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OM OE KCHEN TOT SEN IN OER

CC-NTAGT TUSSEN OUD-SS-ers.

Aan voormalige leden van de Waffen-SS, Duitsers,
Noren, Denen, Vlamingen, Nederlanders, Walen, Es ten en

Letten, z i jn voor een bijeenkomst in Spanje op het Alcazar
uitnodigingen gezonden, ook werden hiervoor voormalige

leden van het Condor-Legioen uitgenodigd, die aan de z i jde

van ï'ranco aan de Spaanse burgeroorlog hebben deelgenomen.

De oud-SS-ers in Duitsland hebben voor het merendeel

een redelijk bestaan in de burgermaatschappij gevonden.
In West-Buropa schat men het aantal SS-ers_ tuesen de 6 en

800.000.
*« * * *
* •

Het ligt in de be.doeling een eigen tijdschrift op
• * *

te richten 3at "'im Hinblick auf die europaischen Sendung
• •

der Waffen-jiS*"' Europees gericht zal zijn en propaganda
• • *

voor het oncjorhouden van een blijvend contant tussen oud-

SS-ers zal yo'eren. Ook bestaan er plannen om te komen tot

een SS--i_tilióKtingeridieiist, waarvoor voormalige SS'-ers aan-

getrokken zullen worden.

Vjp SKQRZEljI, bekend om z i jn ontvoering van Mussolini,
speelt een nog niet geheel duidelijke rol bij het uit-

voeren van bovengenoemde plannen. Het staat wel vast, dat

hij zich regelfnatig ophoudt te Stuttgart en Bonn en G-eneraal

RAMCKE en de voormalig^Jss-Oberstgruppenführ^r^HAlBElt per-
soonlijk uitgenodigd h«Bft voor de bi jeenkomst op het Al-

cazar.

/ De leidende figuur onder de Westeuropese SS-ers is

JËAIvTaBJBAJJV3RJD. een oud-SS-officier onder DEGBiELLE, die nu

eens in Genêve dan we^r in Gaïro vertoeft. Hij is ook uit-
genodigd voor de bijeenkomst op het Alcazar.

Een deel van de oud-SS-ers in Duitsland zien in

bovengenoemde Hauser hun leider, terwijl anderen de leiding
volgen van oud-SS-G-eneraal PBInIX S OS I HER. Laatstgenoemde,
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woonachtig te Monohèn, is generaal geweest van het derde
SS'-oorps Hordland. In zijn. directe omgeving is hij een
geziene figuur. De meeste oud-SS-ers nemen hem in het
algemeen niet geheel au sérieux. Hij geldt als een bij-
zondere voorvechter van de "europaischen Mission". De

volgende uitspraken van hem wi j zen hier duidelijk op;
"Die wahrea europaischen Soldaten sind die Ange-

hó'rigen der W'af f e n-SS aus den untsr deutschem Einfluss
stehenden tandem Europas", en

wDie Waffen-SS ist die VorlSuferin fUr wahre Suropa-
/* Armee, da wShrend des 2, Weltkrieges in den ihr angeglieder-

ten Qermanischen Legionen Angehörige via Ier V*ólker Europas
ge dient haben.tl!

•

Ver d ei* "r e r klaarde Steiner; "Die Ge r ma n is o hè legionen
*

der Waffe n-&S:sind die politisch-militarische Avantgarde
* * «

einer wahreh'Jiluropa-Armee**.
* •

De SSH>berstgruppenführer HATJSER wordt door de
** •

meeste van ii'è:'v oormali ge SS-ers beschouwd als "ihr grosser
* «

alter 3*IannH:...Hi;j streeft naar een volledige morele en ma-
terië'le gelijkberechtiging met voormalige leden van de
lehrmacht. Volgens hem: Hbedeutet die ostentatieve Aus-

schaltung der Waffen-SS die Diffamierung eines Kreises
ehemaliger Soldaten, der sich qualitativ aus den Eesten

V. zusammensetzte", en zijn uReichswehr und deutsches Heer
Uberholt; modernste Form einer Kampftruppe ist die SS-
ïormation mit ihr er politischen, militarischen und welt-
anschaulichen Ziels etzungw .

'JVifeede helft September 1951.


