hoofdzaak organisaties en groepen, wier leden uitsluitend of overwegend politieke delinquenten zijn.
Tegelijk net genoemde oproep en aan dezelfde personen is
door ons verzonden een *Praeadv.les ten opzichte van de nood-

zakelijkheid de organisaties i/n Nederland thans reeds te bun*
delen, die onze staatsvorm in nationale en sociale zin «11len hervormen*"
Dit praeadvies waarvan ik een afschrift hier ter terechtzittlng aanwezig zie (Bijlage rood gemerkt II bij gemeld proces-verbaal nr. 905J/1953) is'door mij opgesteld en ondertekend. &e inhoud daarvan geeft ook nu nog mijn opvattingen
weer.
.
-• . . . •
De vergadering, waartoe eerdergenoemde oproep een uitnodiging bevatte. Is op 17 April 1953 niet doorgegaan, maar in
een vergadering van 21 Juni 1953» naar ik overigens niet
tegenwoordig was, Is te Amsterdam opgericht de "Nationaal

Europese Sociale Beweging" (bij afkorting aangeduid als
"N.E.S.B."<). Aan de oprichtingsvergadering is deelgenomen
door vertegenwoordigers van de Werkgemeenschap Europa in
de Lage Landen" (afgekort W.E.) en van de "Stichting Oud
Politieke Delinquenten" (afgekort St.O.P.D.) De W.E. is een
door van Tienen in 1951 opgerichte organisatie waarvan de
meeste leden politieke delinquenten zijn. Van de St.O.P.D.
ben en was ik toenmaals voorzitter, doch op de genoemde oprichtingsvergadering is die stichting niet door mij vertegenwoordigd.
In de oprichtingsvergadering van de N.E.a.B. is van Tienen
algemeen leider dier organisatie geworden. Hij heeft mij
vervolgens aangesteld tot werkleider voor Nederland, welke
aanstelling ik mij heb laten aanleunen? ik heb dan ook als
werkleider voor Nederland onder meer te Amsterdam in Juni,
Juli en Augustus 1953 tezamen «n in vereniging met anderen,
onder wie mijn medeverdachte van Tienen, deelgenomen aan
die N.E.S.B. Het is mij bekend, dat in de oprichtingsvergadering is goedgekeurd een door Van Tienen opgesteld ont^rp
voor de Statuten der N.E.S.B. en ik neem aan. dat dit hè-zelfde ontwerp is..hetwelk bij de stukken aanwezig is. De beginselen en doelstellingen der N.E.S.l. zijn gepubliceerd als
het Julinummer (bladzijden 122 tot en met 138) van het maandblad *Be Dialoog*1, hetwelk sedert Januari 1953 verschijnt
als orgaan van de W .E. en sedert Juni 1953 &ls orgaan van
de Sociale Beweging. Ik zie dit Julinummer ter terechtzitting aanwezig (bijlage rood gemerkt T 7 bij proces-verbaal
nr. 905/1953 van het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam;.
Ik erken, dat bij uitspraak van de Zesde Kamer van het Tribunaal voor het Arrondissement Arnhem dd. 8 Juli 19H7 aan
mij onder meer is opgelegd de maatregel van internering voor
de tijd van vier jaren, onder meer terzake van hulp en steun
verlenen aan de vijand (Duitsland) en aan handlangers .van de
vijand. Ik acht mij te dier zake echter niet strafwaardigj"
OVERWEGENDE, dat de in de verklaring van de beide
verdachten bedoelde oproep (rood I) luidt als volgt *
"Aan de nationale krachten in Nederland.
In de overtuiging, dat de binnenlandse en buitenlandse situatle van het ogenblik de mogelijkheid schept tegemoet te
komen aan de verlangens van grote delen van ons volk, nodigen de ondergetekenden U uit, Uw medewerking te verlenen aan
de oprichting van een organisatie, waarin de krachten van
vele bestaande kleinere groeperingen kunnen worden samenge- ^
Ntf, voorafgaand overleg tussen het bestuur van de Stichting
O.P.D. en de Werkgemeenschap Europa, wordt thans onderstaand voorstel aan ü ter bestudering voorgelegd, waarbij
wij U tevens uitnodigen tot deelname aan een vergadering,
te houden op 17 April 1953, des avonds te 7 uur in het gebouw "Het Kraalennest", zaal K, Polderweg 8 te A'dam, waar
dit voorstel ter discussie zal worden gesteld.
De ondergetekenden handelen in de overtuiging, dat ondanks
de enorme fouten die door personen en partijen in het jongste verleden zijn gemaakt, de nationaal socialistische zowel als de fascistische i^dee nog steeds de drtjvende
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krachten zijn voor millioenen Europeanen. Deze beide wereldtoeschouwingen blieken --ondanks de zo tragische fouten die
tot een zo grote cataatrophe hebben geleid— niet alleen,
in staat zich te herstellen, maar cok^zich innerlijk te vernieuwen.
Dank zij deze vernieuwing en dank zij de constellatie van
het ogenblik, die deze vernieuwing in de hand werkt, kunnen
het nat.soc. en het faso. in hoge mate mede-bepalend zijn
bij de vorming van een nieuwe Europese samenleving, die vrij
van Oost en West een eigen taak en zending in de wereld te
vervullen heeft. •
De ondergetekenden zijn er zich van bewast, dat nat.
soc. en fase. verwante maar tevens ook onderscheiden krachten zijn, overeenkomstig de verwantschap en de onderscheidenheid van de Sur. mens. Een poging de bestaande verschillen tussen beide wereldbeschouwingen te nivelleren, acht
zij onvruchtbaar-en ongezond.
Evenmin als wij er naar streven Europa tot een eenheidsstand en de Europese volkeren tot eenheidsmensen te degraderen, mogen wij de verschillende vormen waarin de volkse
gedachte zich openbaart -ontkennen en onderdrukken.
Bij alle uitzonderingen die uit de menselijke individualiteit verklaarbaar zijn, zal het faseisme zich toch
overwegend richten tot de Zuid-Eur., Romaanse mens en het
nat.soc. tot de Ïloord-Eur., Germaanse mens. tóet het zelfde
voorbehoud kan gezegd worden, dat het fase. haar grootste
aantrekkingskracht uitoefent op de katholieke mens en het
nat.soe. daarentegen op de protestante en humanistische nens,
De ondergetekenden achten dit probleem van belang, om*
dat ons volk als hoeksteen tussen de Germaanse en Romaanse
gebieden ingebouwd, niet uitsluitend tot het ene dan wel
tot de andere groep gerekend kan worden en dan ook in het
verleden zowel nat.coc. als fase. stromingen gekend heeft en
in de toekomst zal kennen. Een tegenstelling tot een land
.;
als Zweden, dat in haar. geheel door de nat.soe. gedachte
;
kan worden gegrepen, en een land als Spanje, dat in haar
;
Romaans-Katholieke homogeniteit, als geheel, door de Fascist is che "gedachte kan worden ge grepen^ zal het Nederlandse v
Tolk in Koord êh Zuid een verschillend b«eld vertonen.
De ondergetekenden zijn van mening, dat, evenals Europa als geheel juist door haar natuurlijke verscheidenheid
zich in het verleden tot een zo grote hoogte heeft ontwikkeld. ook het Nederlandse volk uit deze bestaande tegenstelling slechts groeien kan —indien althans beide delen
zich hun onderseheldenheid en verwantschap scherp bewust
zijn. Zij herhalen derhalve, dat d« gegeven verhoudingen
niet uit chauvinistische, partij-politieke overwegingen over
het hoofd gezien, doch integendeel erkend en aanvaard dienen
te worden.
.
Slechts door krachtige samenwerking zullen wij de zware slagen te boven kunnen komen, die ons allen zonder uitzondering in de afgelopen jaren zijn toegebracht en nog
worden toegebracht.
•
Dat een dergelijke samenwerking in groter verband niet
alleen «aar mogelijk en nodig maar bovendien voor alle deelnemende vruchtbaar en harmonisch kan zijn wordt iff de praktijk reeds bewezen in de E.S.B., Daarvan 4in«6 enkele jaren
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de Werkgemeenschap Europa de Nederlandse organisatie vormt.
ïn deze organisatie wordt op de naar buiten toe als een
eenheid optredende Europese lotsgemeenschap de nadruk gelegd, zowel als op de verscheidenheid van de in deze beweglr.
krachtig samenwerkende organisaties, die zij erkent en eerbiedigt.
.De Ë.S.B, is nationaal georganiseerd in landelijke bewegin-j gen. De Duitse Spe.Beweging (D.S.B.),'de Italiaanse,/Franse,
Zwitserse en Hongaarde (-exil) en Oostenrijkse Soc.Beweging,
terwijl de Spaanse regering voorlopig door waarnemers in de
ESB is vertegenwoordigd. De W.E. thana door haar Werkgemeenschapsleider Paul van Tienen in het Hoofdbestuur van de
E.C.B, vertegenwoordigd, kan bij deze de uitdrukkelijke verzekering geven, dat indien' met medewerking van de WE een
Ned.Soc.Bew. tot.stand zou komen, deze als Hed. organisatie
van de E.S.B, onmiddellijk zou worden erkend.
Hoewel,.de naam Ned.Soc.Bew, een logische voortzetting
zou zijn van de geldende bepalingen van de E.S^J»., zijn ondergetekenden er zich van bewust, dat deze naam, afgekor*N.S.B., als zodanig een probleem vorW. Zij stelt dit probleem aan de orde, zonder zich hierover op deze plaats uit
te spreken. Indien onderstaand verder sprake is van een NSB

zien zij hierin dus een omschrijving en geen vastgestelde
' • naam. . . . - . - • • ' • . : .
.
In deze NSB zouden de thans bestaande organisaties tot
. welke deze uitnodiging wordt gericht, worden geco-ordineerd,
zonder daarbij hun speciale functie te verliezen. In het kader van deze^beweging zal ten minste moeten worden onder•
scheiden ...i
,
> .,;,,,,t... •
Ben politie organisatie —als zodanig een voortzetting
••&'
"'
van de WE die in Nederland de politieke doeleinden van de
;
ESB uitdraagt $
een sociale organisatie —als zodanig een voortzetting
|r
van de Stichting O.P.D.— die ten aanzien van de enorme so'£•
. ciale noden van de nat.soc. en fase. bevolkingsgroepen voor
i
een enorme taak is gesteld.
' '
'•'?.
Een economische organisatie --als zodanig een voortzet~t , .
ting van de Stichting Duizendpoot,—die door het hier inr*f
voerde sjcsteem een grote bijdrage kan leveren tot de oplu .^jjr
. sing van het sociale vraagstuk en in dit opzicht geen helpen
S
• de maar in de eerste plaats een'opbouwende taak heeft.
f
Ben frontstrijdersorganisatie —als zodanig een voort:
zetting van de Vlaamse Vereniging van Oud Oostfrontstrijders
•
.,
die als militante organisatie in een grote behoefte van dui• il
"
eenden oud-front soldaten voorziet.
%
*
Ben jeugdorganisatie—als zodanig een voortzetting van
•
meerdere thans bestaande groepen, waarvan in het byzonder de
ï
,
Heelnederlandse jongeren» het Alg.Diets Jongeren Verbond en
•'£
de. Nat.Bur.Jongeren Orde dienen te worden genoemd— die de
•i
:
grote taak heeft in gezamenlijke kracht Inspanning een geaon:
•
de jonge generatie aan te kweken, waarin uiteraard «n in de
s
beweging als geheel aanwezige verscheidenheid weerspiegeld
zal zijn.
.
Een vrouwen org. en een juridische org. enz., behoren
v
tot de mogelijkheden, die in de praktijk*, zoals niet tijder
v
de besprekingen van dit voorstel, zullen blijken.
|:
De-ondergetekenden menen. s dat deze co-ordinerende bewet
ging een einde «al maken aan,#e huidige>versnippering van
•
krachten en in staat zou zijn een behoorlijk persapparaat
I" '..
'!•
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op te bouwen, provinciale en wijk bureaux te openen, enz.
enz., geleld zou kunnen worden door een hoofdbestuur samengesteld uit de voorzitters van de onderscheiden organisaties, derhalve in de eerste plaats uit de voorzitters van
de huidige werkgemeenschap Europa, politieke organisatie,
Paul van Tienen;
Stichting O.P.D., sociale organisatie, Mr. J. Vüolthuis;
Stichting Duizendpoot, economische organisatie
de mogelijk spoedig te verwachten combinatie van de Nederlandse en Vlaamse Frontstrijdersorganisaties, waarvan als
voorzitter door ondergetekenden zou kunnen worden voorgesteld de Voorzitter van de Vlaamse Oud-Oostfront Strijders
de voorzitter van de in te stellen raad van Jeugdorganisaties, waarvoor door ondergetekenden zou kunnen worden voorgesteld
'
:
de voorzitters van eventueel nog te vormen onder-organisatiei
terwijl het aantal bestuursleden in principe steeds tot 9

•

personen zou kunnen worden uitgebreid, waardoor de mogelijkheid bestaat voor de nat.soc. en faso. groeperingen waardevolle personen, geen of nog geen organisatie vertegenwoordigend (wij denken hier bijvoorbeeld aan de persoon van Arnold
Meyer), als mede-bestuurslid op te nemen.
Ondergetekenden zijn van mening dat zij zich in de eerste
plaats tot de Noord-Nederlandse organisaties richten. Van
harte hopen zij daarbij de beweging zo spoedig mogelijk tot
de Zuidelijke Nederlanden te kunnen uitbreiden. Door de
Vlaamse Afd* van de WE door de Heelnederlandse Jongeren en
het ADJV en in het byzonder door de in de beide Nederlandse
vertegenwoordigde frontstriJdersorganisaties, waarvan in het
voorgaande reeds een Vlaming als bestuurslid eandidaat werd
gesteld, is organisatorisch ook bij deze opzet het verband
tot de Zuidelijke Nederlanden gelegd.
De
ondergetekenden menen hun uitnodiging hiermede tot
de volgende personen te moeten riehten t
2 vertegenwoordigers van de Stichting O.P.D.j
2 idem van de W.E.
2 idem van de ,y^aamse Frontstrijdersorg.
l•'• --
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2 idem van de Stichting "Ons Hecht*. _

"

l
t
#
ï l

t idem van de Stichting Duizendpoot
. . _ . . .
1 vertegenwoordiger van de Heelnederlandse Jongeren
1 vertegenwoordiger van het ADJV
.
.. .
1 vertegenwoordiger van d« N,B.J.O. 1 vertegenwoordiger van het voormalig Zwart Front»
1 vertegenwoordiger van de Aristo-kring*
Drie vertegenwoordigers van meerdere organisatie
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De ondergetekenden maken er tenslotte nog eens ultdrukkelijk op opmerkzaam, dat de voorspoedige ontwikkeling van
al onze organisaties en van de nat.soc. en fase. gedachte

s

;
?•

U

.

als geheel vin het welslagen van deze vergadering in hoge
mate afhankelijk is.
Zij hopen, dat de genodigden ook naar krachten tot de
uitbouw Van de beweging zullen bijdragen en stelleri er prijs
op uiterlijk op 7 Februari bericht te mogen ontvangen (aan

een der beide onderstaande adressen), dat z i j op Uw aanwezigheid in de oprichtingsvergadering mogen rekenen.

'i

Met kameraadsch.groeten,
:

Mr. J. WOLTHUIS

Vrz.Stichting O.P.D.
Nes 35
A'dam

PAUL VAN TIENEN

WGL Werkgemeensch.Europa
Koninginneweg 177
A'dam.

OVERMLGENDE, dat het in de verklaringen van de beide
verdachten bedoelde praeadvies (rood II) luidt als volgt :
P B A E A D V I E S

ten opzichte van de noodzakelijkheid de organisaties in Nederland thans reeds te bundelen, die onze staatsvorm in nationale en sociale zin willen hervormen.

l
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Teneinde een oordeel te kunnen vellen over het bove
staande, is het nodig de grote lijnen van de politieke denkwijzen in de wereld te volgen, zoals deze zich in de laatste
eeuwen aftekenen.
V!e hebben dan gezien hoe een Franse revolutie ontstond
net het gewone beeld van gruwelen die inhaerent zijn aan een
.
omwenteling, die tevens een nieuwe idee brengt aan de wereld
Na de iquillotinemoorden van de negentiger jaren een de exeeu
ties na 181^ breekt een kalmer tijdvak aan. Weliswaar is de
Franse revolutie voor goddeloos verklaard bij het Wener Congres, doch dat kan niet verhinderen dat haar idee in 18^8
door de gehele wereld wordt aanvaard $
"Het vrijheid, gelijkheid en broederschap" voerde tot
de democratie, de leer van de gemiddelde mens.
.Zij verlangt een afgebalanceerde mening bij de massa. H
Haar staatslieden moeten zich kunnen plooien naar 4e gemiddelde mening hunner volkeren en hun eigen mening daaraan on*
. .dergeschikt maken. Trouwens elke individualiteit verdwijnt.
Slechts de rekenmachines der verkiezingen zijn daar om de ge
middelde meningen te registreren en uit te voeren. In di1
stelsel is de persoonlijkheid van geen belang meer. ja deze
kan zelfs schadelijk zijn indien zij afwijkt of wil afwijken
van de gemiddelde mening. Deze. 'gemiddelde staatkundige menin
waaraan de politieke partijen nuances en kleur proberen te
geven heeft de neiging op de' duur hoe langer hoe meer te ver
starren. Ook de verschillen tussen de politieke partijen wor
den steed.s kleiner. Ten slotte verdwijnt in een democratie
het persoonlijk initiatief. Het staatsorgaan wordt steeds
logger en is ten slotte niet meer te hanteren.
/
Democratie voert op de duur tot chaos en ondergang, zo-^,/als we in West-Europa in de laatste Jaren in toenemende mal te kunnen constateren.
Het communisme met de kleurloze massamens Is in zekere
zin slechts de uiterste consequentie dezer democratie.
Als reactie hierop ontstonden in de twintiger en derti, ger Jaren fascistische en nationaal-soclalistlsche stromingen. Door de idee van het Leiderschap wilde men de persoonlijkheid van de mens herstellen en hem zijn verantwoordelijk
heid daardoor hergeven. Het ligt in de lijn der historie dat
,:
deze systemen moesten ontstaan en even duidelijk is het dat
'•'••*
zij de vastlopende democratie^zullen vervangen.

f
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Vanzelfsprekend kan daaraan een tribunaal van Keurenberg niets afdoen. Historisch zijn die uitspraken even onbelangrijk als die van het Wener Congres. Ook de nederlaag van
Hitler kan evenals die van Napoleon, de politieke idee in
haar ontwikkeling wel vertragen, maar niet verhinderen.
Gelet op dit alles is in de tweede helft dezer eeuw
een virulent neo-fascisice overal in de wereld t« verwachten,
hetzij om natuurlijke redenen (reactie op de gelijkheidsidee
der Franse revolutie) hetzij uit praktische noodzaak (in
een wereld waar vijandelijke grootmachten tegenover elkaar
staan heeft een inefficiënte democratie waar iedereen maar
Wat door elkaar kakelt geen kans tegen een dictatuurstaat)
en dan nog om een economische redenj
Democratlën zijn staten die passen in een voorspoedige

*
'•f
f

tijd. waar lederen gezellig zijn politieke mening kan verkondigen. Zij worden tot een onding in een neerpaande harde
tijd waarin de Europese volkeren een zware economische strijd
moeten voeren met hun gele en bruine broeders om de wereldmarkten .
/
Het zijn deze drie redenen: de natuurlijke, de mill• ../ tair noodzakelijke en de economische, die de democratie zul\n doen verdwijnen.
Daarbij zullen de onder druk staande Europese volkeren steeds meer geneigd zijn zich tot een nationale staat
samen te voegen.
Gezien dit politieke beeld is met een snelle toeneming
van de neo-fascistische invloed op ons staatsbestel te krekenen.
,
• -, .

*

Om dit organisatorisch op te kunnen vangen is een overkoepelende organisatie naar de mening van ondergetekenden
nu reeds noodzakelijk,
,*
De verschillende groepen die nationaal en sociaal den*
7
ken en de autoritaire staatsgedachte huldigen moeten elkaar*
*
daarbij vinden.
.
'^
.
Zij moeten beseffen dat alleen samenbundeling en
"1. machtsconcentratie tot een doelbewuste ontplooiing Bunnen
l "' ': leiden.
•
• '• - •'. ' ,
«/f
. D.at deze groepen, ieder voor zich verschillende doel^
stellingen nastreven is m.i. geen bezwaar, waar zij als sub.
\e in de huidige vorm kunnen blijven bestaan of
f
', .,, misschien ook wel als zelfstandige organisatie. Hoofdzaak
l
• •• is dat bij alle groeperingen de idealogisch politieke doel£
stelling de motor is die de activiteit der individuen opwekt, al is die activiteit misschien helemaal niet op het
. politieke gericht.
;
Voor deze samenbundeling moet ieder organisatie een
:' offer durven brengen. Hoewel de Stichting die ondergetekende vertegenwoordigt qua medewerkersaantal vele malen gro' ter is dan alle organisaties samen is men van het nut om
tot een verband te komen wel zo overtuigend dat men bereid
is zich in dit overkoepelend lichaam in te voegen.
"
Bovendien ziet deze Stichting in dat men bij deze
4
*
5

•fci.

poging tot co-ordinatie vooral niet teveel op het getal

moet letten. Er zijn andere factoren die misschien veel
belangrijker zijn.
Het juridische klimaat is voor het oprichten der nieuwe

l
*
;

£.
y

organisatie zeer gunstig zoals uit de processen van de
Stichting "Oud politieke delinquenten" is gebleken. Het
is. uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk voor de Staat
om een dergelijke organisatie verboden te krijgen. Met
de Stichting O.P.D. probeert de Staat dit niet eens meer.

'

Het praktische nut van de beoogde samenwerking is velerlei. Er is een eenvoudiger administratie mogelijk. Men
zou een orgaan uit kunnen geven. Journalistiek gesproken
is "De Noodhoorn" van de Stichting O.P.D. misschien het
beste als basis daarvoor te gebruiken. Men kan met minder
Bureaux toe.
Dat van de Stichting O.P.D. en c'e Werkgemeenschap "Europa"
in Amsterdaai zouden kunnen worden samengevoegd. Dat van de
Stichting O.P.D. in den Haag zou gemeenschappelijk kunnen
worden.
Internationaal —hoogst belangrijk I— zou aansluiting bij de sociaal Europese groep kunnen plaats vinden,
\
,
waar de werkgemeenschap Europa dan voor de contacten zou
ï
kunnen zorgen.
Men zou verder naar ondergetekendes mening de nieuw
op te richten organisatie moeten uitbouwen in de richting
ï
van de nieuwe aanhangers van het neo-fasclsme. Het is im%
mers uit deze richting dat de aanwas moet komen die de
nieuwe organisatie groot moet maken.
4
Ook om deze reden is het naar mijn mening uit een
f
oogpunt van opportunisme en ook om het Nederlandse volk
|
in de gunstigste gedaante tegemoet te kunnen treden. f
wenselijk dat de voorzitter van de nieuwe organisatie geen
|F
politieke delinquent is>.
•
I
J!

Deze weinige opmerkingen zijn slechts bedoeld om een
inleiding te kunnen zijn voor discussies in de bijeen te

:t

roepen kring.

•>
Opzettelijk heb ik mij onthouden van het ontwerpen
l
van een programma. Het «il mij voorkomen dat daarin geen
*
controverse tussen de groepen ligt. Ik neem aan dat poliM;
.
tiek de meningen elkaar zeer nauw maken. Het vaststellen
|
:
van een programma, waarbij ook aan het voeren va
,/f
politiek moet worden gedacht, komt m.i. pas aan de orde
'%
.
wanneer het blijkt dat nu ree4slalom de drang naar samen*:
werking bestaat en men principieel samen een organisatie
•l. . '•
wil.
.- : • • • - . - -'•-•
4
^-j .
Pe politieke uitwerking daarvan zal naar mijn oordeel
.jp
-'/
geen moeilijkheden geven»
f
^1
|
Ü
;
:
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Mr. J.A. WOLTHUIS.
OVERWEGENDE,, dat blijkens de in de verklaring der
beide verdachten bedoelde statuten der N.E.S.B. deze organisatie voor wat Nederland betreft wordt bestuurd door
de Algemeen Leider, tezamen met de Werkleider voor Nederland.
/
dat uit die statuten niet blijkt van enigerlei bevoegdheid van de gezamenlijke of Individuele leden dier
\;

OVERWEGENDE, dat de in de verklaring der beide verdachten bedoelde Beginselen en Doelstellingen in het Julinummer van het maandblad "De Dialoog" op bladzijde 123
door verdachte Van Tienen aldus worden ingeleid t
"De beginselen en doelstellingen van de Sociale Beweging, die ik hiermede aan U voorleg, vormen geen "partijprogramma". Een beweging, die zich in tegenstelling tot
een partij tot het gehele volk richt, is dynamisch en kan
derhalve geen statisch partijprogramma verdragen, dat bij
iedere verkiezing (bij iedere gelegenheid dus dat een partij gedwongen is tot het volk te spreken) steeds weer "opgelapt" moet worden.
De hier voorgelegde, overzichtelijk samengevatte doelstellingen, van onze beweging, maken geen aanspraak op volleidigheid. Alphabetisch gerangschikt zijn hier slechts
enkele van de duizenden problemen aangeroerd, waarvoor
wij in deze harde tijd zijn gesteld. Maar het antwoord
dat hier op een aantal van deze problemen wordt gegeven,
vormt tegelijkertijd toch méér dan een "verkiezingsprogramma"; het is een duidelijke uitspraak een bekentenis,
waaruit de totaliteit van onze wereldbeschouwing duidelijk wordt.

«B

In ieder opzicht gaat ons denken uit van het natuurlijk gegevene en in geen enkel opzicht trachten wij deze
gegeven werkelijkheid geweld aan te doen door eenzijdigheid of botte negatie» Wij zien de hoogste waarde van het
leven juist in haar veelzijdigheid en bonte vormen-rijkdomj wij wensen deze verscheidenheid in geen enkel opzicht
- te beknotten, Biaar willen deze in tegendeel bewust in
"* stand houden en bevorderen. Als 'hoogste taak echter zien
wij de noodzaak, zowel nationaal als «ociaal, deze natuurlijke verscheidenheid sa»en te bundelen tot «en natuurlijke eenheid, tot een voor alle de J,e n. vrucht bar e totaliteit."
OVERWEGENDE, dat-de.inleiding v«rder de navolgende
passage bevatt ?De ziel van hét -volk. hier en nu, gestalte te geven in de staat, is het politieke doel van de Sociale Beweging|M
•
OVERWEGENDE, dat In die Beginselen en poelstellingen
onder het trefwoord "Rechtstaat" op bladzijde 136 onder
meer het navolgende vermeld ie i
"De Sociale Beweging eist de afschaffing van de politieke
rechtspraak, zoals deze tot uitdrukking gekomen is in de
Byzondere Bechtspleging en eist algeheel rechtsherstel in
die gevallen, waarin ten gevolge van deze politieke rechtspraak onrecht werd gedaan. Zij beschouwt de zgn. "Londense besluiten1* als ongrondwettig en verlangt dat de fatale gevolgen van deze besluiten voor zover nog mogelijk
ongedaan gemaakt zullen worden1*}
OVERWEGENDE, dat blijkens een proces-verbaal van de
openbare terechtzitting van het Byzonder Gerechtshof te
Amsterdam. ZESDE KAKER, zitting houdende te utrecht van
22 Januari 19*f8 verdachte van Tienen door dat Hof is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van acht
Jaren wegens als Nederlander vrijwillig in krijgsdienst

treden bij ene buitenlandse mogendheid, v»etende dat deze
met Nederland in oorlog is" ;
OVERWEGENDE, dat blijkens een uitspraak van het Tribunaal voor het Arrondissement Arnhem, Zesde Kamer, te
Arnhem dd. 8 Juli 19^7 aan verdachte Wolthuis onder meer
is opgelegd de maatregel van internering voor de tijd van
vier jaren, onder meer ter zake dat hij, Nederlander, althans een persoon bedoeld in artikel 1 lid 3 van het Tribunaalbesluit, ten tijde van de beschuldiging, oud M+ Jaar,
gedurende de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa t
K hulp en steun beeft verleend aan de vijand door :
~* a. zich vrijwillig te melden voor de Waffen S.S.
b", enz.
2.. Hulp en steun heeft verleend aan de handlangers van de
vijand door :
&. werkzaam te zijn als hoofdopleider bij.de organise''e
van Nationaal Socialistische Ambtenaren,
b_. enz.
c_. gewapend deel te nemen aan huiszoekingen door de
Landwacht,
&. enz.
3.. aangesloten is gebleven bij de ^ationaal Socialistische
Beweging der Nederlanden en daarvoor werkzaam is geweest als distripts-secretaris, secretaris van de raad
der discipline en als adviseur van het bureau van Van
Geelkerken,
,

lf. zich heeft aangesloten bij een viertal nationaal soci~" alistiscne organisaties,
£, werkzaam is geweest als vrederechter bij de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem,
£., 2M &. en*.;
i .
•

OVEEWEGBNDE, dat door vorenstaande inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen (met,dien verstande dat de opgave va
iedere verdachte slechts te zijnen aanzien heeft ge gold e x
de daarin vermelde feiten en omstandigheden vaststaan en
de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging is gekomen en wettig bewezen acht|*dat
'

•''•••• '':'--. , . • • ' • * ' . - - •

TORDACHTE: VAN TIENgN als oprichter en bestuurder, immers
"leider" van na te noemen N.E.S.B., tezamen en in vereniging met anderen, waaronder Jan Aksel Wolthtiis, geboren
te Groningen. 2? Februari 1903» onder meer te Amsterdam
in Juni, Juli en Augustus 1953 heeft deelgenomen aan de
"Nationaal Europese Sociale Beweging11 (bij afkorting aangeduid als "N.E.S.B."), welke organisatie het streven van
de Nationaal Socialslistische Beweging der Nederlanders
toen trachtte voort te zetten en aldus een met de openbare
orde strijdige en mitsdien bij de wet verboden vereniging
was,
en dat VERDACHTE WOLTHUIS. als.bestuurder, immers "leider"
van na te noemen N .-E.S.B., tezamen en in vereniging met anderen* waaronder Paul van Tienen, geboren te DJokJakarta, 5
December 1921, onder meer te Amsterdam in Juni, Juli en
Augustus 1953 heeft deelgenomen aan de "Nationaal Europese

:
"

Sociale Beweging" (bij afkorting aangeduid al» "N.E.S.B.") .
welke organisatie het streven van de ^ationaal Socialistisch.
Beweging der Nederlanden toen trachtte voort te zetten en
aldus een met de openbare orde strijdige en mitsdien bij de
wet verboden vereniging was ;
OVERWEGENDE toch, dat de Rechtbank de oproep en het
praeadvies welke hierboven zijn weergegeven, wagens de bewoordingen, waarin die geschriften zijn vervat» en in verband met het politiek verleden der personen aan wie dezelve
zijn verzonden, beschouw t als een inleiding tot de oprichting van een in de eerste plaats politieke organisatie,
waaraan nationaal socialistische beginselen en een autoritaire staatsgedachte ten grondslag liggen;

;
;

•

OVERWEGENDE, dat een dergelijke organisatie is te be/ schouwen als een organisatie die tracht voort te zetten
! het streven van de «ationaal Socialistische Beweging der
( Nederlanden, welke immers eveneens was een politieke orga( nis at ie waaraan nationaal socialistische beginselen en een
> autoritaire sta at s gedacht e ten grondslag lagen;
OVERWEGENDE, dat verdachten hebben aangevoerd, dat de
N.E.S.B. niet is opgericht overeenkomstig de opzet van genoemde oproep, nu aan de . oprichting is deelgenomen door
vertegenwoordigers van slchts twee der organisaties, tot
wier vertegenwoordigers die oproep was gericht;

|
OVERWEGENDE, dat dit verschil in opzet naar het o
f
. van de Rechtbank generlei betekenis heeft ten aanzien van
jf
de beginselen welke aan de opgerichte organisatie ten grond%
slag liggen, te minder nu wel aan de oprichting is deelget
nomen enerzijds door de Yf.E.. waarvaa de nieuwe organisatie
3
als politieke organisatie blijkens de oproep een voort zet -£
ting zou zijn en anderzijds door de stichting O.P.D., welke
4-*
, . blijkens het praeadvies "qua medewerk3jta4b»0réle malen groter
;
s
is dan alle organisaties tezamen" ;
i
'l
«

OVERWEGENDE, dat verdachten voorts hebben betoogd dat
uit de gepubliceerde beginselen en Doelstellingen der N.E.S.
B. ("waarvan hierboven in de bewijsmiddelen sprake is) zou
blijken, dat deze organisatie niet tracht het streven van
de voormalige N«S.B» voort te zetten;
OVEHWEQEKDE evenwel, dat naar het oordeel van de
bank uit deze Beginselen en Doelstellingen niet blijkt, dat
aan de N.? .S.B. andere beginselen ten grondslag liggen dan
aan de organisatie waartoe meergenoemde oproep en meergenoemd praeadvies een inleiding vormen, terwijl veeleer juist
dezelfde beginselen tot uitdrukking komen in die gedeelten
van de Beginselen en Doelstellingen en de daarbij behorende
inleiding, welke hierboven onder de bewijsmiddelen zijn geciteerd;
OVERWEGENDE, dat de ^echtbank op grond van vorenstaande overwegingen de K. E. S. B. vereenzelvigt met de organisatie
tot welker oprichting meergenoemde oproep en meergenoemd

praedadvies een inleiding vormen en haar derhalve, gelijk
vorenoverwogen, beschouwt als een organisatie die tracht
voort te zetten, het streven van de K.S.B. 5
OVERWEGENDE, dat overigens bij de beoordeling van de
gepubliceerde Beginselen en Doelstellingen tweeërlei in het
oog dient te «orden gehouden, te vreten »

enerzijds dat deze Beginselen en Doelstellingen blijkens
derzelver inleiding "geen statisch partij-programma vormen,
dat bij iedere verkiezing steeds weer opgelapt moet worden"
omdat de "bewegingpie zich /...tot het gehefc. volk richt,
dynamisch" is, en
anderzijds dat de leiding van de N.E.S.B. voor wat Nederland betreft, berust bij de belde verdachten tezamen, zonder dat de (andere) leden gezamenlijk of Individueel direct op die leiding invloed Kunnen uitoefenen;
OVERWEGENDE, dat derhalve de politiek van de N;E.S. .
in feite door verdachten wordt bepaald, zodat het streven
dezer organisatie kan worden vereenzelvigd met dat van de
beiden verdachten, zoals dit tot uitdrukking komt in meergenoemde oproep en meergenoemd praeadvies;
OVERWEGENDE, dat elk der verdaohten bovendien heeft
verklaard zich ten aanzien van de handelingen terzake waarvan hij door een colleg* belast met by zonde re rechtspleis veroordeeld, nietstrlafwaardig te achten;

OVERWEGENDE, dat, nu alle handelingen terzake waarvan verdachtenr zijn veroordeeld (zoals hierboven in de desbetreffende bewijsmiddelen vermeld), handelingen zijn in
overeenstemming -me t het streven der voormalige U. S. B., de
(door verdachten bepaalde ) politiek der N.E.S.Ï. ook op dit
punt geheel in-de lijn ligt van het streven dier N. S. B. j
OVERWEGENDE, dat namens ^veïd ach ten door hun raad s lieden is betoogd, dat het Besluit ontbinding land verradelijke organisaties onverbindend sou zijn; .
- "'v'.
' ': : ; : : '
'-t,,OVERWEGENDE echter, dat naar het oordeel der ^echtbank
ten tijde van de afkondiging van dat Besluit in welke tijd
tengevolge van dé oorlog de gezamenlijke uitoefening van
de wetgevende macht door 'de|15;oningin en de Staten-Generaal,
niet mogelijk was, de noodzaak kan hebben bestaan niet
slechts tot ontbinding der in dat besluit genoemde nationaa
socialistische en f ascistische organisaties maar tevens
tot het verbieden van alle organisaties, welke het. streven
van een of meer dier ontbonden organisaties zouden trachten
voort te zetten;
OVERWEGENDE, dat derhalve het betoog, dat voormeld
-Besluit onverbindend zou zijn, behoort te worden verworpen;
OVERWEGENDE dat het aldus bewesen geachte volgens de
wet strafbaar is, omdat het oplevert na te melden misdrijf;

dat verdachten —leder voorzoveel betreft
het te zijnen opzichte bewezen geachte— strafbaar zijn,
aangezien te hunnen opzichte bgeen strafuitingsgronden zijn
gebleken;
'
OVERWEGENDE dat na te melden straffen in overeenstemming zijn met de ernst van het onderscheidenlijk door ieder
der verdachten gepleegde en de omstandigheden, waaronder
dit is begaan* zoals een en ander ter terechtzitting is gebleken, waarbij de.Rechtbank mede rekening houdt met de omstandigheid, dat thans voor de eerste maal ter/zake van een
feit als aan Verdachten tenlastegelegd, een strafvervolging
wordt Ingesteld}
Gezien de artikelen 27 - 1*fO van het Wetboek van Strafrecht; 1-2 en 5 van het Besluit ontbinding landverrader11jke organisaties (Staatsblad no. B 102);
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Verklaart In voege en met uitzondering als overwogen,
wettig en overtuigend bewezen dat verdachten het hun onderscheidenlijk tenlas te gelegde hebben begaan, en dat het
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i onaal Europës e S o c i al e •• Be w e g ing, ( N . E. S .B v ) >\V •,-'•'
Ter motivering'.van het ..arrest'' waarbij' het-Amsterdamse ;
•'Gerechtshof de beide; N,E.ScB.-leiders' vrijsprpJtc, werd
,* o.m. overwogen; dat niet was gebleken, dat de door hen.
'geleide beweging rassendiscriminatie, ^nastreef de . _ ' "
' $&y 'Kennisname van'e§n artikel in.-he-t' IvSociaalWeekblp.d"
^^^(iNationaal :Eur.opees:'Informatieblad^ ,2e/;jaargang no -5;) ' •
^glleert' eciiterv dat/ in>-Nl'EV-S>B.-kringen-?'hieromtrent'" toch
phpok wel andere .opvat tingen' voorkPmenv, ;.ïïet'., bewu's te/artikel,'
' "getiteld^"Rassenpolitiek in Israël!1/,//vermeldt r, dat in
.
.genoemd 'land een..•wet/is'; af gêkondigd>:\y/aarbi-j 'huwelijken
?,Joden met.niet-Jöpdse, burgers,;yporta?-ti;?iDn -verboden.

" ^^^/^ï^'sfêS^^^-'-'^^i*^^^
Voor» de pnbekendè'/schrijver ; vanv^dëze •beschouwMg^'i&^té^p
en ander;/aahleiding' :üit te • weiden'* over. "het; rR;r-----i---^"':^
,dat hier te lande- is geschapen -door • de ;stroom'"\,„
vludtelingen uit Indonesië' en';;'w.aarvbór',"'• zöv/el 'in
belang van de.Nederlrjidse als de/Indonesische -be\AS0.
^groep, "een^,oplossing dient té wprden geschapen"oïZolangc..
dit prpble,em niet'v.'do.or: emigratie :of., op andere -wijze"kfvnV ,.,.,-.,.
worden opgelost, .is::'een welbegrepen apartheidspolitiekv-tp|
die, aldus schr'ijver, niets 'met ••rassendisbriminat.i'é -t-:^-^/;i
uitstaande kan -en mag hebben - ook -hier de.-. aangewezeW'weg^ll
Het is "niet bekend of . de auteur• de-: thans *^ •'**''w f~™:'° •^•v:'^
gelederen algemeen- geldende opvattingvan WL._
„
zijn eigen mening"weergeef t. ; Zij sluit echter i:aah .bij%//U^
een: ;der -punten; yan-het Werkprogram. der' WèrkgemeehschWp^-'- ;'^
Eur-ppa, / waarin^^rdt, ges t ëld^ .dat CEur opa .geen,,smelt^i||^lvI^Si
kroes yan;-rp.ssén en volkeren toag'worden-':'eh irnX-^-tria•••^'^•^^'ai^-':^
, van ,de. eerbied' voor /de biologische'/wp,arden •
7. /He:t.;,standpuntV v der/-N.E.'S.B. , : t.o.y.. -iiet;^
.zou kunnen^worden-af geleid uit, een /do"br;Van xj-cxieii-,-. ••,^^ -w^
/t i j dens;: zi jn pi^pp ë§ ï\yo or. hè t Ams t er dains e ' Gerecht sijlpf^i^w^^
:,afgelegde yerkp:ar;ihg; Hij de.elde''-tpen 'taede';da^/dèfOièiÜl^l
•;ding;-deri;l;i;.E.S'.;B.;i;eeh: verzoek tot^samëftyvèrlcrvïiiff^

^Amerikaanse!,^eribdieken; ;beidë heftig -anCt.,>
niet- alleen' .Had >af gewezen',, doch-haar/lëdehv/z^
•~st3?af;f,e;:yarti royement, een ahti-sémieliische " " J '
;vërbodeh;'/bhbekendv;is-;bf;vdezé: beslissing;,ee
^wés, 'dan: .wel een .uil;, tactische /^overwegingen gèriom'ërr''bè^: - '^-^
;siuit^;-'. l,v

/.' . -. ;.-'.;. ;N•'-..';.,-..;////;,• -/-.;>;y,r-:/; •':;. .- • "*-.*>';./';.;•;/.^v/-:/.-i;|

. ;, He^. in Jde~ aanvang • genö;emdè v'iSppiaai^Weekb;^^
no 5, maakte er in : zijn .rubriekj,ë- •?'pe,;.'pers; en. het'-NESB-. ''';c^
proces^/.ö^ pag. :. 38 melding.^ yéui'.V/.'A''-•:,....•• -L-' • /.. \.;-. - // '.Vï.^-^- /v / ''N; -^
; '^e .NVE>S,B>-leiding .achtte ;b^i;jk^^
vrijsprekend arrest -• de!;tijd;-npg.-niet;/rijp/yoo'r/^en/^ ':;:
actief; optreden naar 'buiten op^eriigèzins- grot;é:/schF^i.^ '
Men'beperk t e/zich tbtthet colporteren-: me't • het<'i5lacl;;/^/.//:
"Alarm": in /jus ter. dam- Zuid én .in'; Den.ftaag. Ih ;ïaatstg'ë-': ';
noemde plaats werd zegge één';exemplaar/van.het blcid'//^''^
verkocht. , Te Amsterdam verwekte', het /optreden der^ coï--::" '•-'
porteurs'enige 'reactie bij het.;'publiëk/en daar: W.aktèn •
- volgens "I)e Waarheid» - "burgers' een einde aan • • '
N.(E.) .S..B.-provocatie".
Ook volgens het "Sociaal Weekblad", kwam het tot o--''
incidenten,- echter niet met de burgerij, doch met deinmiddels aangerukte "communistische strijdgroep".

Betreft: Paul van Tienen,
Algem.Leider N.E.S.B*
No . ..

Volgens dezerzijds
. .ontvangen mededelingen zou; t PATJ^van TIBMEN.. Algemeen
Leider van de N.E.S.B. kort na zijn^vri'^iating contact
hebben opgenomen met; R.P»P. .Vfe.sterling,ex-kapit/£e|n van

het K.N.I.L*
«———j.^u.,_,™«^«^
Van Tienen zou met dat doel naar het Foorden des
Lands zijn gereisd en daar een ontmoeting hebben en besprekingen voeren met genoemde Westerling.
De Bilt, 13 November 1853.

UITTREKSEL
Uit:

Naam:

Voor:

Naam: Tienen P.v.

Ag. nr:

Afz.:

Aard van het stuk:
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Datum:

3-11-53

R a pp. betr. Rechts Extremisme.

P.van TIENEN werden enige aanwijzingen er
:van/van TIENEN ontvangen t.w.:
H ^
^Kaadvvan^Bëneer. ? _ ___._
contact opnemen
Ï6» *of-,d;e25.ev'4aÏBde N.E.S,B. in;högBr; beroep
"
J^',;;.7)b;erei;;d;'SiB - t o e te tredend t.ot -een
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Betref t : Nationaal Europese üociale Beweging.
Naar deaersjjds

.

. werd vernomen» heeft

Faal van .Tienen
(5-11-21 boksend) op 6 » November 31 ten huiae
»Éii^«»n^i^M^««^«^.^^-«*««^,«
• - HM^jf*r- ^ - .i
r

. <, een onderhoud gehad mot moordere bestuursleden, van
do voormalige ^epabllteeinse Volkspartij (ïïVP), \v.o* genoemde
sa ___ __ ______ ,
.._ ______ . ;•• Soalö beleend,
ie laatstgenoemde lFé~lljstVjmvoörder van de ""wereldburgers" ,
onder welke naam de voormalige '7. V.?, thans aal deelnemen aan
de G-eiaeenteraadsvö^icie zingen van Utrecht op S-12-53.
ïn dese bijeenkomst heeft Van 'lianen het doel vaa do Sociale
Beweging nader aiteengeset en toeaeaegd, dat hy "ajjn" leden»
d, w, s, die van de HBSB te Utrecht, aal adviseren, bij de a. s.
ver kies ingen hun stem uit te brengen op de "Wereldburgers",

- heeft daarna Van, ïisnen verzocht, op 13 ^ov»1953
voor een nadere bespreking naar Utrecht te koiaaa* ^ieae besgrefcing heeft Van ïienen niet geaccepteerd» daar het volgens
hem in het belaag vaa de wereldburgers waö en dat naar Amsterdaa moest komen. Voor sover dezerzijds bogend is»
heeft
_ , nog niet aan de «ens van Van l'ienen Behoor
gegeven. Voorts is bekend ^ewordeii dat slechts êên vertegenwoordigei? van de 8ES3 aioh nsar Bclgiö heeft begeven om de
byeeakoasten vatt 24 e» 25 Ootober 1955 te Bixsmiden by te
wonen* ösae vertegönwóordiger, t*w* .
.
' '_
* was 29 Oct* 1955 nog niet teruggekeerd en
asjn familie maakte aioh ongerust over hem* Haar thaas bekend
«erd» is hy tijdene de deiaonötraties in België" gearresteerd
en drie dagen in arrest gehouden.» waarna hij over de grens
naer Nederland is geleid.
Omtrent hst tegen de leiders van de RïSB gevoerde prootas
werd bekendt dat de door Paal vaü ? lenen ta bstalon proooskostett ongeveer / 2000 bedragen. Van Tienen saide er van overtuigd te 0yn dat ssijn Bewegias - öe HEfiB - door do BVD was
geïnfiltreerd* Bit was heia tydeas hét proces overduidelijk
fieblafcön* ïydens gijri verblijf in hot Huis van Bewaring was
^eer correot behandeld en naar uynfflöning^as hy in staat gefeest onder het personeel enige goodwill te traefcen* Iiy ver^aoht dat aijn aaak 1 Beo* 1953 In hoger beroep aal worden
behandeld. Mocht dit eohter niet het geval ajjn, dejn ie bJj
voornemens te bewerkstelligen dat aljn aaak wegens herhaling
van ml8<ari$£ voorgebracht Mei «orden, ïn dose ain heeft hij
aioh althans tegenover een medewerker uitgelatenf waarbij bJj
ale datum 1 Jsn» 1954 noemde* ïegenover deze medewerker liet
Van Tienen 2 i oh ook uit over het coataot dat hij aou heöben
mat het kamerlid ü'elter, die in antwoord op öe door v. '.Stenen
aan hem gestelde vragen, dese in de ü'weede Kamer naar voren
heeft gebracht. Met door Minister Donker gegeven antwoord
op de vragen van de heer welte* aal volgens Van ïienen b5j
de behandeling van sJjn aaate in hoger beroep, zeer aeker ter
sprake worden gebracht. (Opra*
. - Het Vrije Volte van
13-11-55 schrijft daarover o*m. als volgt:
-2-

"Fascistische organisatien ondu.ldbo.at*. "sinister
(Justitie) beschouwt het enkele bestaan van ."C
&etlato organisaties, hoe. klein ook» ola een onduldbare
uitdaging. In syn £!enïo.rle van antwoord aan de Tweede Kamer
Sögt hij de nodige maatre/ielen te v;illen nemen Indien de
rechte* de !Tr;;o3 niet als Verboden vereniging aanmerkt.
Oud pülitlefeö dolin.ouen.ten, cllc blijk geven van een onveranderde mentaliteit, behoeven niet t© .rekenen op de
medewerking van de Minister als aSJ willen morden hersteld
In de rechten* waaruit s3j atjn ontset. 3e Hl nieter wijst een
aoort generaal pardon uitdrukkelijk a£» Er verblijven. In de
strafge stichten nu nog 616 politieke gedetineerden. Onder
hen bevinden zich twaalf lieden, die vregens Sulver politieke
feiten, «ijn veroordeeld. Het verleiden, van amnestie aan de
kleiue groop ligt beslist niet in de bedoeling van de Mirxieter. Efedegedeeld ?;ordt dat weer enkele politiek» gevangeïieïiait de ötrafgevan/jenis te Hoorn in de gelegenheid
s^a gesteld naar öe mijnen terug te icerea".
Jöat Paal van ïieaen ayn werkaajiahedea voor de ÏJES3» die
hij th^is weer heeft opgönoaen, ao nodig illegaal wil voortsetteïif ïao^e blijken uit Het feit dat iii een sSj
in strikt vertrouwen en op de man af heeft ^vraagü of hij
bereid is sjjn medewerkirig x^oor de Beweging te blijven
eïi of hij dit desnoods illegöül zou- willen doon ala de IKSB
een verÉodea verenigiag iaoa «órdoa»
Ook ten aanaien van 4e "BoekenlöjïQrtdi^net Europa" kan
geaegd worden dat Van kienen »i,jn, wörJéRQ^mhedeti weer volledig heeft hervat» ter-^yl ook het |>er 10 Hov* 4i voor faet
eerst vereeh^nen "Sociaal Vïeefcfolaö'*1 lii feite door hesa geleid woröt. Alleen de afrekeningen atolXen lopen via
'
, Ijosa© nomiiier van dit
siiHea tegoa de pi»ija vsn 10 ot oer stuk verfcrijgbaar
worden. Voor göestverwaaten te Utrecht werden door
Van f lenen 25 cflajQraplar^n van het eerste puuainer geroserveerd»
in aijn opdracht moet ÓdÊn exeraplaar tïördoii toesorgd b5j de volgende personöïu
.
„ .,
«acar tevons een
exemplaar van "Dar Beutssche Soldaten Kjalender" besorgö moest
worden. Bij
. o0e«t hiervoox» / 8^.90 in ontvangst worden genomen, sijMö d© verkoopöp^ys v^n öie kalender* terwijl
/ 4*75 geïnd rao©st word^övoor aljn abonnefaent op de
beroept wonende
.. _ _ .
te
* . . . belijdt de H*C godsdienst en deae is in politikken oriiaineel opaioht niets ten nadele van hem
bekend.

Bij de drie loatstöenoemden moet tevens getracht worden hen

t,G bev;egon hun abonnement op f' 'I icing -?uf", dat konlyfc door
hen was op/-;eaegd of voor hon ten einde liep» hun abonnement
op dat blad voort te setten.
\oor zover ia kimmen blaken Is de Boeiceniraportdienst
"Luropa" thans do enige aanwijsbare bron van inkomsten voor
P^ul van Tienen. By de ontbieding vau sijn. buiten Arasterdam
v;oneru'ie medewerkers in de ÏÏKGB voor een persootilljlie beaprelcing, maakt Van ïioiicn tlmna ^obruifc vsn een "beatelkaart voor boeken", xrolgena h.et taodol dat b\ dit rapport
vjordt gevoegd. Be invulling " 1 e>: Amsterdani" houdt in. de
uitnodiging b3j hem te konen, tor\vSjl d© invulling links
onderaan vati die kaart aangeeft op welke datum de betref*
feride poraoon ctoor hè» verwacht wórdt ^ ^aze kaart wordt
den als drukwerk per poat voraonöen* '^en alotte aij nog
vermeld dat Van 'i'ïenen. eön oproeping had ontvangen om aich
op Saterc.r.g 14 ïïovemoer 1953 te vervoegea aan het Hoofd-»
bareaa van Politie te Amsterdam. Hy meende dat dese oproeping
verband hield met oon raogelijite intrekking van sljn paepoort.
oen tweetal exemplaren van hét eerste nummer van het
"3 ciaal Weekblad" v;orden nog hier bijgevoegd*
Byl.: 2 c?x Sociaal Weekblad
1 z. g. b
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Gelijk bekend heeft' de Hoge Raad op .18' Mei j . l ^ ssati^e, het arrest cv'an het Gerechtshof, te 'Amst'ercU
waarbij'; in'•hoger, beroep de N-.E.,SvB.—leiders, werden .y
gesproken, .vernietigd,; met yerwij zingyari de .zaak. naar^het.;•,'•;
^Hof te •''•! s-Gravenhage .;• Het hoogste>;rechtscollege;- pverwppgMy^
'daarbij ' dat. 'ypprrdê:/beantwoording.-der yraag- of ."een örga- .;? ; .
i-«4".->--v nisatie alsj. stri-^dig^iaet: de: openbare^.prde^n derhalve^ais-^'
pibij';de,:wet-yérboden^iiipet; wordenraangemerkt, ;ilede.;l:de "f^ite^,;{
ft;i 'i" *r

'.

behandeld. -CVan;''dé :.të'n!'Verzoek"si;-y-a^
- ^tuige ' geho ordevrpjö r s onen \diene'n'; 't e -worden vermeld: ^,'-."-;
""
" '
'
" .-.(Denemarken).,;.'"
" '

>emde::perspiriën ->z ijn!.-j'/--' (haiyéi/yoöraa^staandèj'jfigurè^
^de^Soci^lë^Be^egingerL in ëigén;,;la
iigén;,;i aiid v.t?b eye'ns ^ii^^ivan^dè^lf:,^-J^
^Studie-commi&s-ie,; van^ de: Buropéser^Sócf a^e ..Bewbgingi^E^S^-JBï-)^;^|
il/.-''/*? Q'-; "J.1^ "H A T*T\ "H *1 O TT. fl Ü_G

v \ ^ r t _ ^ m o < T * V r ^ ^ n r* s\Tn f$ .' s\*r\r+r*'y\i "/^ n 4- •! ö .. 'j^'"ï «^ *. /•! xv' *'T^""i- «4 ir •"•••'-.. <\ >•>'•'

aangesloten nationale .bowegingeaa-overkoepëlt^ -.
5;rOctober .ge^ezenv:arre^t.;bévesti
het' ^
van ;;de xjb^

Beslissing: {t pi; dat dei Hoge 'Raad: in ;eassatie -uitspraak/ :z'al'i;|tvÉ
1 .;' wor'dt'tè"vens d ^ - h ó ö ' - u i e s r B k ^ n ^ l
:e^b:en^gëdaan;;;?;öie_rbi3:

^at^;dö; legaliteit/van sde , f Prmeel'/'ontbpndén bewöging ^aii^is-5^ m
^-•-*- - -n '^-innéh^ordèn-;aanget;ppnd;jV'rzodat:';;deze'; haar' ac.tr^||
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RAPPORT VAK
AAK HB
No.

Betrt . A a n b i e d i n g bijlagen.
Bijl: '2 '
J»

H

**

Als bljïage^dezes~ moge E U aanbieden een fotocopie van de
kennisgeving van' de, zitting ran de studiecommissie van de E.S.B, op
14 "en 15 Juli 1954 'te "Rome, zie bijlage I en het Sociaal Weekblad Ko. 24
van'6 Juli 19154 , ziejbitflage II.
&**£/'
Onde? Jiet p8QUdon^emrHernian van DOSHSLËJaES aohri.lf t ^a
een
artikel- getiteld: ".A^twoprd vanean Oostf rontstrijder.

j Er: 17 •? juii-:-1954;, }:;;if^llflii

RAPPORT_VAR_
AAN

:. - . werd vernomen d. d. 18-10-54 dat op de
vergadering van de M.E.S.B., die 15 October 1954 ten huize van
-•"-••' 'erd gehouden
uit
; aanwezig waren..Uit Pen Haag
waren present
_
en echtgenote,
en een vriendin van
• genaamd '
en
Uit Delft kwam
_ en uit Rotterdam
.
had een telegram gezonden, waarin hij mededeelde dat hij
verhinderd wae de vergadering bij te wonen omdat hij een gesprek met zijn
verdediger had over de punten van cassatie.
Van TIENEN verklaarde, dat de uitspraak van het Gerechtshof zijn verwachtingen bevestigde. Op aanraden van
was cassatie aangetekend
omdat laatstgenoemde meende dat «r voor de R.E.S.B., toch nog enige
mogelijkheden waren. Hij had evenwel besloten de NESB te lirnideren.
Getracht zal worden met de schuldeisers tot een regeling te Kooien om binnen een jaar de schuld groot f. 1200,— af te betalen.
Hij deed een beroep op alle leden in dit jaar naar vermogen bij te
dragen om dit te verwezenlijken.
Hij waarschuwde de aanwezigen niets meer in naam van de NESB te doen,
geen geschriften te verkopen of vergaderingen te beleggen. Boet men dit,
dan zullen de gevolgen voor eigen rekening zijn.
Van TIENEN vervolgde, dat ale meneen besluit nam, men dit moest uitvoeren. Hij adviseerde de leden alle bescheiden die zij aangaande de
NESB in hun bezit hadden te vernietigen. De kaderocholingen worden
eveneens geëindigd, want de N.E.S.3."bestaat niet meer.
Over zijn plannen deelde Van TJKNEN mede, dat hij nog geen definitieve
mededelingen kon doen, daar alles nog in voorbereiding is.
Ei j liet doorschemeren, dat een mogelijke .-nieuwe organisatie buiten de
politiek zou staan. Getracht zal worden iets te ccheppen, dat zich kan
associëren.met een bestaande organisatie.
Hij vroeg de Isden het onderling contact-te bewaren. Eij waarschuwde
echter voor geheime samenkomsten of iets van dien aard.
Van zijn kant beloofde Van TIENEN'de-relatie te zullen onderhouden.
Zo nu en dan zal hij naar Den Haag-komen' om met .. ' overleg te pleger
Voorts vertelde Van TIENEN dat hij,'bij "de-afwikkeling te Amsterdam zou
worden geholpen door
.
en
:, door
te 's-Cravenhage en door
'te Rotterdam»
De aanwezigen betreurden dat Van TIENEN genoodzaakt was de beweging te
liquideren, doch men zou zijn advies opvolgen. De onderlinge band zal
bewaard blijven en met vertrouwen in zijn persoon zal de toekomst worden
tegemoet gezien. .
Na afloop van de vergadering *§?& tijdene een algemeen gesprek Van
TIKNEN gevraagd waarom hij niet D\iitsland. ging daar hij in dat land
door middel van zijn relaties zekerjispoedig een goede betrekking zou
kunnen vinden. Van 'TIENEN antwoordde "-.daarvan overtuigd te zijn, doch
dat hij'liever in dit land-bleef>mdatVhët nu eenmaal in zijn karakter
lag, hier'voor zijn'doel te blijvën^s'tri'j'djnrr
"
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Uit een in November J.l. ontvangen circulaire bleek voor het
eerst van het bestaan van een Nationasl Oppositie Centrum. Pe
ondertekenaar ^r •)• v;lLK.KS (»r /'ob-orm Heirsricb. Uicolaas ?:IZ,JvSK
geb. 14-9-^925» werkzaam bi(j etc Pensicenraad, tot plsuucto-ber
1955 secretaris vsn hot Verbond der Nederlanden) ontvouwde
daerin, wet bet oog op de a. s. 2e K am @ rve rk iss ing©n, ©oü plsn
tot bundeling der rechtse oppositionele groepen» Hifj stelde
voorts óafc het z.±. mogelijk was een dorde isaeht te formeren
die bet Nederlandse volk eec ar?<3er uitaicht &ou Vunnen bieden dan de alleenaeligrsakeBde keuze tussen soclalisrae en politiek Satholicissie. Oppositie — uit naam van bet volk —
tegen een "Redering» die bet volksbestaan onderlijnt, dient»
aldus de bewoordingen der circulair®, door de "nationale
krachten" al» principe te wcr-Jen gepeeld,
l.'er.e terminologie Trek t e r^eds nsnatcB'Js het vergoeden dat ÏTJO^eii^k de voormalige fï, r-,'.;.]*.-leider Paul van ïIKïï^N» een rol
speelde in b«t K',O.P. en zul-xs te ?neer osdftt bekend was dat
hi.j r eed e gerwirae ti.Jd in contact stond seG Mr ^ilken en bij
meermalen uitlatingen cad gedsan omtrent zi$n deelname aan de
verkisalngan en ondorhondslingen »et een aaatal politieke
groeperingen.

Op initistiöf van ^r wILE'SK sijn inmiddels enkele verga»
deringea gehoudec» waaraan werd deelgenomen door personen behorende o«m. tot de volgende groepen, 1?«w«j De Nederlandse
Conservatieve Partij, de voormalige Katiiioliek Hationale Partij,
het Teteranen L«glüea Ifederland, Bot Vdz&ond der Kederlanden,
de f'iddeGStsndsparti^, Se Kederland.se Vakcentrale en voorts
door
(van De Sieuwebrief) en Paul van ïISKEH. Door
&r Wiikea is, aan de band van bi^ hem ingekomen voorstellen
een concept ^ea! een schappelijk prograta van actie opgesteld,
(zie bijlage).
In hoeverre thans kans bestaat dat een aantal van de hierin genoemde groeperingen op enigerlei wijs© tot een bepaalde
samenwerking sullen kotsen, is nog niet te eeggen.
Vast staat dat Zowel
als het V «L» H* niet aullen see*
werken, de ïliddenstendspartid vermoedelijk evemain. J)e Bond van
Wereldburgers, waarvan ook enkele figures op de gemeenschappelijke vergaderingen s anweisig waren, sal naar inmiddels werd vernoïaen, voor de Kaser-verkiezingen ssmenwarken wet de Socialistische Unie*
*x is echter een nauwer contact tot stand gekomen tussen
?4r Wilken en
van het Verbond der Kederlanden.
Niet vast staat of laatstgenoemde wel namens genoemd verbond
optreedt. Ook de rol Van Tienen is nog niet duidelijk.
De bedoeling van WtlKEK en - ..... .._:-_,. " schijnt thane te
nauwer contact te leggen met de K.C.F»
venaeld raag tilijven dat Wilken indertijd si» een
fcad opgesteld voor een Nationale Oppositie Partij,
critische beschouwing hiervan bleek dab dit op vele punten
Ittterlijk gelijk was aan de Beginselen en doelstellingen van
de voormalig® S.";,D.B..

M . a . v . schr.

bewijy van Ktvié
door . sul van .Jienen

___
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iiaar asmleieïiag van Uw schrijven dd. 27-2-1956
af d. Kabinet
_..
, heb ik -de eer uwer
het volgende mede te u e l en.
>'eeUs vri-j spoedig na ae ontbinding van de }•;. "•..".!;.
word het duidelijk _3at Van Tienen a i j n. politieke aspiraties «iet wenste op te geven, c i J n gedachten gingen 'uit
naar e^n evöntuel® saraenwerklng njet ancipre, reeds be• staande organisaties. ;lls uitvloeisel van oit vcorn&^cm
^unrier* worden beschouwd zijn pogingen OEI vaste voet te
krijgen in liet "Verbond der NederlandenH , hetgeen bi.j
trschtte t& l^reiken öoor ssijn aenhsngerfi te adviseren
aich als lid v<m dit verbond op te geven. Ondanks de
steun die Ven Tienen üeerfcioi &roeg ven Mr J. IS. >7.TLKiVf<t
de cecretaris van genoemde groepering» liepen zijn plannen op niets uit, omdat aijn streven tijdig werd onderkend
door è.e voorzitter,
Het contöct» aet Mr ^ilkec, leidöe tot de oprichting
van het "ï^ticmaal Oppositie Centrum" (,U. •'•«€.) dat s;ich,
^efc hc-fc oog op de s. s. verkiegin&en, voorstelde fc© komen
fcót een bundeling der rechtse oppositionele groeperingen
hier tse lande. Of Van ïieiien ale auctor intellectualis
van dit 8.0.0. öient te worüen beschouwd is niet met sekerheid te zegden. Scn agn. door Mr wilk*n opgesteld,
doch n i sisser gepublic&erd, progreiaiss. voor een op te> richten "Kafcionale Oppositie Partij'' verraadt op zij» aainst
duidelijk <5e invloed ve» rawl van 1-ienen dsar-op, aacg-e~
zien een a»ntel progrsiamftpujibon. letterlijk overeensteait
met de **?g!gtnselen en doeletellingen^ vsn de voormalige
K.l;.: »B, . v'olgese recente berichten sag worden sengenodot de besprekingen van het $.0.\'« met endere grocop niets aijn uitgelopen, mede op grond vsn bevsn die zijde tegen een figutar ele Van Tienen.
Hij koestert öfüsondanics nog steeds net voornemen asn
de verkiezingen d&«l te ö*sp.«nt waarbij hi^J hoopt te mogen rekenen op de E temmen ven een deel der oud-politie-ke
delinquenten, al si^a. er aanwiazingen «iet jcijn optimisme
cienesRgssjade thsnö slinkende is. Si^c geest verwan t en ne^en hem niet au sérieux ctt zi^a vsa oordeel dat het hem
aan politieke realiteit ezin ontbreekt. £at zi^Jn invloed
•j?sinig te bst©kea heeft, blijkt ook uit de geringe oplage van het «oor hem uitgegeven "Oociaal weekblad", or,f,??ai} vsn de "?,'« t .tonale Oppositie1* , v??<arvoorfei.'jtevergeefs
getracht heeft c a.--:: c r ai Jn' geestverwanten, belang.et&lling
fce wekken.
m .ii^nc
ï Minister van
.nnenlenöse
G R A V 5 K I! ƒ, G jS
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Vsn Lienen ia nog stee-as incidenteel medewerker
hot tteonaztstifiche Ouitse maandblad "Wation uropa''
In -Xei 1955 werd. daarin een bijdrage van aijn h^nd opgenomen, getiteld:"Chsrakterfehler" (aie bijlage; wsarin hij o.ra. de "collaborateurs 1 ' ten tijde van d© Franse
overheersing vergelijkt met die uit de laatste \?i?reld~
oorlog, en wijsfe op het v<-rocliil in behandeling van
b Cf i d e c a t e ;••; o r i e e n. •
Bekend ±K no& dot Van Pienen onlangs een adres
beeft; opt';<S8feeIÖ aan de "ïssd van ':.uropa» wesrlrt 'A'ordt
sen^eürotigen op bet v^rlenf-n ven, generale sjrinestie voor
ue poliiiieke •'.leliri-^uersbeïi. -.'>f dit adres Indo,v-d a n d it, vej
zonden is niet bekent).
YR.M ïior/en l<(?eft voorzover V e k end. het; l.«o
weinig contacten geheid -mi>t V:ultoniandRe ge
.orac ben het reiaen-nssr h c u buitenland ao gel i j ir. ^einsakt, aan sag, vrorden ver^^cht, dat hij Ef.l tr-acLfeen zijn
oui"'e contscfeen woder aa.n te knor>6n. Tn hoevorre hij Iiiermef'ie sucoee znl behalen is> van tevoren mo&ili;jk te eeg~
gen, ïsssr er kan in dit verband op worden goweseri, dat
V on Tienen in bet buitêttlaiïd, .r, e-1 nsT.e Duitsland, en z^v-es
Iniiten. uo vrij enge kring vsn >..:,l-.~asaha^ers, niet
wordt l36scbouwd als eer figuur -vsn formaat.
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