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Van H.B.
Ho. :B 138529

Betr.: Mr W. Beernink en
Dr A.J. Verbrugh.

A7 3

In antwoord op de nota van Spil van 4 Juli
1951 no D.A./1-067/W. 1021 kan het navolgende
worden medegedeeld.
1. Mr Willem Beernink, werd op 6 Augustus 1917 te

Maaresen geboren en is woonachtig te Dordrecht,
Groothoofd 2. Hij behoort tot de Ned. Hervormde
Kerk en is advocaat en procureur.
Beernink is voorzitter van de Nederlandse Con-
centratie en trseedt voorts nog als secretaris
op van de Afdeling Dordrecht van de Stichting
"Door de Eeuwen Trouw".

2. Dr Albertua^JohanneB yerbrû h werd op 19 Juli
T9T5~të »s-öravenhage geboren en is woonachtig
te Dordrecht, Bankastraat 26.
Hij behoort eveneens tot de Bed. Hervormde Kerk;
is leraar scheikunde en treedt op als secretaris
van de Nederlandse Concentratie.

3« Alle in Nederland verspreide bladen, die de
Groot Nederlandse gedachte propageren, zijn voor
zover bekend, afkomstig uit België. Het zijn aèj
bij Spil bekende bladen als "Het Pennoen", "De
Vendel jongen", "Opstanding'1, "De uitweg".
In het blad "Aristo" van Wouter Lutkie, dat Spil
regelmatig ontvangt, komen wel eens artikelen van
Groot Nederlandse strekking voor. Men kan echter
niet zeggen, dat dit periodiek nadrukkelijk de
Groot Nederlandse gedachte propageert.
De Nederlandse Concentratie ontplooide sinda haar
oprichting in November 1950 vrijwel geen activi-
teit.

(B VII) ,. H.B. ,

Mei 1952

\
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n o. 113371, "betreffende de "Nederlandse Concentratie", het
ik de eer U het volgende mede te delen.

Mr. Willem BBERNINK, geborenJufi-J917 te Maarssen,
van Nederlandse nationaliteit, wonenïïéGroothoofd 2 te
Dordrecht, van beroep advocaat en procureur, is secretaris
van de plaatselijke afdeling van de Stichting "Door de
Eeuwen Trouw". Behoudens zijn functie als voorzitter van de
"Nederlandse Concentratie", treedt hij voor zover is na te
gaan, verder niet op de voorgrond. Hij behoort tot de N.H.
Kerk.
X J 2. Dr. Albertus Johannes VERBRUGH, geboren_J9/LU9l6

, s ƒ te 's-Gravenhage, van Nederlandse nationaliteit1;1 "wènünde
j \ Bankastraat 26 te Dordrecht, is leraar scheikunde te dezer

stede. In het blad "De Reformatie" (weekblad tot ontwikke-
ling van het Gereformeerde leven) van 11.11.1950, van
18.11.1950, van 25.11.1950 en van 2.12.19,50 schreef hij ar-
tikelen over het onderwerp "Is Europese ï'ederatievorming
raadzaam ?". Hij behoort tot de N.H.Kerk.

3. Mededelingenbladen van de "Nederlandse Concentra-
//tie" werden tot op heden niet ontvangen. Aangenomen kan
'worden, dat zij niet vaak verschijnen. Zodra zij worden ont-
vangen, zullen zij U worden toegezonden.

Dordrecht, 12 Mei 1952.
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23 November 1951.-

Ond t-.rw e_rp_ i "Contacten van He de r land_e rs
jriet Vlaans
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( Uit:
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902
.̂ OD 1805

Bi,-; lanen : crie.-

Df.*^.,

2 S H O V

lionien:

i\..\./H.A.— en K.B.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-

Ie.- een exemolaar van Ho:42,d .d. 17 iNovember 1951 van
het "Vloams-Kationaal-./eekblad" - "OPSÏAIIDIMG" ;

He.- een exemplaar van iNo:9,d.d.l7 November 1951 van
het "Weekblad voor Vrijheid en Orde" - "DS UI^.VEG"-
en

Ilïe.- een exemplaar van i'io:10, d. d. 24- ïJoveraber 1951,
van hetzelfde weekblad.

ten overvloede zij opgemerkt, dat het week-
blad "iPoTAKPIKG* het orgaan is van "PE YLAAliaE CQITGMTaATiay
tciv/ijl j.et weekblad "DE UIT..'EG" « de oolidaristische Bewe-
,-jing onder leiding van Paul PMtoIJjy, te ^'uitwerpen, vertegen-
v/oord igt.

oedert de oprichting van de "Nederlandse Goncentra-
tie", oo 4 ï.'over:ber 1950, kwamen - zo\vel valTia^'Yaorzitter,

gT;!:"': - als van de Secretaris, Dr.-A.J.VERBRUGH. bei-
den teUordrecht, zo nu en dan bijdragen voor in' ^Üi^ .ÜITIVBG" .
doch het bestaan van enig contact hunnerzijds met 3e "Vlaaia's e
Concentratie", werd in " OKjTAKPJj^" voorheen nimner geconsta-
teerd.

In bijgaand ^nummer,
'

van "OPSTAKPIM6" komt ech-^
ter op blz.2, thans 'een artikel voor onder het opschrift:
"De Deens-Duitse Taaloorlcg", van de hand van Dr.A.J.YBRBHUGH
vocmoeod.

Tevens noge ik uw aandacht vestigen op het artikel
op ulz.3 ir. bijgaand nummer van "OFGlViIIDIliGV onder het op-
schrift: "Uit het Koorden - De Hegering~schrijft stuiverro-
Kans", van de hand van een regelmatig med"ev;erker van dat
blad en kennelijk een Nederlander, die zich noemt "I.1ASRLAKT" .

IV ie deze "I^U^RMr:!rn is, is mij niet bekend, doch wel-
licht 'geeft de inhoud van bedoeld artikel U aanleiding hier-
naar een onderzoek te doen instellen, terwijl intussen ook
dezerzijds daartoe pogingen zullen worden in het werk gesteld,



September 1951*-

X •• Qnd erwerp: "Maandblad "AlilSTö" en
'" ' " *~—- '™ ^ '- ~ ' l~ J—•---•• - r -l -rt——._!_ ». -1-

/ \. "Ned.GoncGn.tratie^".

Bijladen : één.-

* -r — ™ .i / . * r, ',--.

A A K : K.3.-

v A il : v;.-

X

Onder aanbieding van bijgaand Augustus-
n'o:amer van het Algeneen Cultureel Maandblad "AJKÏ3TO", moge
ik Uw aandacht vestigen op het bestaande verwantschap tus-
sen dit blad en de leiding van de "Nederlandse Concentra-
tie", blijkende uit het op bis. 225 - 22? in dit nimmer af-
gedrukte artikel onder het opschrift:"Niemand Verknecht"
van de hand van de Voorzitter der "lied-Concentratie", Llr.
W.BKlSRKIKK t te Dordrecht.-

In verband met de aankondiging, onderaan
Op de binnenzijde van de achter-onslag van bijgaand "Aris-
to"-nunmer, waarin bij het secretariaat van de "Ned-Concen-
tratie" (ör.A.J.VERRRÜGH)- Bankastraat 26, te Dordrecht,
verkritJ6t>aar worden gesteld de "Mededelingen _yan de Ked.-
Concenv-rStie", moge ik U in overweging geven - ten behoeve
van Uw Dienst - b.v.via de I.D.te.Dordrecht, te trachten
te bewerkstelligen, een regelmatige ontvangst van deze
"Mededelinren-bladen".-



No; 400.- DIEMSTGEHEIM.- 7 Augustus 1951»-

Onderwerp;"De ffed erland s e-
Concentratie".-

A A H j Wnd.-H.B.

V A H : W.-

Met betrekking tot bovenvermeld onderwerp,
moge ik U berichten, dat ik van betrouwbare Limburgse zij-
de, het volgende vernam:

"De Nederlandse Concentratie" heeft ongetwijfeld in
Limburg en bijzonder in de Mijnstreek, hier en daar wel eni-
ge aanhang, maar de speculatie van de leiders dier beweging,

j dat zij ui# de kringen van de groep voormalige "Vaderlandse
l Front" (Nicolas c.s.) een beduidend aantal leden zou kunnen
winnen, is niet opgegaan en wel voornamelijk om de volgende
redenen:

Ie.- omdat ook dit geen organisatie is welke aan de Lim-
burgse opvattingen beantwoordt;

2e.- omdat de doelstellingen van de Hed-Concentratie op
het punt van godsdienst en Christelijke beginselen
te vaag en nietszeggend zijn, en

3e.- omdat de ietwat totalitaire opvattingen van de Hed.
Concentratie de Limburgers afstoten.

Er zijn in het nabije verleden herhaalde pogingen
in het werk gesteld om vergaderingen te houden, maar wegens
ontbreken van enige belangstelling heeft men het niet ver-
der gebracht dan tot een enkele ontmoeting in Heerlen van
een gering aantal nieuwsgierigen".-
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blz 2 slot.
De "Nederlandse Concentratie" is een meer zuiver op het vroegere
Verdinaso afgestemde organisatie, vandaar dat bijdragen van leden
van hètv bestuur der "Nederlandse Concentratie" met name: Mr W.Beernink
en Dr. A.J.Verbruch beiden te Dordrecht, begrijpelijkerwijze eerder
worden gepubliceerd in "De Weg11 dan in "Opstanding".
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Datum: 24-6-52
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EoJ 366.- DIEI^STGEHEIM.- 13 Juli 1951.-

ïj?'./fè. é £,/
Onderwerpt"Mededelingenblad van de v

"Eed erlandse-Concentratie".- •f

Bi,1 lagen : één,- O ; IfU ;
>r f

A A B J B.II.-

Y A K ! W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen
toekomen, een exemplaar van Ho:27,d.d.7 Juli 1951» van het
"Vlaams-Nationaal-Weekblad" - "OPSTASDIKG".-

Uit het artikel op blz.3 in dit nummer, onder het
opschrift:"Democratische Yerwelking" blijkt, dat de "Neder-
landse-Concentrntl o"<, Trmrlfn1«1 incPnhladen_uitKeeft« " *

Voor zover zulks nog niet is geschied, moge ik U
adviseren, pogingen in het werk te doen stellen, ter ver-
zekering ener regelmatige ontvangst door uw Dienst van be-
doelde "mededelingenbladen", waarvan ik dan telkems na de
verschijning daarvan, gaarne e.en exemplaar zal ontvangen.-



n.a.v.Bchr.SPIIi 11 3371, aie CO

MXIZSfERXB TA» 's-Qravenhage, 20 Sovember 1951.
BINHEHLAIDSE 3AKEH

»o. s B113371
Bijl.: 1
Betr.: "Nederlandse Concentratie"
VII AV 4

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te doen
stellen van de personalia en verder mogelijk van belang
zijnde gegevens betreffende:
1. Mr f. BBBRHIHK, Örootfaoo#2 te Dordrecht, en
2. Dr A, J. VEEBBTOH, Bankastraat 26 te Dordrecht,
respectievelijk voorzitter en secretaris van de "Heder-
landse Concentratie".

De "Hederlandae Concentratie" werd op 4 Bovember 1950
te Utrecht opgericht. Aan bedoelde oprichtingsbijeenkomst
ging een vergadering te Dordrecht vooraf op 27 Mei 1950,
op initiatief van Hr Beernink belegd. Een aantal voor-
malige leden vaa Zwart Front en Nationaal Front en van
het voormalige Verbond van Dietse Kationaal Solidaristen
(Verdinaeo) nam daaraan deel. Kr Beernink, die aelf even-
eens lid is geweest van Zwart Front, en Dr Verbrugh zijn
ta beschouwen als de stuwende figuren van de "Bederlandse
Concentratie**. Beiden publiceren regelmatig artikelen in
het weekblad "Be Uitweg" (tot voor kort "De Weg" geheten),
orgaan van de Verdinaaogroep onder leiding van Paul per-
si jn te Antwerpen, alsmede in het Vlaams-Nationale week-
blad "De Opstanding*1.

Wat de doelstellingen van de "Bederlandse Concen-
tratie" betreft moge worden verwezen naar de tekst van
bijgevoegde fotocopieën.

De"Nederlandse Concentratie" kan niet worden gekarak-
teriseerd als een extremistische organisatie, doch de
politieke instelling van vele van haar leden geeft mij
aanleiding haar verdere ontwikkeling na te gaan.

Mr Beernink is in Haart 1951 in relatie getreden
met Arnold Meijer, wienhij om steun en medewerking heeft
verzocht. Arnold Meijer schijnt echter/in zijn politiek-
passieve houding te willen volharden, mede vanwege de
zeer beperkte financiële mogelijkheden van deze groepering.

Uit het hiervorongenoemde blad "De Opstanding" (no.27
d.d. 7 Juli 1951) blijkt dat de "Bederlandse Concentratie"
mededelingenbladen uitgeeft. Ik moge U verzoeken mij deze,
zo mogelijk geregeld, te doen toekomen,
/ook hier

HET $OOFD VAI DE DIEHSï.
[ Hamens deze,

Aam de Commissaris
van Gemeentepolitie
te . . y G. Ci
D O B D E S C H f.

O-ntv, bew-.

'Rappe! :

Antwoord :



D.A./1-067/W, 1021.
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A 'l

Het zou ons ten zeerste interesseren te feunnen
beschikken over de volledige identiteit van de genaamde :
Mr. W. BEERNINK, en Dr. A. J. VERBRUGE, respectievelijk
voorzitter en secretaris van de Nederlandse Concentratie,
en die heden reeds verschillende artikelen hebben gepubli-
ceerd in "De Weg" orgaan voor Actie en Vrijheid - een
beweging op solidaristische grondslag.

Het zou ons tevens aangenaam zijn, eventueel
enkele tijdschriften te mogen ontvangen van groeperingen,
die b. v. b. de Groot -Nederlands e gedachte propageren, ten
einde een beeld te hebben van de evolutie toestand van deze
bewegingen in Nederland.

De 4e Juii 1981
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U l T T R E K S E l
Uit:

o.a.v,
Dat,
Par,

Llei 1951--

..f' <" •' ó

Onderwerp;"llet "VERDIKASO" van P.R^HSYN en
de ''MÜliiRIAMDSE

jij lagen : één.-

A AJ1 : 3.II.--
T A H : V/.-

Met verwijzing naar d.z.sc
d.d.26 April 1951 - betreffende bovenvermeld onderwerp - met
een als bijlage daarbij gevoegdfexemplaar van Ko:14,d.d.21
April 1951 van L.ot '.ïeekblad voor Crcle en Vrijheid -"Pi'

j waarin opgenomen een ar t i Jee l van de hand van de SecrëTaris
! ven de "Nederlandse-Concentratie" - Dr,A.J.VERBBÜGH. te Dord-
^recht,-gelieve ü hierbij gaand aan te^ïrefïen een exemplaar
van -Ko:15,d.d.28 April 1951 van genoemd weekblad, op blz.2
waarvan v/eUeron een van Dr.yEHBIïÜGH afkomstig artikel is af-
god rukt.-



':Z

r,:o

cnder\verp:"Ket "VEHDIKA30" van
en. de "l^'UKHTAII

Bij la^en : éjn.-

A /L H J B. II.-
V A 23 : '7.-

28 April 1951.-
U I T T R E K S E L
Uit:

o.av.
Dot,
Por,

Onder aanbiediüé; van bijlend exerr.plaor
van No:14-,d.d.21 ^pril 1951 van het "Weekblad vcor Orde en
Vrijheid" - "DE V/iJG"- zijnde het orcaan van de Verdinaso-
groep onder leiding van Paul j?LJR3Ylj te ,ai t\ erp en 't'~ir: o p;e ik
Uw aandacht vestigen op het op blz»J en 2 van dit num: er
afgedrukte "Brief uit Holland" , kennelijk van de hond van:

"'. * SE'A»i'Xë^!Mi^Ii te Dordrecht, die - ZOD!S bekend - als
Secretaris van de "Nederlandse Concentratie" optreedt, waar-
uit derlK Ive de tussen beide yenoende f;roeperia^eji ben baan-
de verwantschap kan woixlen afgeleid.

Tevens raoge ik verwijzen naar de op biü.4- vtr. bi j -
gaand nmni.;er vernelde "ïieaoluties van het Paascon -res <\<~.r
Vlaamse Jongeren 19>1".-

untrent dit Po as congres - hetr.velk te .jit'v.'er^fT
op 7- en o April j.l. \verd ^houden - berichtte ik U be-
reid s één en ander bij d. z. schrijven, iïo: 232, a. d. 20 ^p



•si. No: 155.- DIMSTGEHEIM.- 16 Maart 1951.-

Onderwerpt"De

A A N : B.II,
V A l : W.-

OP K

DAT:/<b

PARi

In aansluiting aan dezerzijds schrijven,
NOJ12?»d.d.3 Maart 1951» betreffende bovenvermeld onderwerp,
moge ik U berichten, dat ik van andere zijde - zijnde een
persoon, die op Donderdag, 8 Maart j.l.te Eindhoven een on-
derhoud had met Arnold MEYBR - met betrekking tot de "Neder-
land se-Concentratïëïr7~het volgende vernam:

"Tolgens mededeling van MECYER, heeft hij op Maandag,
5 Maart j.l. aan zijn woning te Oisterwijk, bezoek gehad van:
de Voorzitter der "Nederlandse-Concentratie", Mr.W.BEERNINK
en het lid van het Dagelijks Bestuur dier bewe'gïng, genaamd":
VAK MOORgaSL. (Omtrent deze laatste zijn zegsman geen nadere
gegevens Tsekend ). -

Het entree verschafte Mr.BEERNIM zich door de per-
soon van VAN MOORSEL, die een oude kennis van MEYER is en die
door hem IjMeyer) wordt beschouwd als een eerlijk en recht-
schapen man.

De informaties, welke MEYER zich tevoren reeds om-
trent Mr.BEERNINK verschafte luidden, dat deze een min of
meer gesjochte advocaat is, die flink van de tongriem is ge-
sneden, ook wel veel weet, maar niet systematisch weet te
werken en een typisch voorbeeld is van de man met twaalf am-
bachten en dertien ongelukken.

Volgens verklaring van MEYER, heeft hij Mr.BEERNIBK
eerst eens zitten ondervragen over hetgeen deze nu eigenlijk
wilde.

Mr.BEERNIHK bleek slechts enige oppervlakkige ideeën
te hebben over een nationale oppositie-beweging tegen de par-
lementaire-demooratie van dit ogenblik, tegen de Partij van
de Arbeid-"mentaliteit" van de achtereenvolgende regeringen
en voorts met een zeer consequente anti-communistische in-
slag - zich uitend in een verbod van de Oommunistische Partij-
een verwijdering van communisten en communistisch gezinden
uit openbare functies, maar eveneens het weren van Amerikaan-
se invloeden.

Volgens MEYER is Mr.BEERNIKK voorstander van een
her-opvoering van het Nederlandse nationalisme, dus tegen
een federalistisch Pan-Europa, wel voor een samenwerking tus-
sen en met sterke Europese staten.

Op de vraag van MEYER aan Mr.BEERNIM:, of hij van
plan was zijn actie ook via het parlement te voeren, antwoord-
de deze, dat dit inderdaad het geval was en de "Nederlandse-
Concentratie" op de duur wel zich genoodzaakt zou zien, ook
als politieke partij op te treden.

Vervolgens



\t
- 2.-

Vervolgens informeerde MEIER bij Mr.BEERNINK en de
Heer VAN MOORSEL naar de stand van zaken omtrent de "Neder-
landse-Concentratie" en of zij al enige aanhang elders hadden
gevonden.

Mr.BEERNINK schermde daarop met sympathieën van de
zijde van Mr.WELTER en van het "Oomité-Burgerrecht" en beweer-
de, ook onSëVTËatholieke- liberale- en Protestantse groeperin-
gen daadwerkelijke belangstelling te zullen trekken, als de
"Nederlandse-Concentratie" eenmaal actief zou optreden.

Volgens mededeling van MEYEH, deed Mr.BMRNINK het
daarbij aanvankelijk voorkomen, of hij feitelijk al een or-
ganisatie achter zich had staan, maar MEYEH deed hem ten lang*
laatste^toegeven, dat al deze dingen alleen nog maar plannen
en ideeën zijn en dat de hele "Hederlandse-Concentratie" nog
slechts bestaat uit een improvisatie met enige personen,als
VAN MOORSEL. SPQEIDER. DOBDERS. VBRBRÜ6H en enkele geestver-
vanten in België.-

fenslotte kwam Mr.BEERNINK nogmaals bij MEYSE voor
de dag met het verzoek aan diens adres, om mede tot de lei-
ding van de "Nederlandse-Coneentratie" te willen toetreden,
waarbij eerstgenoemde als zijn overtuiging uitsprak, dat dan
de geestverwanten van MEYER zeerzeker ook actief zouden gaan
meedoen, waardoor een stevige basis verzekerd zou zijn.

Volgens mededeling van HYEE, heeft hij daarop aan
Mr.BEERNIHK de volgende twee vragen gesteld;

Ie.- Zijn de persoonlijkheden, die thans gerekend worden
tot de "Hederlandse-Ooncentratie" te behoren, ook
bereid om met hun namen in de openbaarheid te treden,
zodat iedereen weet wie er eventueel achter de Con-
centratie staan?

2e.- Over hoeveel geld beschikt thans de "Nederlandse-
Concentratie"?
Mr.BEERNINK moest op de eerste vraag vrijwel het

antwoord schuldig blijven en op de tweede antwoorden, dat er
hoegenaamd geen geld is en men tot heden slechts actie ge-
voerd en vergaderingen belegd heeft op de zak van sympathisan-
ten, die men tot bijdragen heeft moeten bewegen.

Ten aanzien van het eerste punt constateerde MEYEH
dat het dus weer het oude liedje is : velen willen wel achter
de schermen actie voeren, maar durven er niet openlijk voor
uit te komen en willen zich liefst achter anderen verschuilen,

Volgens mededeling van MEYEH, heeft hij aan Mr.BEEH-
NIHK ronduit verklaard, dat hij dit - na al wat erbin de laat
ste tien jaren in Nederland is gebeurd - een dusdanig gebrek
aan moed achtte, dat hij met zulke mensen weigert mee te doen
en bovendien een dergelijke beweging al van te voren tot mis-
lukking gedoemd is.

Voorts zou MEYER aan Mr.BEERNIHK hebben verklaard,
dat vooral de totale afwezigheid van geld - daar waar juist
zoveel geld nodig is - elke verdere bespreking met hem CKeyer
absoluut overbodig maakt.

MEYER zou ook tegenover Mr,BEERNINK zijn vroeger
reeds gemeld oorédeel hebben gehandhaafd, n.l.dat voor een
oppositie-partij, die daarenboven tenslotte toch weer in de
parlementaire strijd vastloopt, in de huidige verhoudingen in
Nederland geen kans van slagen bestaat en dat hij persoonlijk

slefhts
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- 3.-

slechts ooit nog aan actief optreden KOU kunnen denken, wan-
neer tevoren het daarvoor noodzakelijke kapitaal bijeen ge-
bracht zou worden.

METER deelde nog mede, dat hij daarom ook aan Mr.
BEERNIÏÏK en de Heer VAN MOORSE! heeft gezegd, dat hij in het
geheel nog geen aanleiding kan vinden om af te wijken van de
gedragslijn, welke hij zich na zijn ontslag uit de gevangenis
heeft gesteld : het met belangstelling volgen van de ontwikke-
ling van de politieke toestand in ons land, doch slechts als
toeschouwer.

Bij het onderhoud met zegsman, voegde MEIER aan het
vorenstaande nog toe, dat naar zijn oordeel, er in ons land
inderdaad een groeiende ontevredenheid valt waar te nemen in
rechtse kringen. Memand echter durft het aan de consequentie
te trekken door openlijk ervoor uit te komen, dat hij tegen
het huidige democratisch-parlementaire syasteem gekant is,
bevreesd dan verdacht te worden van fascistische neigingen.

Wie echter niet de moed hebben dit te trotseren,
doen beter zich Baar niet druk te maken - aldus METER - aan-
gezien hun werk tenslotte weer maar alleen uitloopt op het
ontstaan ener nieuwe parlementaire groepering, die bovendien
weinig in de pap te brokkelen zal heb Den.

MUUR*s persoonlijke opvatting is en blijft, dat
langs de democratisch-parlementaire weg niets te bereiken is
en zolang dit niet wordt ingezien, acht hij enigerlei actie
vergeefs".-
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No:148.Geheim.

Betreffende;Vergadering der N.C.te Breda.

Bijlage(n):

In aansluiting op mijn schrijven d.d.5 Februari
en 10 Februari 1951,No:148.Geheim,heetft ondergetekende de eer
USdelGrootAchtbare beleefd het navolgende te berichten:
. "Opbedoelde vergadering was nog aanwezig een

X Belg,genaamd Frans Joannes Adriaan Maria WUIJTS,geboren te
yityTurnhout ,2 Januari 1922 ,echtgenoot van Paula van Iven,wonende

*' -te Turnhout,Beekstraat No:12.
Betreffende de in bovengenoemd schrijven bedoel-

de Jozef Melanie Marie Heerman is nog het navolgende bekend
geworden.

Heerman is lid van het Kempisoh Persverbond en
is GODrespondent van het merendeel der Vlaamstalige dagbladen.
Hij was tot voor kort secretaris van de 0.V.P.Afd.Turnhout.Hij
is secretaris van het Koningsblok te Turnhout.Heerman is een
vooruitstrevende yiaming in. d.e ._ge_est van Van Severen en blijft
cre^gecmöhte van de Dietse Nationale Solidairisten getrouw.Hij
heeft veel omgang met genoemde Wuijts,die een verwoed aanhangg
i_s van Vgrd.inaso en met alle hem ten dienste staande middelen
tracht deze beweging nieuw leven in te blazen."

De Rijksrechercheur A.

t Hof)

Aan den Heer

Proctreur-Generaal, f gd. Directeur van Politie
V

's-H E R T O a E N B O S C H .
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Procureur-Generaal

Fgd. Directeur van Politia
, . 13 Mrt 51
l ngekomen:
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Onderwerp; "Weekblad "DE WL'G".-

Uit:

VoorpD 180?
o.a.v.:B VII
Dat, 21-5-51 Maart 1951.-

' A A 11 : S.VII.-

V A K : ïï.-

Iiierbijgoand heb ik de eer U te doen toe-
komen, ftoj9 van het Vlo^nse weekblad voor Crde en Vrijheid,
"PE V7EG",.welke titel in de plaats gekonen is voor "KIEK T) IK AS O l

Plet tussen de aanhangers van "DS V;EG" (VER-
DINA30) en de "NtiDlLKI/.liDSi>-C01ifCi)i-JTitATIa" bestaande verwantschap
moge U o.a.blijken uit het op de achter-pagina ven bijgaand
nummer afgedrukte artikel onder het opscirri'ft:"Formateurs aan
het werk - Slopen seiriakkeliljker dan bouwen", volgens de onder-
tekening, van de hand van de Voorzitter der "Kederlandse-Con-

Icentratie", I4r,'tf.BKbJRKIM, te Jordrecht.-



Ho: Maart 1951.-

Onderwerp: "De LAM)SE-COHCEKTRATIE" . -

C

A A I s B.II.-

V A H J W.-

Hiermede moge ik U berichten, dat ik van be-
trouwbare- en terzake goed-geinformeerde zijde, met betrek-
king tot de "Hederlandse-Concentratie", het volgende vernam:

"De ïïederlandse-Concentratie" steunt in hoofdzaak op
voormalige leden van het "VEEDINASO" en vindt ook bijna uit-
sluitend aanhang onder oud-leden van die beweging of sympa-
thisanten.

De Voorzitter der "Ned.-Concentratie", Mr.W.BEEBBIHK.
te Dordrecht, is eveneens een oud-Verdinaso-man.

Het streven van de "Ned.-Concentratie" ondervindt
tot nu toe weinig weerklank. De vergaderingen, waarvan de
kosten particulier door sympathisanten worden gedragen, trek-
ken tot heden slechts geringe belangstelling.

De ideeën van de "Hed.-Concentratie" zijn op zichzelf
niet slecht, maar aangezien de beweging zich niet als een po-
litieke partij beschouwt en ook niet beschikt over kader en
aanhang, beperkt de activiteit aich - gelijk Mr.BEERHIBK ook
in zijn redevoeringen beklemtoont - tot het "bevruchtend be-
werken1* van de publieke opinie.

Waar de pers in het algemeen echter weinig notitie
neemt van de "Ned.-Concentratie" en van haar bijeenkomsten
slechts korte berichten of verslagen geeft, slaagt de leiding
er zelfs heel moeilijk in, de intellectuelen te bereiken,
waarnaar zij zich voornamelijk richt en onder dewelke zij in
de eerste plaats denkgenoten hoopt te vinden.

Hoe gering de belangstelling is, bewijzen verschil-
lende mislukte pogingen om te Heerlen en te Maastricht open-
bare vergaderingen, of wel zitg^n. contact-avonden, te organi-
seren. Het lid van het Dagelijks Bestuur der "Hed.-Concentra-
tie", de Heers fH.J.J.A.SPOULDEB, te Breda, heeft reeds enige
malen diverse personen in Zuid-Limburg - speciaal onder de
mijn-ingenieurs - aangezocht om dergelijke vergaderingen te
willen voorbereiden, doch tot nu toe vond hij niemand daar-
toe bereid.

Zoals bekend, is na de bevrijding in Zuid-Limburg een
oppositie-groep uit dre illegaliteit - die zich voornamelijk
concentreerde in het mijn-gebied - overgegaan tot de oprich-
ting van een politieke groepering, welke zich het "Vaderland-
se-lront" noemde. Tot de personen, die daarin een leidende
rol speelden, behoorden o.a. Ir.HICOIAS, Ir.WIJ?gEia« Dr.
HEBOljD en de Heer JI3SSBH. Deze groeperingTs geleidelijk
spoedig verlopen en bestaat practisch niet meer.

De
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De "Ned.-Concentratie" meende hierin op de eerste
plaats geestverwanten te vinden. Ook vorengenoemde personen,
uitgenodigd om contact-avonden in Zuid-Limburg voor te berei-
den, hebben hun medewerking niet verleend. Hun weigering was
in hoofdzaak gegrond op de overtuiging , dat dergelijke con-
tact-avonden in Zuid-Limburg, geen succes zouden hebben.

De oppositie-kern in Zuid-Limburg concentreert zich
meer in 't bijzonder in de "Limburgse Werkgemeenschap" en
men ziet in de "ïïed.-Concentratie", ook vooral weer een "Hol-
landse" beweging.

Uit een onderhoud met Arnold METER te Oisterwijk, is
gebleken, dat deze niet bij de "Ned.-Concentratie" is betrok-
ken. Hij is wel geraadpleegd door Mr.BEERNIHIt, heeft met hem
en anderen daarover verschillende gesprekken gevoerd en -
volgens zijn verklaring - volgt hij het optreden van de "Ned.-
Concentratie" met dezelfde belangstelling als waarmede hij de
ontwikkeling van het gehele politieke leven in Hederland gade-
slaat .

De persoonlijke mening van METER is, dat de bedoelin-
gen van de "Ned.-Concentratie", n.l.om een soort geestelijke-
en politieke samenbundeling in Hederland te bewerkstelligen,
bij voorbaat reeds tot mislukking gedoemd zijn, omdat de poli-
tieke structuur in Hederland nu eenmaal bepaald wordt door
historische en traditionele politieke partijen, afgestemd op
hun eigen beginselen.

METER verklaarde, in de "Hed.-Concentratie" dan ook
weinig practische werfkracht te zien. In elk geval blijft hij
voorshands "bij de lijn, welke hij zich zelf heeft uitgestip-

Ïeld, d.i. met belangstelling alles te volgen wat er in hetand geschiedt, zouder zelf actief eraan deel te nemen.
Yolgens mededeling van METER, heeft hij in deze win-

termaanden van gedwongen rust in zijn tuinbouw- en bijen-
teeltbedrijf, zijn vrije tijd besteed aan de ordening en be-
werking van zijn archief, ten behoeve van het samenstellen
zijner memoires, welke hij voornemens is uit te geven.

METER merkte o.a.nog op, dat de naam "Hederlandse-
Concentratie" wel heel wat suggereert," doch dat er van een
waarlijk goed opgezette, afgeronde organisatie - althans op
dit ogenblik - feitelijk nog geen sprake is. Het is min of
meer een geïmproviseerde onderneming van - wat METER noemde -
"amateurs" en"idealisten", welke dan ook wel het meest lijdt
aan gebrek aan voldoende geldmiddelen. Deze bestaan - volgens
mededeling van METER - nagenoeg uitsluitend uit toevallige
giften van sympathisanten"

De Heer SPOELDER te Breda, door een relatie daarnaar
gevraagd, deelde zijnerzijds eveneens mede, dat Arnold METER
met de "Ned.-Concentratie" niet "meedeed", hetgeen - naar
zijn mening - ook maar beter was.

Het geheel wettigt de indruk, dat de "Hed.-Concentra-
tie" meer naam dan werkelijkheid is en slechts dient te wor-
den beschouwd als een gelegenheidsbeweginkje van rechtsgezin-
de opposanten in den lande, die zoeken en tasten naar een
wijze waarop zij doormiddel van een organisatie, invloed op
het politieke bestel in de Benelux-landen zouden kunnen uit-
oefenen.

Dat
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Dat er inderdaad bij de "Eed.-Concentratie" doorlo-
pend geldgebrek is» bewijst eveneens een uitlating van de
Heer SPOELDER in een brief aan iemand in Zuid-Limburg, waar-
in hij erop aandrong, dat eventueel kapitaalkrachtige perso-
nen tot het organiseren van een contact-avond moesten worden
uitgenodigd«"omdat hij niet veel zin had, om steeds maar in
de te maken onkostenTe blijven bijdragen".-

C

c
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OP KAART
B.
D.A./1-067/W.852.

8 FE* 1951'

Antwoord op uw nota nr.\98.103/CBS/642
17 Januari 1951. "**

van

OL3M, Jan, geboren te Oostende op
25.3.1924 en er wonende Prinses Stephanieplein

l nr. 39, heeft zich steeds "beziggehouden met
1 de jeugdbeweging.

Hij was ten andere reeds voor de oor-
log lid van D.S. (Dietse Studentschap) en tij-
dens de bezetting lid en tevens leider van een
plaatselijke afdeling van de Nationaal Socia-
listische Jeugd Vlaanderen. Hij werd nochtans
wegens zijn aotie in de dissidenten beweging
uit de jeugdbeweging gezet en aou hiervoor op
15.8.1944 opgeroepen geweest zijn voor verplich-
te arbeid in Duitsland.

Na de bezetting werd tegen hem op het
Auditor,aat een bundel geopend, hoofdens ver-
blikking, lid van Algemeen Vlaams Nationaal
Jeugdverbond en Nationaal Socialistische Jeugd
Vlaanderen, uniformadracht, propaganda en
colportage, doch hij werd in 1946 buiten ver-
volging gesteld.

Op 2.7.1947, werd hij zelfs gesch*afit
van de epuratielijst. '

Heden staat hij opnieuw in de jeugd-
beweging. Hij zou zelfs een bijzondere rol
gespeeld hebben in de oprichting van het jeugd-
verbond der lage Landen, en is tevens leider
van het MRodenbach-vendeln. Hij werkte verder
mee aan het jeugdblad BVive Ie gueux" en is
nu de verantwoordelijke uitgever van het ven-
delblad "ffere Dl».

Buiten zijn activiteit in de jeugd-
beweging komt hij nog voor als secretaris van
het Algemeen Nederlands Verbond-tak West-Vlaan-
deren te Roeselare,

De 21 Februari 1951.
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Betreffende: Mederlandse concentratie»

kennisneming en beschikking
gesteld in haa den van den Heer Hoofd van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, te 's-Gravenhage, ten ver-
volge op dezerzijds schrijven d.d. 6 Fe-
bruari j.l., Afdaling Politie, no.653-
Kab.-Geheim. fo t , // /,,

üe Procuröj^^-^eneraal,
fgd. Di^^^Or van Politie,

A.H.M.H. Heceveur,a.g

Lw 5177 - 4000 - 19«



RIJKSRECHERCHE - f s-HERTOG M BOSCH. 's-Hertogenbosch,10 Februari

Ho:148.Geheim. Procureur-Generaal
Fgd. Directeur van Politie

1 2 Feb 51
!ngekomen:„_ _ _ „

Betreffende;Vergadering der M.Q.te Breda.

Bijlage(n):

In aansluiting op mijn schrijven d.d.5 Februari
1951,No:148.Geheim,heeft ondergetekende de eer ÜEdelGroot-
Aohtbare beleefd het navolgende te berichten:

"Met de in bovenbedoeld schrijven genoemde
Belmans wfcrdt bedoeld:

'S André Julien Marie Albert BELMANS.Doctor in de
•V' (r-**" j/rechten,geboren te St.Gillis,12 Augustus 1915»g«huwd met

l/Elise Marie Julienne BAPTIST,wonende te Antwerpen,Potgieter-
straat No;3. - • •

Belmans i« lid van Verdinaso.Hij is de verant-
woordelijke samensteller en uitgever van het driedelig boek-
werk Je: In de leer bi^-Joris van Severen'V

Nabij het Hotel waar de bijeenkomst plaats vond
waren een drietal Belgische auto's geparkeerd.Inverband met t
de mogelijke aanwezigheid van de eigenaars op de bijeenkomst,
werden deze door ondergetekende nagegaan en bleek,dat deze

., feet eigendom waren van:
/vt.l le.No:682293. Modest Hippoliet Joa/ina SGHOBPgN.geboren te

V Boom(B),16 Mei 1925,ongehuwd,zanger^artistennaam Bobbejaan1
Stoepa^wonende te Antwerpen,De Noeverselaan No:17*Schoepen
was tijdens de bezetting lid van D.Vlag(Vlaams Duitse
Arbeidersgemeenschap)}

2e.Wo:771608. JQff«f»« Mpl^nje Marie HEERMAW.boek-h and al aa-r.
gehuwd met Tvonne MERDDICK,geboren te St,Niklaas,21 Augus-
tus 1916,wonende te Turnhout,Otterstraat No:76,Omtrent
Heerman^,deze is ook uitgever,is tot op heden op politiek
gebied niets bekend;

3e »No; 34-7680. Herman PAESMAMS.wonende te An t we r p en, Lang e Koe-
poort st r aaF¥öT54T3Ïj~~öon't rol e bleek op dit adres woonach-
tig te zi.1n;Jean Jozef Armand PAESMANS,geboren te Antwerp«
16 Juni 1913,handelaar van beroep en Eugène Jozef PAESMAHS
geboren te Antwerpen,20 September 1911,kleermaker^ van be-
toep.Omtrent voornoemde personen is op politiek gebied tot
op heden geen bljzenderheden bekend geworden.

Indien omtrent voornoemde personen meerdere ge-
gevens bekend worden,zullen deze ten spoedigste aan UEGA,wor-
den bericht 4"

an den Heer

rocureur-Generaal,fgd.Directeur

an Politie
te

'fl.-H E R T O G E N B O S C H.

l J
v



CO 103160

' s-Sravenhage , 26 Februari 1951»

Ho t * B 103160

Betr.t Signalering.

VII AV 2

laar aanleiding van het geetelde la Uw eckrijven
ör.T.D. 173/51 Conf. noge Ik f fcsriohten, dat signale-
ring van de daarin genoemde personen dezerzijds niet
noodzakelijk wordt geacht.

4 A.B.

Aan de Coamandant der
Kon* Marechaueee»,
Eaawreg 4
t«
'a..- G S A T B H H A g E.
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VEILIGÏ^IDSRAPPORf

Datum van bericht: 6 Februari 1951.
Rapporteur:
Van wie 10 het bericht afkomstig: I, D. fee Breda.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.
Be trmm baarheid bericht: iaferouwbaar.
We Ut» acties tl j n ondernomen: Gene.

welke instanties wordt samengewerkt: I, D. fee Breda.

BER3EHT;

Onderwerp: Politieke groepering "CONCENTRATIBrt.

f* Öwer oriëntatie ao«« i» t volgende worden bericht:
Blijtaar» jegeveos, verstrekt door de **£* vaa de Gemeen-

tepolitie te $s«aa» w»*è «P ep -0 Jafaaari 1951 te 8r*d* een
«a door e«o afd«iing van e*n

h** bood?flb««towr ts «eyestl«ö -l»

I»D. werd &?#»* gevraagd van de
pewoaalim van de personen die in de t»volgende B«lgi«che

en die ö» vergader l n« t»
hetddeQ

l

S . , 00 ,

W»rnhou%. voor i»lto«S^aaar Belglö. De ioait-
teaöen blefeen te »i ju gedamd

liteli, V«B b«r«ep
(B), Rt»

van Belgisch» aatioaa-
, woneade |« St, /ai» Moleatotek

sX

Belgische aationa-
te Antwerpen

van

14-4-1913, ven a»ti»a»liteit,

Op«0««rkt *ijt éat ««n« taande per»oaalia
van de d««»etreff«ada Carbe a»Idenklte»« van
Hat is *e*r wearöehl jülijk, dat d* I, D. S* Bteda, toorer»«34e
gegevrfiW reeds re«h**»*»*«k» heeft d«orgea»«ld.

Deaersijda wo^fifc a4vla« gevraagd, of Hat dleoatil i»»bo-
veavemelde p«r*oa»« te *i«nftl«r«Q. AangiwieQ eewjt oaéieu
door é* P. I. D. w*rö Aoergegevea Öafc dese p«Mon«n
van Öeiselffle kleur *oud«n dragen iB ajtA de klaar der
den bij grenspes*aga geen aandacht geschonken.

Coll .«il
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OP K A A R T

ACD/75?
DAÏ; V-

•S-HERTOGENBOSCH. 6 Februari 10

IMederisriüse Uoncentrs.tia .

Ter kennisneming en beschikking
in handen gesteld van den Heer ;
Hoofd van de Binnenlandse Veilig-
heidsdi jnst, Javastraat 63, te

De Procurfl^r-üeneraal,
fgd. DlX^éur van Politie,

eceveur

ACD/

Lv 5177 - «00 - 1949



RIJKSRECHERCHE - ' s-HERTOGEN BOS OH.

No:148.Geheim.

Betreffende:Verslag vergadering van de
Nederlandse Concentratie. |.

Bijlage(n):

s-ïïertogenbosch,5 Februari

Procureur-Gen sraal
Fgd. Directeur van Politie

Ingekomen:,

Afd.

Ondergetekende heeft de eer ÜEdelGrootAchtbare
beleefd het navolgende te berichten:

"Op Woaasdag 31 Januari 1951 werd in de beneden-
zaal van Hotel"Het Wapen van Nassau",Prinsenkade No:7 te

\a door de Nederlandse Concentratie een beslot en b i j e en-
sli 11 komst gehouden.Op deze bijeenkomst spraken aTs~TnTëTders:
Kr*/ " le.Mr.W.Beernink (Voorzitter der N.C.) over het onderwerp"De

iweg voor Nederland";
1 |/2e.Dr.A.J"*Verbrugh(Seoretaris der N.C.)over het onderwerp"Hoe

staat het met onze nationale zelfstandigheid?".
Te 20,00 uur opende de Heer Th./.J.A.Spoelder,

fgevaardigde voor de Groep:"Zuidelijke Provincies",wonende
V' te Breda,Karrestraat No:l?,de bijeenkomst.

Aanwezig waren 18 personen,waaronder een zeven-
tal Belgen en een drietal vertegenwoordigers van de Pers.

In zijn inleiding zette spreker in het kort de
doelstellingen van de Nederlandse Concentratie uiteen.

Hij wees er met nadruk op,dat de N.C, geen poli-
tieke beweging is,doch zich ten doel heeft gesteld door gees-
telijke herleving en nationaal herstel paal en perk te stal-
len aan het zo grote verval op geestelijk terrein.Spreker was
er zich van bewust,dat dit een gigantenwerk is en dat het on-
mogelijk is de massa te bereiken,Vandaar dan ook het streven

^ van de N,C.om een'kern te vormen,die kan doordringen in alle
gelederen.

Vervolgens gaf hij het woord aan Dr.A.J.Verbrugh
Deze begon zijn betoog met te herinneren aan Üe1

woord van Dr.Drees,dat voor onze zelfstandigheid in de huidi-
ge wereld geen plaats meer Is.Hij bestreed dit ten zeerste.-
Vele gevaren,aldus spreker,bedreigen ons,o,m,van de zijde
van Rusland,U.S.A.,Duitsland,Frankrijk en de Europese Federa-
listische beweging.Tot deze Federalistische beweging zou hij
zich beperken,Voorstanders van deze beweging,aldus spreker,
vermenen met de U.S.A. als voorbeeld te kunnen bewijzen,dat
dit bij ons in Europa op gelijke manier kan en moet geschie-
den.Spreker is echter van men ing,dat het feit dat:

le.de U.S.A.oorspronkelijk 13 kolonies onder de
Britse Kroon waren}

2e.deze kolonies voor hun onafhankelijkheid reeds
een eigen Gouvernement hadden gevormd,een Ministerie van
Buitenlandse Zaken hadden en een lening bij Frankrijk hadden
gesloten;

3e,geen grote verschillen in het soort inwoners
an den Heer van de verschillende Stapten bestaan;
Procureur-Generaal,fgd.Directeur
van Politie t

's-HERTOGSNBOSCH»
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4e.deze Staten nagenoeg even groot zijn.de een wording,

welke tijdens de strijd voor de onafhankelijkheid in feite reeda
' v bestond,tot de U.S.A. hebben vergemakkelijkt en bevorderd.Die

Staten echter,die niet onder bovenstaande punten zijn te rangschik
ken zijn nooit tot de ü.S.A* toegetreden.Als voorbeeld stelde hij
Mexico en Canada met zijn sterke resp.Saanse en Franse inslag.

In Europa liggen de gaotoren echter geheel anders.Ver-
schil in grootte,verschillen van landaard en taal zijn niet be-
paald gunstig voor de vorming van een Verenigd laropa.

Komend tot Nederland,meende spreker,dat wij via Van der
Goes van Naters-Romme-Tilanus en Adema zouden komen tot een Fede-
ratie van bewustelozen.£o wij aan het federalistisch streven toe-
geven zullen wij onze geestelijke ondergang tegemoet gaan.In dit
verband vergeleek hij de ondergang van het Romeinse Keizerrijk.

Wij leven,aldus spreker,in de erflanden van Karel de
Grote.Een Germaans stamland met een Latijnse inslag.Daarom was
hij blij zijn Belgische vrienden te mogen begroeten.

Voordat wij ons druk gaan maken over een Verenigd Europa
moeten wij eerst de Benelux tot werkelijkheid brengen.

Wij moeten weer idealen krijgen,niet die van de U.E.A.
democraten,noch minder die van de Sovjet-dictatuur,maar die van
e«n oprechte christenbeschaving,De eerbied voor God moet de basis
zijn.De scheiding godsdienst Staat ad absurdum heeft als gevolg

'( overschilligheid en verlof s van geestelijk houvast .De zwakheid „
van heden is,dat er geen figuren zijn die een betere koers kunnen r
aanwijzen.Deze figuren moeten echter geformeerd worden»

Vervolgens werd het woord gegeven aan Mr.W.Beernink,die
in een rede zijn mening uiteen zette over de weg,welke Nederland
dient te gaan.

Na aan de constellatie van 13 jaar geleden(geboorte van
Prinses Béatrix),9 jaar geleden (kameraadschapsavond van de C-W.A.
Sondervan te Amsterdam)herinnerd te hebben,deelt spreker *ede,dat
de Times van heden inji een hoofdartikel als zijn mening weergeeft
dat overdracht van Nieuw Guinea beslist geen grote prijs is voor
een goede samenwerking tussen Nederland en Indonesië.Spreker vragc
zich af of de Bredase ooufrant wellicht vanavond een hoofdartikel
heeft opgenomen over het afstaan van Brits Borneo aan de daar
wonende volken of de Volkskrant van Romme over het afstaan Van de
één of andere Franse kolonie.Maar,zo zegt spreker smalend,wij4
leven in een nieuwe tijd en moeten hiervoor begrip hebben.Zie de
"U.S.Information Service" van heden;Waar het in Korea om gaat;

./• Onze soldaten vechten voor de veiligheid van de U.S.A. en tf.N.O.
'V staat er. j

Spreker zegt:lk zou niet vechten voor de Ü.N.0.,want de |
U.N.O.vecht ook niet voor mij.De U.N.Q. is krachteloosfde fronten j
tekenen zich duidelijk afjlndia wordt de derde machtjAmbon wordt
verwaarloosd.Maar diar wordt nog gevochten.Onze regering laat ech-
ter dit christenvolk in de steek.Terwijl Ambon wordt vermoord,wor-
den wij gebruikt voor de grootmafcimg van de U.S.A..Zolang echter
niets aan Ambon wordt gedaan voel ik er niets voor in Korea te
gaan vecht en.Bewijst een en ander niet dat wij totaal niets meer
te vertellen hebbea.

H.M.Koningin Emma zei:"Wij moeten groot zijn( in die dinger
waarin een klein volk groot kan zijn".

Wij zijn echter klein waarin een klein volk maar klein
kan zijg.Als eerste betalen wij contributie voor de U.N.O.-van
onze eigen belastingpenningen- om"respect" te hebben voor het ont-
wakend nationalisme In Azië.Ik eis respect voor het ontwakend
nationalisme in Nederland,aldus spreker.

Licht de bevolking in en wijs hen op hun geestelijke
waarde en eis uit dien hoofde,dat wat ergo hun plicht is.

Wij willen serieus meewerken aan de opbouw van Nederland.
Wij denken soms met heimwee terug aan de bezetting.Toen waren.Wit
eendrachtig.

willen niet ig. eerste instantie vechten voor de
democraten



 



—4—in een economisch slechte positie waren.Door verkeerde trouw-
een betere zaak waardig,zijn zij in 1940 in de H.S.B.gebleven.
Spreker ziet deze mensen niet als verraders,doch meent dat der-
gelijke lieden in alle partijen zaten»Hun geestdrift sprak uit
alle dossiers en zo'n geestdrift heb ik nooit meer ontmoet.
Thans zijn wij futloos,een volk,waarin geen beweging meer te
krijgen is.

Ons cultuur gebied ligt verder dan dé elf provincies.
Denk maar aan onze Zuiderburen,aan New York,dat vroeger Nieuw
Amsterdam heette* ,

Wij moeten onze kinderen en kiirakinderen ons nationale
bewustzijn enngeloof terugvinden en onze taak is onze erfenis
niet te laten besmeuren door het communisme en verklede wegbe-
reidersxhiervan/als Sohermerhorm cum suus. KiJU-̂ ŷ

/"' Vervolgens werd het woord gegeven aan Dr»Beltnaa uit
Antwerpen»Deze deelde mede dat hij uit interesse vaor wat er
in een andere Brabantse stad gebeurt,naar deze bijeenkomst was

^namens t, ,,)** gekomen„Volgena spreker,deze deelde niet mede/MUI welke partij
.X̂  hij sprak,bestaat er in België grote belangstelling voor het

/̂̂ y streven van de Nederlandse Concentratie.Wij hebben dezelfde
noden,enerzijds om het behoud van onze nationale zelfstandig-
heid,waarvoor wij gezamelijk moeten wechten,anderzijds voor het

/- behoud van de basis van ons maatschappelijk leven,het Chriaten-
^ dom.

Spreker meent dat het kwaad zelfs in de R.K.partijen is
doorgedrongen en deze niet vrij meer zijn vannde smetten van
deze bewegingen.Op ons rust dan ook de taak het Christendom
weer op een goede basis terug te brengen.

Vroeger bestond in Vlaanderen de neiging om aan te leu-
nen bij Nederland,Thans staat het bestaan van ons volk op het
spel.Spreker vraagt zich af of er in het Bfcropa van morgen nog
plaats is voor onze landen.

f\s werd het woord gegeven aan de Heer Wuits uit
~*y Turnhout.Deze deelde eveneens niet mede namens welke partij hij
^ sprak_Spreker begon met de mededeling,dat de woorden "fierheid"

en "zelfstandigheid"hem zeer bevallen en wijst vervolgens op
de banden,die Belgiè* en Nederland binden.Hij constateert,dat de
wereld zich kennelijk niet meer uit de na-oorlogse chaos kan
oprichten,Verval van zeden,een alles overheersende en verstik-
kende angst voor de toekomst,overproductie,werkloosheid,opschroi
ving van belastingen en enorme sociale problemen maken het le-

( ven bijna ondragelijk.Wij kunnen dit niet alles als toeschouwer
gades/laan»niaar moeten dit beleden en juist dit beleven maakt
dat wij ons er van bewust worden in ons zelf de tegenkrachten,
de geneesmiddelen te zoeken.

Men noemt ons pessimisten.Dit zijn wij niet,wij zoeken
de uitweg uit deze chaos,Ook bij ons bestaat de stemmingmakerij
alsof de schuld van alles is toete schrijven aan de U.*,S.R..

Wij moeten echter de ziekte bij ons zelf zoeken.In ons
centrum missen wij de ziel» wij zijn onze basis kwijt en Juist
daardoor is die hand van achter het Ifzeren Gordijn zo gevaar-
lijk en dreigend.

Ook wij Belgen,aldus spreker,hebben niets meer te ver-
liezen, immers wij hebben onze nationale zelfstandigheid verloret
Maar toch hebben wij een taak en een Pending te verrichten als
Volk in Europa onder de volkeren die ons omringen.

Wij kijken de grote Staten naar de ogen en zijn zelfs
blij dat wij bijvoorbeeld hun militaire afleggertjes krijgen.
Spreker vraagt zich af of onze eigen uniform niet goed genoeg
meer is.Wij doen niets meer en Juist in dit niets doen ligt
wellicht de oorzaak van onze ziekte.Spreker laat achtereenvol-
gens, die omringende grote landen de revue passeren en constafc
teert:
Frankrijk:destijds een prachtig land.Nu zweeft het tussen De
Gaulle en het Communisme.Zie de vele regeringen,die na de be-
vrijding het bewind hebben gevoerd.Nu dreigt de bevolking



(
bevolking uit te sterven. Groot zedelijk en moreel verval. Het
is opnieuw missiegebied geworden. Het heeft een prachtige 5e
colonne, Het heeft van zichzelf niets meer te verwachten en wij
niets meer van haar»
Engelandikent materiele en geestelijke armoeden.Hun ogen zijn
thans niet en waren xtxt nooit op Europa gericht. Zij denken
eerst aan zichzelf.
Duitsland: bezit geen geestelijke eenheid. Het eventueel bestaand*
centrum heet Pruisen en daaraan hechten wij geen waarde. Van dit
land hebben wij niets te verwachten. Slechts toen het centrum
in Wenen of Aken lag kwam er iets goeds uit voort. Wij waarderen
haar waarde ,maar kennen haar gevaren.

Wij liggen tussen deze groten in. Over onze hoofden
heen komen hun geestelijke stromingen samen en versmelten daar
de Germaanse, Romaanse en Latijnse waarden. Hun oorlogen worden
op ons grondgebied uitgevochten.

In het leggen van hun onderlinge contacten hebben wij
een fltoctie en op grond hiervan weigeren wij te aanvaarden, dat
wij een klein volk zijn. lij weigeren evenzeer Fraasman, Duitser ;
of Engelsman te worden* i

Wij liggen op het kruispunt en daardoor kunnen wij onat
buren helpen leren de geestelijke en morele waarden te her-ont-
dekken. Wij kunnen dit echter pas nadat wij deze waarden weer
zelf bezitten.Daartoe zoeken wij de wegen tot herstel eh gelo-
ven dat gij , Nederlanders, in nauwe samenwerk ing, hierbij kunt
helpen.

Spreker/ pleit haaÊtochtelijk voor een praotisohe een-
making en js on s t at eert , dat Europa eerst dsn pas één kan worden
als België en Nederland samengaan. Hij besluit zijn voordracht
met een dringend beroep op eendracht tussen de beide volkeren,"

De Rijksxpciier,ahsur A»m¥
'TvanVt Hof)
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Op 19.3.'51 werd aan Spil brief nr.102628/CBS/726 geschreven, waarbij
hem de inhoud van de nota van H.B. aan KA-RA d.d.13.3 .1951 $r.102628
werd medegedeeld.

KA-RA, 19.3.1951. v.H.
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OP KAAR]"

B.
D.A./1-067/W. 992 9 JUNI 1951

ACD/
- Uw vraag van 19-3-1951 - n° 102628/CBS/726.

Alhoewel de genaamde GODDERI3 (en n -i
André, Lucien, G-eorges, geboren te Polke s t one EngT ) , de
2-8-1915, ?/onende te St.Jans, Lolenbeek, Zaasstraat, n°50,
reeds van voor de oorlog de Verdinasogedachte genegen is,
kon tot op heden niet met zekerheid worden uitgemaakt of
hij lid van deze groepering is geweest. Er dient noch-
tans te worden opgemerkt dat voornoemde persoonlijk werd
uitgenodigd op de -joris Van Severenherdenking, die plaats
had op 20-5-1948.

Niettegenstaande .G-üDDERIS zich openlijk niet
laat opmermerken, schijnt j|ij zich nog steeds met de
Vlaamse kwestie en in het bijzonder met het Verdinaso :

'bezig te houden. Tevens zou hij een der voornaamste in-
richters zijn van het Van Severen-gedenkteken te Aibeville

Voornoemde reist dikwijls naar Frankrijk en
Nederland en ontvangt veel briefwisseling uit deze landen.
Algemeen wordt aangenomen dat de reizen naar Pr ankrij k
betrekking hebben op het te Abbeville op te richten ge-
denkteken. Deze naar Nederland zouden politieke relaties
kunnen zijn.
<c

Aangaande zijn gedrag tijdens de bezetting
werden geen ongunstige inlichtingen ingewonnen.

De 7e Juni, 1951.
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B. 75
D.A./l-067/ff. 936

- Uw vraag van 19-3-1951 - n\2

OP KAART

ACD/

PAR-W

r 8 MEI 1951

l/1 *A ' 'De genaamde WUYTS, Fraifciscus, J .A .M. , geboren te
x /Turnhout , de '2-1-1922, er wonende, Beekstraat, n° 12,
\J maakte reeds voor de oorlog deel uit van de groep "Jong

Dinaso" te Turnhout, zonder evenwel een leidende functie
waar te nemen.

Alhoewel hij tijdens de bezetting af en toe de
openbare feesten bijwoonde, ingericht door de jeugd-
bewegingen, van de nieuwe orde, werden er aangaande
zijn houding op vaderlands gebied geen ongunstige in-
lichtingen ingewonnen.

Ha de bevrijding, tot half Augustus 1950, liet
WUYT3 aich nooit opmerken door een openlijke politieke
activiteit.

Rond laatstgenoemde datum verscheen echter van
hem een eerste manifest waarin hij heel duidelijk zijn
gehechtheid aa^i Dinaso liet blijken.

Dit manifest, hoogstwaarschijnlijk ingegeven
door zijn rnisnoegdheid ,inz%e de regeling van de Konings-
kwestie, schijnt de openbare uiting te zijn geweest van
zijn ontlsag uit de Christelijke Volkspartij (C.V.P.).
Te dezer gelegenheid had hij echter openlijk kleur bekene

Op 10-9-50 publiceerde hij zijn twe%e manifest
waarin hij handelde over de samenbundeling van de
onderscheiden groeperingen, ontstaan uit de misnoegd-
heid verweckt door het Koningsvraagstuk, in de geest
van de Verdinaso-leer, Het geldt hier dan ook eerder eer
opinietest dan de verkondiging van een programma.

Onder dekking van het anonymaat werd in December
1950 door bemiddeling van WUYTS op beperkte schaal het
"Programma voor hergroepering van de politieke krachten
in België" uitgegeven, gepropageerd door het "Instituut
voor Nationale Opvoeding-en Documentatie".

De huidige activiteit van ?fiJYTS zou er alleen
op gericht zijn, de economische kroniek te verzekeren
in "De Weg", orgaan van het Verdinaso, verder de mid-
delen tot verdere uitbouw van de groepering op te zoe-
ken en het bezoeken" van de hem aangewezen personen om ze
in die zin te bewerken.

Van een eigenlijke activiteit is er omzeggens
geen sprake of ten minste, er wordt niet de minste rucht
baarheid aan gegeven.

De 26 April 1951.
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- Uw vraag van 19-3-1951 -i n°

OP KAART,
ACD/ ̂  /3

"X"! De genaamde DBEMIBHS, Pranciscus, Marcel^inus,
' M a r i a , geboren te Turnhout, de 26-2-1921, thans ver-
i ƒ blijvende te Deurne (Ant.) Leeuwlantstraat, ri° 44, werd
V/ van huize uit in de geest van het Vlaams ijatioiiaal Ver-

bond en het Verdinaso opgevoed.

In Maart 1942 MiSldde hij zich bij de Vrijwillige
Arbeidsdienst voor Vlaanderen (V .A .V .V. ) , waar hij op
19 Januari 1943 tot ploegleider of onderofficier be-
vorderd werd.

Daar betrokkene door zijn ontwikkeling in aanmer-
king kwam om in Duitsland de verdere opleiding to$
officier te genieten, trok hij zich uit de V. A. V. V.
terug om in Augustus 1943 over te gaan tot de "Boeren-
wacht" te Vilvoorde, waar hij als adjudant werd aange-
steld.

Begin Mei 1944 werd DEJSLTIÏÏlvfS opgenomen in de
officierenschool der Rijkswacht te Tervueren. Bij de
evacuatie van deze school op 31-8-1944, sloeg hij evenwel
op de vlucht irn aan het bevel zich naar Duitsland terug
te trekken, te ontkomen.

Bij de bevrijding werd hij op 26-9-1944 door de
Weerstand te Turnhout aangehouden, maar twee dagen
later, na verhoor door de politie, opnieuw vrijgelaten.

Thans staat voornoemde gekend als een actief
medewerker aan - en sedert 31-3-1951 als verantwoorde-
lijk uitgever van het weekblad "De Weg", dat als het
orgaan van het vroegere Verdinaso dient aangezien te .
worden en waarvan de eerste nummers verschenen onder de
hoofding "Hier Dinaso".

Tevens is geweten dat hij reeds sedert geruime
t i jd actief is in het vormen van het "Documentatiecen-
trum Joris Van Severen".

Nochtans dient te worden opgemerkt dat de.ganse
activiteit van DSELTISJtfS zich steeds tot het kulturele
heeft beperkt, tt«. dat getracht wordt de leer van
Joris Van Severen te verspreiden zonder de tussenkomst
van een bepaalde politieke organisatie.

De 26 April 195i.



fff, ,ó*y i /.

V?. 939.

OP KAART
ACD/f'^

DATj^TV
PAR:

- Uw vraag van 19-3-1951 'j*- n° 102628/CBS/726

* De genaamde PASSMAMS, Jean, Joseph, geboren te
Antwerpen, de 16-6-1913, er wonende, Lange Koepoort-
straat, n° 64, is steeds Ylaamsgezind geweest. Br
zijn nochtans geen feiten gekend die er op wijzen dat
hij veer 1940 lid zou geweest aijn van het Y.M.Y.
of Yerdinaso. " . . • , ^

G-een ongunstige inlichtingen werden ingewonnen
aangaande zijn houding op vaderlands gebied tijdens
de baietting.

Ha de bevrijding deed hij zich niet opmerken door
een openlijke politieke activiteit. Wel wordt be-
weerd dat PASSMAWS geldeli'jke steun zou verlenen aan
personen die werken aan de herop standing van "Yerdi-
naso", maar tot op heden kon daaromtrent geen de
minste bevestiging verkregen worden.

De 26 April 1951.
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- Uw vraag van 19-3-1951

n.

- n 0262

-4 MEI 1951

De genaamde BELMAHS , André, Julien,' Marie,
Albert, geboren te St. Gilles, de 12-8-1915, doctor in
de rechten, licenciaat in het notariaat en in de kolo-
niale wetenschappen, v/as voor de oorlog lid van "Verdi-
naso111,} Na de ontbinding van deze groep, ttz. ti.jdens
de Duitse bezetting, was hij lid van het "Genoot schap
Joris Van Severen" . Deze kring werkte nooit samen met
de bezetter»

Betrokkene was en is nog steeds een vurig
aanhanger van Joris Van Severen. Gans zijn politieke
activiteit is ten andere gericht op het verspreiden van
deze gedachte.

Alhoewel niet openlijk optredend in het
verbond der Lage Landen", vereniging gesticht in 1947»
met als doel de provincies Vlaanderen en Noord Neder-
land bijeen te groeperen en als basis te riemen het doel
nagestreefd, vèór de oorlog, door het Verdiiiaso; dient
hij evenwel als een der theoretici van deze beweging
aangezien te worden.

BELMANS staat mn. zeer nauw contact met de '
genaamde GEUNING, Louis. Deze laatste was voer 10-5-
1940 leider van het Verdinaso voor de Waalse provin-
ciën. Na de incidenten in de schoot van de leiding van
het Verdinaso, in Januari 194-1, werd deze beweging prac-
tisch verdeeld in de groep FBAHCOIS-LEROY (voorstander
der S. S «politiek) en een groep onder leiding van Paul
PERSYN, die trouw bleef aan "Vorst, Land en Volk", vol-
gens het testament van Joris Van Severen.

BELMANS en GEüNING behoorden tot deze laatst'
groep. Tijdens de bezetting hebben aij op sluikse wij-
ze allerlei bro'chures over het Verdinaso verspreid»

Ha de bevrijding gingen zij met deze acti-
viteit verder, iiun bedoeling was niet het her oprich-
ten van een nieuw verdinaso, gezien door de Benelux -
accorden een deel van het Verdinaso-programma reeds
verwezenlijkt werd, doch wel het belichten en vooruit-
zetten van de figuur van Joris Van Setferen, en het verd
bekend maken ¥n verdedigen van zijn leer en programma <.

Hij deed zich in dien zin opmerken door
het uitgeven van verschillende brochures over Joris
Van Severen en het Verdinaso, zoals :

In de leer van Joris Van Severen
Het Dietse Rijk en de Orde.
De voorwaarde ener vruchtbare actie.
L 'oeuvre véritable de Joris van Severen»
Jpris Van Severen
De Europese zending der Lage Landen0



2.

ïevens staat betrokkene nog bekend als lid
het "Eedverbond - Bruine Hemden" ;
lid van de "Stormvogels-RoelandiJ1 ;
medewerker aan het blad "Branding".

Ook heeft hij zich na de bevrijding bezig-
gehouden met hulp aan en hergroepering van incivieken.

de 24 April 1951.



NOS 113*- 27 Februari 1951.-

Onderwer3 : "Contact avond te BBEDA van de

Bijlagen : één.-

r'iE! U.K.
ACD/C/3

PAR:

t MKT 1951

A A UT : B.II.-
V A l : W.-

Met verwijzing naar d.z.schrijven,No:100,
d.d.20 Februari 1951» betreffende bovenvermeld onderwerp,
waarbij als bijlage was gevoegd een ingezonden artikel uit
het "Dagblad De Stem" te Breda, van 17 Februari 1951, van
de hand van het lid van het Dagelijks Bestuur der "Bed er land-
se-Concentratieft, de Heer Th.J.J.A.SPOELDER te Breda, heb ik
de eer U hierbij gaand te doen toekomen, een ingezonden arti-
kel uit hetzelfde blad, nummer van Zaterdag, 24 dezer, be-
doeld als antwoord op het artikel van de Heer Spoelder, on-
dertekend met: F.v.d.Poel, naar de inhoud waarvan ik U moge
verwij zen.

Omtrent deze: F.v.d.Poel, zijn mij tot
nu toe geen nadere gegevens bekend.-



GEVAARLIJKE
ZELFSTANDIGHEID!

OrtdW dete kop, maar dan met- een
vraagteken, kqwden. wte het antwoord; van
de heer Spoeïder leien, „" ,

Dé heer Spoclder zegt daarin, dat hij
graag idteitiationale samenwerking ÏL»*,
mits wy daaraan deelnemen als zelfstan-
dige parijer " *• '

Maar natuurlijk! Dit it ttW* ooic 4* l
, doejing van bet federalisme, w^nt _zout
! wft ais wingewest worde» fngefflïa'te 4«
staat Europa, dan zou Hel geen f ederalii-
me meer zijn. Federalisme behel*t im-
mers maar de oyerdraclrt Van een gedeel-
te der souvareiniteit, z«dat abïóUit* »ou-
vereiniteit en verregaand «aate-egoiame
•uitgebannen worden.

In het .Europa waar w
naar streven zuilen de ffed

1 een speelbal kunaen' "
tiek van-grote :

' wens I
tstaan - «niet onderli

mt«r
wer-

4at

nen konti
' ringen
tusseft

Bit alles is een idea
ik geloof, dut "dit 1de
kelijltheidsto «etygt; _.., r
de Nederlandse Concentratie voor ogen
heeft.

Verder zie ik geen enkel oomkettk
verband tussen het niet internationaal
doen en de relatief grote .bewapening van
landen als Zweden, Zwitserland, Spanje
en Yoego-Slavië.' • "

De eerste drie" ken4en„fij. niet d« be-
roving van hun' land; do^f e«i bezetter
en konden dus gemakkelijker dan wij
offers brengen, voor 4e defensie. Yoego-
Slavië, dat wel bezetting kende, werd
voor een groot deel door Rusland bewa-
pend, voordat het zipli( daarvan afscheid-

Hartgrondig bsri (K hét met minister
Drees eens, dat &,4róoi één Nederlandse
zelfstancUshfijttspotitiek geen plaats meer

V', d. POEL

Het "DAGBLAD DE STEM"
te Breda,

van Zaterdag, 24 Februari
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Onderwerp;"Contactavond te BBEDA van de
"KEDMIAMDSB-COIKXBNTRA.TIE11. -

Bij lagen. : één.-

A A

NtET U.K.

ACD/

PAR:

V A H ; W.-

/ Met verwijzing naar d.z.b^/jjxj-jj w±it±i\jt f~r,
d.d.7-2-19^1, betreffende bovenvermeld onderwerp, waarbij als
bijlage - rood-genummerd III - was gevoegd een ingezonden ar-
tikel uit het te Breda verschijnende "Dagblad De Stem" van
6-2-lf51» ondertekend met de initialen:F.v.d.P. - heb ik de
eer U hierbij gaand te doen toekomen, een ingezonden artikel
uit hetzelfde blad, van l? dezer, van de hand van het lid
van het Dagelijks Bestuur der "Hederlandse-Concentratie", de
Heer Th.J.J.A.SPOELDER te Breda, bedoeld als antwoord op vo-
re nvermeÜd ingezonden stuk, naar de inhoud waarvan ik U moge
verwijzen.-



PUBLIEKE TRIBUNE
GEVAARLIJKE

ZELFSTANDIGHEID?
Wegens uitstedigheid nam ik met

vertraging kennis van bet ingezonden
van F. v.d. f*, die zijn volle naam niet
noemt, doch waarschuwt tegen de
Ned. Concentratie, omdat deze volgens
hem op een te „antieke'' wijze de be-
langen van on» volk poogt te dienen,
namelijk door aan te dringen op een
Nederlandse zelfstandigbeidspolitiek,
zulks natuurlijk in het kader der Wes-
telijke coalitie. De heer P. spreekt zelfs

j van de absolute nationale souvereini-
teit, die de N. C. zou voorstaan, en
acht deze gevaarlijk. Hoewel het ver-
slag van de besloten contactavond van
de N. C. in Breda correct was, wil
ik de heer P. toch raden zijn beoor-
deling van een organisatie nimmer te
funderen op een persverslag van een
vergadering, doch eerst van de stuk-
ken zelf kennis te nemen,

; Dan zou hij hebben kunnen bemer-
ken, dat de initiatiefnemers van de
N.C. Dienen dat een absolute natio-
nale souvereintteit nooit anders dan
in de verbeelding van wereldvreemde
theoretici beeft bestaan.

Wel is het waar, dat de N. C. een
, Nederlandse zelfstandigheidspolitiek
in het Westen voorstaat. Maar is deze

l gevaarlijk? Gevaarlijk is het als Ne-
! derland zich met meer idealisme dan
werkelijkheidszin in een federalistisch
avontuur stort zonder waarborgen te
vragen, en daardoor «traks bedrogen
uitkomt. Zijn wij ook niet in Azië be-
drogen uitgekomen, waar het toenma-
lige Ned.-Indië als eerste de oorlog aan
Japan verklaarde, terwijl Indo China
met vichy heulde en aan Japan mili-
taire bases afstond? Toch speelde

Frankrijk het klaar Indo China te be-
houden en daarbij de vriedschap der
Angelsaksers, terwijl ons deze vriend-
schap met Engeland en Amerika de
prijs van Indonesië en daarmee een
bron van arbeid en welvaart kostte.

Het algemeen welzijn, dat wij moe-
ten nastreven, noopt ons daarom tot
de deugd der voorzichtigheid, vooral
als wij, onervaren na een eeuwenlange
neutraliteitspolitiek, te doen krijgen
met grote mogendheden, die zeer be-
dreven (en soms geslepen) zijn in
de buit, politiek. Want laten wij dit
niet vergeten; zoals de Polen tussen
de Pruisen en de Russen in wonen —
zo hebben Duitsland en Frankrijk se-
dert de tijden van Lotharius getracht
de Nederlanden <en België) een speel-
bal voor hun politiek te doen zijn.

Internationale samenwerking? Graag,
mits wij aan die samenwerking kunnen
deelnemen als zelfstandige partner, en
niet als knecht 'of als wingewest. Juist
als wij zelfstandig zijn zal óns volk
de ernst van de huidige wereldsitua-
tie en zijn verantwoordelijkheid, d$ac-
bij begrijpen. Een volk, dat zijn zeft-
standigheid opgeeft, geeft ook zijn
verantwoordelijkheid op. Üaasom be-
treur ik het dat b.v. minister Prees
in de Kamer verklaarde, da| er voor l
een Nederlandse zelf standigheidspoB-'
tiek geen plaats meer is. Is bet niet
tekenend, dat juist de landen, die het
minst „internationaal" doen, relatief
de grootste legers paraat hebben, i\,I.
Zwitserland, Zweden, Spanje en Joe-
go Slavië? En bleek het niet to Korea,
dat de nationale contingenten der
legers door onderlinge wedijver een
veel grotere Jcracht ontwikkelen, zodat
men het oorspronkelijke plan tot ver-
smelting jier legers^tot één UNO leger
heeft laten varen? Erkenning van el-
gen nationale roeping (die hechte sa-
menwerking niet uitsluit) verhoogt
daarom de kracht v«n het Westen en
verbreekt de kracüt van het commu-
nistische Oosten (4e Tito, Magnani, '
Clementis, enz.)

TH. J. SPOELDEB. i

"DAGBLAD DE STEM"
Te Breda,

van Zaterdag, l? Februari 1951.-
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Onderwerp i "Contactavond te BBEDA van de
"ITOEEIAJpSE-COJiCEmmTS'' • - */T7, A^

MICT n k-
A A H : B.YII.-
7 A H j W.-

Met verwijzing naar d.z.schrijven, No:69,
d.d.3 Februari 1951 en Noi?*, d.d.7 Februari 1951, betreffen-
de bovenvermeld onderwerp, moge ik U berichten, dat - volgens
te Antwerpen verkregen inlichtingen - de Belgische personen̂
genoemd in het x hiervoren eerstvermelde schrijven-(Belgische
bezoekers contactavond led.Concentratie te Breda)- merendeels
gouden behoren tot het ttVERDIHiSO" van Paul PERSIJN.

Ten einde op dit punt meer nauwkeuriger te worden
ingelicht, moge ik U in overweging geven, de namen van be-
doelde Belgen in een uwerzijds schrijven aan "Spil" mede te
delen en daarbij dan tevens te doen vermelden, dat wij gaarne
ao volledig mogelijk zullen worden ingelicht omtrent de poli-
tieke antecedenten van betrokkenen.-
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Oaderwerp_; "Contactavond te BBEDA van de

9 Februari 1951.-

>ff

A A K : B.II.-

V A H : W.-

NIET U.K.
ACD/^-6

PAR:

\ FEE 1951

60
1

(f en vervolge op d.z.scnrigven,No:69,d.d.
"^ Februari - en No:74-,d.d.7 Februari 1951, betreffende bo-
venvermeld onderwerp, moge ik U berichten, dat de 5e - niet
geïdentificeerde - Belgische persoon, die op Woensdag, 31
Januari 1951 de te Breda gehouden contactavond van de "He-
derlandse-Concentratie1* heeft bi^gewoooa en ter vergadering
een korte toespraak heeft gehouden, bij informatie is geble-
ken genaamd te

W ü Y T S« Franeiscus. geb.te Turnhout, 21 Januari
wonende te Turnhout, Beekstraat, 12.- i

Bij de ontvangst van nadere gegevens omtrent diens
huidig beroep en zijn politieke antecedenten, zullen U deze
bij aanvulleal schrijven worden bericht".-
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HOJ 7 Februari 1951.-

Onderwerp: "Gontactavond te BHEDA van de

C

Bij lagen : drie.-

A A H : B.II.-
V A H : W.-

6r. Af
_ *•'ƒ'•*

NIET O.K.

PAR:

^éL^J

ACD

In aansluiting aan dezerzijds schrijven,
No:69» d.d.3 Februari 1951» met vier bijlagen, betreffende
bovenvermeld onderwerp, moge ik U nog het volgende berich-
ten:

Voor zover thans is kunnen worden nagegaan, zijn
er van de 12 ter vergadering aanwezig geweest zijnde perso-
nen, van wie verondersteld wordt, dat deze te Breda of om-
geving woonachtig zijn, nog maar drie bij name bekend, n.l.!
Ie.- Mr.A.J.C.M.HELISSEK. oud-Kantonrechter, wonende te

Breda« ülvenhoutselaan, 119;

2e.- Ernst g»M«BAMIKGt directeur van de N.V.Handelsonder-
neming, firma J»C.Raming (groot-winkelbedrijf in
textiel, manufacturen, meubelen en huishoudelijke
artikelen, gevestigd te Breda, Lange Brugstraat,11)
wonende te Breda, Baronielaan, 231, en

3e.- J.L.DÏÏIJIJES!EEE. Opticien, wonende te Breda. Delprat-
singel, 28. -

Deze drie personen staan op maatschappelijk en po-
litiek gebied gunstig bekend en geen hunner is in politiek
opzicht tot nu toe ooit op de voorgrond getreden.

Volgens de verkregen inlichtingen, betoogde de Heer
TH.J.J.A.SFOEEDBHt in de door hem gehouden korte inleiding
T;êr opening" van de vergadering, ongeveer het volgendej

"In tegenstelling tot andere landen, waar de geeste-
lijke en nationale waarden van volk en natie in een duide-
lijk licht worden gesteld, is er bij ons weinig activiteit
op dit punt. Ons volk is niet tot geestdrift te brengen.Br
is een geestelijk en nationaal verval te constateren en één
der symptomen hiervan is ook de geringe belangstelling voor'
vergaderingen als deze. "Onze Lieve Heer" echter, is ook
maar met 12 Apostelen begonnen.

De "ïïed.-Concentratie" stelt zich op een zuivere
basis en wil paal ©n perk stellen aan de ongezonde opvattin-
gen omtrent het nationale bestaan en de geestelijke krach-
ten van het Hederlandse volk.

m.
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"Wij beschouwen het Christendom als een essentieel
volksbezit. Wanneer we op de fundamentele waarden daarvan
niet ons maatschappelijk bestaan bouwen, zal het verval
sterker worden. Wig moeten de bronnen der nationale ontker-
stening opsporen en hierbij niet te rade gaan bij de poli-
tieke partij en, omdat in het streven van al die partij en
een valse tendenz zit*

Be mogelijkheid om x als Christelijk Hederlaröer
te leven wordt in gevaar gebracht. Het streven van de "Ned.-
Concentratie", om dit gevaar te keren, wordt verkeerd be-
grepen door de Nederlandse pers, die in de "rede richting"
werkt. Eén der grote Katholieke bladen schaarde zich zelfs
gehaal aan de zijde der rode bladen, waaruit blijkt, dat de
decadentie zelfs tot in de hoogste Katholieke gelederen is
doorgedrongen"

Daarna verleende de Heer SPOEIDER het woord aant
( " . - . . ' Dr.A.J.yEEBHÏÏGHi die zich in zijn toespraak hoofdzakelijk

keerde tegen het Europese federalisme.-
"Onze zelfstandigheid - aldus Dr.Verbrugh - wordt

van verschillende zijden bedreigd* Met alleen door Rusland,
maar ook door Amerika en Duitsland en door degenen, die zich
hebben uitgesproken voor een Europese federatie.

Generaal EISENHOWER beweerde vóór zijn reis naar
Europa :MAls EuBpa één wordt, is alles mogelijk".-

Eisenhower toonde zich een tegenstander van het se-
peratisme der souvereiniteiten. Dit echter - aldus spreker -
is een opvatting waaraan een te simpel Amerikaans rekensom-
metje ten grondslag ligt. Dat Eisenhower de zaak verkeerd
stelt is te begrijpen; daar is hij Amerikaan voor. Erger
echter is - zegt spreker - dat ook veel Europeanen dit sim-
plistische standpunt innemen. De Europese federalisten be-
loofden ook in hun partijen en kerken de zaak van het fede-
ralisme te steunen» Dit zegt genoeg omtrent de zuiverheid
van hun streven ten gunste van de Nederlandse natie.-

( Spreker vervolgt dan i "Haties zijn geen optelsom-
men. Paulas heeft gezegd, dat God de grenzen heeft vast ge-
steld, opdat de naties binnen die grenzen God zouden zoeken.
Een vergelijking met Amerika gaat niet op, omdat daar geen
naties in de strikte zin van het woord bestaan hebben. De
culturen, in die landsdelen, die op het ogenblik de 43 staten
vormen, waren ook veel mi na er gedifferentieerd dan in Europa
het geval is.

Tegen een bondgenootschappelijke verdediging van het
Westen bestaat geen enkel bezwaar. Hiervoor echter is geen
federatie nodig of afstand van de nationale souvereiniteiten.
Dit laatste moet ten koste van alles voorkomen worden* De
landen met de sterkste zelfstandigheidspolitiek hebben ook
de sterkste defensie j Zweden, Zwitserland, Spanje en Toego-
Slavie*. Dit - zegt spreker - is geen ontdekking van mij,
maar van de "Hew-York-Times".-

Wanneer de Europese federatie-vorming een utopie
was, hield zij voor ons geen gevaar in. Zij is echter wel
mogelijk en daarom vraagt zij ook van de tegenstanders alle
aandacht. Personen als s Tilanus, Adema en De Goes van Ha-
ters, blijken voor een federatie wel te vinden.....Als zij
hun doel bereikten,, kregen we een federatie van bewustlozen.

Spreker



Spreker vervolgt : "Wanneer men spreekt over een
gemeenschappelijke Europese cultuur, die het federalisme
moet verantwoorden, willen we toch wel graag weten, waarin
dit gemeenschappelijke "bestaat. Wordt die cultuur soms ver-
tegenwoordigd door de atheïst Herriot, door Paal Spaak, of
door de HolĴ wood-filas en Pepsodent-reclames?

De democratie als gemeenschappelijk* cultuur-ele-
ment? Btarx en Hitler waren beiden Duitsers. Of moeten wij het
hebben van de Spaanse of Turkse democratie? De erflanden
van Earel de Groote? IB de Middeleeuwen reeds bestonden zij
uit een Duits en een Latijns deel Laten we toch eerst
eens proberen onze Benelux te verwezenlijken.

Met deze beschouwingen evenwel, is het denationali-
serings-proces niet te stuiten. We moeten weer een natie
worden, roept spreker uit-r Sik volk heeft zijn eigen roe-
ping* Als het die roeping vervult wordt het weer een natie.
Maar natuurlijk moet de taak, die het zich oplegt, niet be-
staan uit een bundel leugens, zoals die van Goebbels, Grote-

C wohl en Sukarno.
Onze nationale kracht ligt alleen in de absolute

waarheid : die van het Ch&stendom.
De scheiding godsdienst en staat is ad absurdum

doorgevoerd, len beweert dat de grondslag van de moderne
staat hierin bestaat, dat hij geen grondslag heeft* Maar
dat is nonsens. Juist door deze opvatting zijn we een speel-
bal van de andere volken geworden. De regeerders moeten
zich op de eerste plaats verantwoordelijk achten tegenover
Christus. Democratie is geen begrip, dat tegengesteld is
aan het begrip Christelijke eerbied.

len bezinning van ons volk is nodig op de Christe-
lijke grondwaarden. Zijn opvattingen moeten worden gezui-
verd van rationalistische en vals spiritualistische infec-
ties. Om dit te bereiken moet er een geargumenteerd optre-
den komen van selecte kernen.

Geen regeringsfiguur is momenteel in staat, ons
volk werkelijk leiding te geven"

( Hierna wordt het woord verleend aan de Voorzitter
van de "Nederlandse-ConcentratieM.ï Mr.W.BEEBIlIHCK. die
zich fel keert tegen de regeringspolT&iek van na de bevrij-
ding.

"Hationaal zijn, zegt hij - is verboden. De Nederland-
se natie bestaat niet meer. Het begrip "natie" schijnt ver-
ouderd te zijn. Vandaag wordt buiten onze grenzen over ons
lot beslist. Azië mag men om zijn nationalisme niet lastig
vallen, nu Sukarno schermt met de wil van de volksmeerder-
heid. De volksmeerder held van het Westen, die eens in de
vier jaar naar de stembus loopt.

Amerika predikt het internationalisme, tot redding
van de Vrede. Haar zolang men een Christelijk volk als dat
van Ambon aan zijn lot over laat, weiger ik mee te doen aan
dit internationalisme, waarvan Korea een exponent is. Wij
worden gebruikt om de "Verenigde Staten" groot te maken,
roept spreker uit em vervolgt dan : "Koningin Stoma heeft
eens gezegd, dat wij groot moesten zijn in die dingen, waar-
in een klein land groot kan zijn. Thans echter zijn wij zó
klein geworden, als een klein volk KT15TN kan zija.̂ Als men
begrip wil voor het ontwakende nationalisme in Azië, wil ik
ook begrip voor het ontwakende nationalisme in iederland.

"In



"In de bezettingstijd was er een eendracht onder ons
volk, waaraan sommigen met heinwee terug denken. Maar hoe
is het momenteel?

Europa - aldus spreker - heeft van Amerika niets te
leren. De kwibus fruman noemt zich Ghristelijk.HiJ rukt de
Bergrede uit haar verband en laest erin, dat Amerika de we-
reldvrede moet redden Niet door de schoonste leuzen
laten wij ons paaien voor een Amerikaans belang. Begrijp
me goed s Rusland dreigt; dit echter betekent niet dat we
ons zonder meer moeten onderwerpen aan de wil van Amerika.

Spreker vervolgt dan : M0ns zelfrespect is met de
Duitse troepen mede afgemarcheerd» In het gij zelaarskamp te
St-Michielsgestel schijnt men een plan besproken te hebben,
n.l. dit j hoe kunnen wij binnen de kovtst mogelijke tijd
de kip met de gouden eieren slachten?.

Vijanden van ons Vorstenhuis, als de Heer Van Heu-
ven Goedharftt, delen momenteel de lakens uit. We zitten,
met ons nationaal Kabinet op brede basis, volkomen in een
slop.

Ik wil - zegt Mr.Beerninck - een aanval doen op
het samengaan van de K.V.P. en de P.v.d.A. - Wij Protestan-
ten zeggen wel eens : die K.V.P.is toch iets raars. Vroeger
mochten de Katholieken geen lid zijn van de S.D.A.P., maar
thans wel van de P.v.d.A. - Bovendien werken de beide partij-
en graag samen.

Men is erin geslaagd, de Koningin tot een ledepop
van de led.-Indonesische Unie te maken.

De berechting van Politieke misdadigers? Duizenden
kwamen in de kampen terecht. Men zou hen her-opvoeden. Ik
moet de eerste ex-H.S.B.-er nog zien, aan wiens her-opvoe-
ding enige aandacht is besteed.

Men zegt,-zo vervolgt spreker - : Ons volk is niet
tot geestdrift te brengen. Maar waarom schaft men dan de
internationale voetbalwedstrijden en de bonte Dinsdagavond-
trein niet af? Er kan wel degelijk geestdrift zijn, als er
maar een voorwerp voor deze geestdrift is.

Veel heb ik verwacht van het studie-centrum der
K.V.P. Maar ik heb er niets meer van gehoord. Wij studeren
en studeren maar en laten ons land "verrekken" - vergeef
mij dit woord.-

Wij moeten ons land niet laten besmeuren door de
rode bloedhand van het Communisme, dat in Schermerhorn en
dergelijke warhoofden zijn wegbereiders heeft.

Wij moeten terug naar de Christelijke bronnen van
ons nationaal bestaan t dat alleen is onze redding"*...

Ter toelichting zij vermeld, dat de hiervoren ge-
relateerde betogen van Dr.A.J.VERBRUGH ©n Hr.W.EEEENEHCK:,
geen aanspraak kunnen maken op volledigheid, doch slechts
bedoelen te zijn, een weergave van de voornaamste gedach-
ten uit de door beide sprekers met grote overtuiging voor-
gedragen redevoeringen.-

Van de vijf, ter vergadering aanwezige Belgen, ver-
meld in mijn vorenaangehaald schrijven,NOS69 d.d.3 Februari
j.l., hebben daarna nog het woord gevoerd:
Ie»- Dr.A.BEIMANS uit Antwerpen, en
2e.- Dhr. g.WÜYTS. uit furnhout.-



-5.-

Zij spraken eveneens over de nood zake lijkheid van
een bewustwording der eigen nationale- en culturele waarden..

Om die te kunnen uitdragen - aldus deze sprekers ~
dienen de nationale fundamenten opnieuw en stevig te worden
gelegd} welk streven door het federalisme en het Amerikanis-
me ernstig wordt in gevaar gebracht".—r*.

Ia afloop der vergadering, des avonds omstreeks
23fOO uur, werd aan de aanwezigen een tweetal van de bij
U bekende - van de "Hederlandse-Concentratie11 uitgaande,-
brochures ter hand gesteld*

Yan elk dezer brochures, gelieve Ü een exemplaar,
resp.rood-genummerd I en II, als bijlagen hierbij gaand aan
te treffen.

Door geen der twaalf Bredase bezoekers, werd tij-
dens of na de vergadering in het openbaar het woord gevoerd,
noch vragen gesteld.

Voor zover bekend, heeft geen hunner zich opgegeven
als lid van de "Hederlazsdse-Concentratie", waartoe door de
Heer SPOEIDER de gelegenheid was aangekondigd.

Als bijlage rood-genummerd III, gaat hierbij, een
ingezonden artikel uit het te Breda verschijnende "Dagblad
De Stem", van Dinsdag. 6 Februari 1951 - aaar de inhoud
waarvan ik U - kortheidshalve - moge verwij zen en waarin,
onder het opschrift J"SEET GEVAARLIJKE BHSEÖIHG", de onbeken-
de schrijver, die ondertekent met de initialen P.v.d.P.,
zich kant tegen de "Bederlandse-Concentratie**.-

Bij het vernemen van nadere gegevens, betreffende
de namen van de overige personen, die ter vergadering aan-
wezig zijn geweest, zullen deze bij aanvullend schrijven
te Uwer kennis worden gebracht".-
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NEDERLANDSE WfiSBp CONCENTRATIE

Zeer geachte Heer,

Na de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Concentratie op 4 November j.l. in het Jaar-
beursgebouw te Utrecht, stellen wij het op prijs, U onze verdere plannen ter kennis te brengen.
Hen, die op die vergadering tegenwoordig waren, danken wij zeer voor hun belangstelling bij het
werk, waartoe de initiatiefnemers der Nederlandse Concentratie een eerste stoot hebben mogen
geven. Lange tijd hebben wij ons afgevraagd, waar toch de mensen bleven, die het in deze tijd
van diep verval weer voor onze Nederlandse zelfstandigheid en ons nationale herstel willen op-
nemen. Waren al die mensen, 100°/o Nederlanders, die niet in een hoek plegen weg te kruipen,
tijdens de bezetting door de Duitsers vermoord?

Het deed ons daarom goed en het zal U goed doen, te vernemen, dat er toch nog heel wat van
zulke beste Vaderlanders zijn. Tal van brieven, uit alle gewesten van 't land, bereikten ons. Voor
deze vele bewijzen van sympathie zijn wij zeer erkentelijk, en zij sterken ons in de overtuiging,
dat er in deze tijd, waarin het Care USA als poststempel over de beeltenis van onze geëerbiedigde
Oranjevorstin wordt gedrukt, toch no<g velen zijn, die de zelfstandigheid van ons vaderland hoog
houden en er voor in de bres springen.

En wat gaat er nu gebeuren?

Zoals reeds is bekend gemaakt, zijn wij allereerst van plan, in verscheidene plaatsen van het
land openbare protest-vergaderingen te organiseren (het woord protest betekent nog steeds: getui-
genis), die gericht zijn tegen het voze wereldeenheids-idealisme van deze tijd, en tegen de onbe-
zielde regeringspolitiek, welke leidt tot de volledige uitverkoop van onze nationale goederen aan
het buitenland. Bij welslagen van zulke vergaderingen zou mede naar aanleiding daarvan in de
betrokken plaats een afdeling van de N.C. kunnen worden opgericht. Het Alg. Bestuur is nu be-
gonnen de eerste van zulke nationale vergaderingen voor te bereiden. Op het voorlopig pro-
gramma staan: Dordrecht, Breda, Rotterdam,, Nijmegen, Den Haag, Enschedje, Leeuwarden!, enz.
Het platteland willen wij beslist niet vergeten. Mochten hiertoe bepaalde voorstellen ons berei-
ken, dan kan ook in een andere streek des lands spoedig een bijeenkomst worden belegd.

Van groot belang achten wij het om daarnaast van de N.C. uitgaande adviezen aan Regering,
Volksvertegenwoordiging, pers en eventuele andere instellingen te verstrekken. Deze adviezen
zullen thans vooral betreffen de zaken van buitenlandse politiek en landsverdediging, samenhan-
gend met het nationale geestelijke leven. Reeds werd enkele weken vóór de oprichting der N.C.
door acht der initiatiefnemers een adres gepubliceerd dat betrekking heeft op het voorgestelde
Atlantische leger en de Nederlandse zelfstandigheid.



Wilt U op de hoogte worden gehouden van hetgeen er gaat geschieden, en wilt U medewer-
ken aan dit streven, dan zullen wij het op prijs stellen als U onder gebruikmaking van de bijge-
voegde kaart de N.C. wilt begunstigen. Hierdoor stelt U ons in staat de voorgenomen arbeid te
verrichten en ook geregeld mededeling daarvan aan U te doen. Ook de aanmelding als wer-
kend lid is mogelijk gemaakt.

En dan nog iets.

Velen hebben verzocht om verdere mededeling over het doel der Concentratie. Dit doel is neer-
gelegd in de 12 punten, vermeld in de uitnodiging voor de gehouden vergadering van 4 Nov., ter-
wijl ook de oorsprong van het streven der N.C. daar kort is uiteengezet. Men heeft ons gevraagd
om meer exemplaren van deze uitnodiging ter verspreiding. Hieraan kunnen wij thans niet vol-
doen; de oplage is uitgeput. Aan de achterzijde van deze mededeling vindt U echter een herdruk
van de 12 punten der N.C. Voorts kunnen van het bijgevoegde pamflet ter verspreiding meer exem-
plaren worden besteld, voor l cent per stuk.
Ook heeft men ons gevraagd om een toelichting van bepaalde onderdelen van het streven van
de N.C. Wij beperken ons thans tot het volgende :

De verhouding van de N.C. tot de politieke partijen: .

De N.C. wil al die krachten in en buiten de partijen versterken, welke strekken tot een herstel
van de Nederlandse zelfstandigheidszin.
Men heeft ons gevraagd, waarom de N.C. toch maar niet gewoon een politieke partij is ge-
worden. De N.C. zal dit niet zijn, omdat de politieke partijen in ons land haar ontstaan danken aan
geestelijke stromingen, die grote principiële scheidslijnen in ons volk hebben getrokken, en die
niet door een actie ten bate van een beperkt doel kunnen worden doorbroken. Iemand die lid is
van de Katholieke Volkspartij, wordt geen lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij, en een
S.G.P.-lid meldt zich niet aan voor Katholieke Actie. Toch moeten al diegenen, die de zelfstandig-
heid van Nederland willen handhaven, hoe ver zij overigens ook van elkaar staan, elkander voor
dat doel kunnen steunen en hun stem laten horen, op een wijze waarbij ieder zijn eigen beginselen
kan handhaven. En wie van geen enkele partij lid is, handhave daarbij eveneens zijn standpunt,
Een zo belangrijke zaak als de Nederlandse zelfstandigheid en het Nederlandse herstel kan in
ons land ook onmogelijk het monopolie worden van een bepaalde partij. Het gaat er echter om,
dat de strijd, die wij nu allen moeten voeren op het zeer lage nationale peil, waartoe ons vader-
land is gezakt, op een hoger niveau wordt gesteld, waarbij iedere Nederlander de zaken, die hij
naar voren heeft te brengen, in een gunstiger omgeving, en daardoor ook op een beter verzorgde
wijze, naar voren kan brengen. v_,
En hoe de N.C. dan, zonder een politieke partij te zijn, toch invloed zal uitoefenen? Op velerlei
wijze; door de adviezen, door het gesproken woord op vergaderingen, door een duidelijke voor-
lichting, enz., waardoor de verknochtheid en de geestdrift voor de goede zaak weer kunnen wor- •
den opgewekt.

De eenheid van de N.C. met de z.g. rechtse oppositie :

Men dringt aan op eenheid van de oppositie. Wij ook. Maar niet tot de prijs van het opgeven van
ons streven naar de Nederlandse zelfstandigheid, zoals die is gevestigd door machten, die ook in
het openbare leven iets konden laten zien van de Godsverheerlijking, waartoe zij waren geroepen,
en die het volk no<g in ons volkslied toespreken en bezielen :

Tot God wilt u begeven
Zijn heilzaam woord neemt aan;
Als vrome Christen leven,
't Zal hier haast zijn gedaan.



Zolang men deze prijs van ons eist, is het spreken over eenheid een leuze, die, de partijen van
links ons óók voorhouden. Wij zijn ervan overtuigd, dat de oppositie als zodanig slechts kracht
kan ontwikkelen, wanneer deze zich niet alleen uit over het Indië-beleid, belastingpolitiek, enz.,
maar daartegenover een ideaal stelt, dat niet ligt in het materiële vlak en dat in staat is vastheid te
geven aan haar aanhangers.

De verhouding tot België :

De N.C. staat bij haar zelfstandigheidspolitiek een samenwerking met België voor op het ge-
bied van buitenlands beleid en landsverdediging (voorzover men in België ook een zelfstandig-
heidspolitiek wil voeren). Elk land, waarmee wij in onze huidige toestand, onder regeerders
die de gevaren voor ons land niet zien, zouden g,aan samenwerken, zal ons opslokken : niet alleen
de Sovjet Unie, maar ook Amerika, Engeland, een herbewapend Duitsland en Frankrijk. België
zal dit echter niet doen, en daarom is gezamenlijke actie met nationale krachten in België moge-
lijk. De historische banden, die de Noordelijke Nederlanden aan de Zuidelijke binden zijn door
geen Nederlander beter beseft dan door de stichter van het eerste Nederlandse gemebest; Willem
van Oranje.

r̂
- De verhouding tot Amerika en tot Duitsland :

Critiek op de Amerikaanse politiek van interventie in Europa is noodzakelijk, om diegenen in
Nederland te waarschuwen, die het eigen land verloochenen en denken dat alleen van Amerika
alle goeds kan komen. De N.C. wenst echter doelmatige bondgenootschappen, met behoud van
eigen zeggensmacht, van Nederland met Amerika en al die landen, die er toe kunnen bijdragen
(en voorzover zij er toe willen bijdragen) de vrijheid en onafhankelijkheid van Nederland te hel-
pen handhaven.
Hetzelfde geldt voor de verhouding tot Duitsland.

Vertrouwend!, U hierdoor tot Uw voldoening te hebben ingelicht, verblijven wij,

voor het Alg. Bestuur :

Mr W. Beemink, voorzitter;
C. M. van Moorsel;
Th. J. J. A. Spoelder, penningmeester;
Dr A. J. Verbrugh, secretaris.

Bankastraat 26, Dordrecht.
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DE NEDERLANDSE CONCENTRATIE HEEFT HET VOLGENDE DOEL:

I. Zij wil het Nederlandse volk bewust maken van zijn specifiek eigen karakter en van de speciale roeping,
die het daarom heeft in de grotere volkerenwereld. Zij acht dit doel juist in deze tijd van toenemende
internationale samenwerking actueel, omdat alleen in nationaal opzicht krachtige volken aan deze samen-
werking betekenis kunnen verlenen.

II. Daarom wil zij het Nederlandse volk wijzen op zijn meer dan alleen uiterlijke kenmerk, dat is zijn
streven om de openbare dienst aan God en Christus in het nationale en maatschappelijke leven te bevorderen.
Zij wil dit streven tot basis van haar acties stellen en het volk daardoor bewuster maken van zijn zelf-
standige missie in de wereld.

III. Daarbij wil zij het geestelijk verzet stimuleren tegen alle buitenlandse imperialistische en materialis-
tische machten die van God niet willen weten, maar die zich onder het geroep van „vrede" van de kleine
mogendheden meester willen maken, en hen in hun totalitaire conflicten betrekken. Zij wil daarbij wijzen op
de noodzaak, dat alle Nederlanders op het punt van hun nationale voortbestaan hun onderlinge verdeeldheid
laten rusten en eensgezind voor de belangen en idealen van hun vaderland in de bres springen.

IV. Zij acht de souvereiniteit van Oranje onverbrekelijk verbonden met het bestaan van een Nederlandse ^
natie, en wil daarom trachten te voorkomen, dat deze souvereiniteit over de Nederlanden, zoals dit thans (
wordt voorgesteld, zonder meer, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, wordt prijsgegeven aan internationale
lichamen. Want zowel de Europese federale organen als de internationale Atlantische lichamen dreigen in
hoge mate de materialistische invloeden te ondergaan, die juist dienen te worden geweerd.

V. Zij wil in de zaak van de Nederlandse zelfstandigheid allereerst de samenwerking met België steunen
en daarom wil zij ook al die krachten voor en in België aanbevelen, die tot een christelijk en nationaal
herstel van de Nederlanden kunnen leiden. Ook wil zij daarvoor de tenuitvoerlegging van de rechtmatige
gewestelijke verlangens inzake taal en cultuur steunen, die geen oorzaak kunnen zijn van de verscheuring
van het Nederlandse Gemenebest, doch integendeel de innerlijke kracht van de Nederlanden versterken.

VI. Zij wil, gezien de invloeden, die onze nationale economische en sociale politiek ongetwijfeld ondergaat
van de inschakeling in grotere economische verbanden, er zorg voor dragen, dat deze invloeden in geestelijk
en materieel opzicht geen afbreuk doen aan onze nationale zelfstandigheid.

VII. Zij wil dat in ons nationale bedrijfsleven een werkelijke samenwerking kan groeien waarbij ieder zijn
plichten en rechten kent en waaraan iedere werker ongeacht zijn plaats en taak in het arbeidsproces ten
volle deel heeft.

VIII. Zij wil dat de regering het uiterste doet om voor de afvloeiing van het bevolkingsoverschot gunstige
trans- en emigratievoorwaarden te verwerven. Daarom wil zij dat alles wordt gedaan om een massa-emigratie
mogelijk te maken en wel bij voorkeur naar zulke gebieden, waar de geëmigreerde Nederlanders met mede-
neming van hun bezittingen een gebied krijgen toegewezen, waar zij in onderling verband kunnen leven,
met behoud van godsdienst, taal en verbinding met het moederland. (

IX. Zij wil wijzen op de wenselijkheid, dat de Nederlandse overheid in het kader der Westerse plannen voor
harmonische defensie, zoveel mogelijk beschikkingsrecht blijft behouden over haar militaire middelen. Zij
wil krachtige stimulering tot de wederopbouw van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en
Koninklijke Luchtmacht, waardoor ook aan onze handels- en Rijksverbindingen overzee, een zo krachtig
mogelijke bescherming kan worden gegeven, zoals dit Nederland als zeevarende mogendheid betaamt.

X. Zij wil alle activiteit steunen die gericht is op de ontwikkeling van de Overzeese Gebiedsdelen in Oost
en West, als volwaardige delen van het Koninkrijk, en de talrijke taanden die Nederland verbinden met zijn
vroegere koloniën zo nauw mogelijk aanhalen en een innig contact daarmede onderhouden.

XI. Zij wil voor het erfgoed der geestelijke vrijheden onder alle omstandigheden in de bres springen.
Want het is niet de taak van de regering om de mensen tot knechten van de staatsmacht te maken, doch
om het Koninkrijk van Christus te bevorderen, dat niet door geweld, maar alleen door en met Gods Geest
kan geschieden.

XII. Om de grondslagen van deze vrijheden en van ons nationale voortbestaan tegen materialistische uit-
holling te behoeden, wil zij dat in de grondwet wordt erkend, dat Christus naar-het woord van de H. Schrift
Heer en Meester van de aarde, dus ook over de volkeren is, hetgeen in wetgeving en rechtspraak tot uiting
zal moeten komen.



NEDERLANDERS!
Zegt dit woord U nog iets?
Of laat het U zo onverschillig en zo koud als het maar kan, en bent U alleen maar tevreden
wanneer men U met rust laat?. Zo ja, houdt U dan maar op met lezen, en zet Uw radio maar weer
aan, verdiept U in een kruiswoordp<uzzle, of gaat U vast verkleden voor het bijwonen van de Bonte
Dinsdagavondtrein in Uw woonplaats.
Maar als ge vo®rtgaat met lezen, weet dan waarom het gaat in onze dagen: om riiets meer
of minder dan om het voortbestaan van het volk waarvan gij een zoon of een dochter zijt, om het
voortbestaan van Uw kinderen eji kindskinderen.
Die komen er toon wel, denkt U, dank zij de sociale maatregelen, dank zij de verzorging vain de
wieg tot het graf? Maar dat neemt niet weg, dat U mede verantwoordelijk bent voor wat er met
ons volk en met ons land gaat gebeuren. U zult misschien nog wel even raar staan kijken wan-"
neer U over het-doet-er-niet-toe-hoeveel tijd bericht krijgt van hogerhand, dat U geen Nederlander
meer bent, maar Atlantisch burger, of Europeaaivof onderdaan van een kolonie van de een of \e grotere macht dan Nederland, omdat sommige regeerders, het 'in hun vooruitstrevendheid

nuttig en nodig hebben geoordeeld als blijk van goede wil bij de internationale samenwerking het
ouderwetse onafnankelijke.Nederland maar in te lassen" bij Amerika of een andere macht. En U
zult nog vreemder staan te kijken, als U bemerkt, dat dan zo ongeveer de laatste mogelijkheid is
afgesneden om ons volk uit de verslapping en de doelloosheid van vandaag op te heffen en te be-
zielen door de krachten, die het nodig heeft om de noodzakelijke verdediging van ons land en
de opvoering van de productiviteit op een afdoende wijze aan te vatten, Want dan heeft men de
idealen uit het openbare leven, die ons volk in zijn beste jaren kenmerken, weggenomen. Slechts
wat propaganda uit het buitenland, die ongeschikt is t>m ons volk echt te beroeren, geeft men er i
voor in de plaats, ' '

Men zegt nu, dat U meer besef moet hebben voor het in Azië ontwakend nationalisme. Als pad-
destoelen verrijzen de ontwaakte naties daar uit de grond, en daar moet U blij over zijn. Maar
men zegt U ook, dat U in Europa met Uw nationale gevoelens heel erg moet uitkijken, want hier
eist de vooruitstrevendheid juist dat de naties onder de voet worden gelopen. Dus onthoudt U het
goed: Nationaal besef in Europa, dat is voorbij,dat is niet idealistisch meer. Maar nationalisme in Azië:
Hoera, dat moet U mooi vinden. En onder de gemengde berichten kunt U ZO' nu en dan lezen wat
er met de blanken in de Oost geschiedt, mede vanwege het besef dat U moet opleveren voor het
ontwakende Azië. ,
U is het hier niet mee eerfs, en U wilt verandering?

Nederlander, als U nog een greintje belangstelling heeft voor de toekomst van ons volk, dus ook
voor de toekomst van U en de Uwen, dan zult U moeten erkennen, dat wij er thans heel slecht
voor staan, dat wij zijn geworden een speelbal in de handen der grote machten, en dat allerwe-
gen een lustelbosheid opgeld doet, die de nationale weerstand, en ook ieders persoonlijke weer- -
stand, in ernstige mate verlamt. *

Begin dan echter te beseffen, dat nog steeds, overal en altijd, in het verleden het heden ligt en in
het nu de toekomst. Begin in de eerste plaats te beseffen, dat ge. Nederlander zijt, dat ge dat op
dit ogenblik nog niet hebt prijs behoeven te geven. Dat ge zo maar niet bij toeval behoort tot 't volk
der Nederlanden, tot het Nederlandse volk, maar dat gij Uw leven en ook Uw taak als Neder-
lander hebt te vervullen, in alle eenvoud en waarachtigheid, los van franje en ontdaan van leuzen,
even eenvoudig als eertijds onze voorouders de Spaanse onderdrukker weerstonden, wetende dat, zo men
zichzelf helpt, God een helper is. i ^

Gij weet dat het -bestaan van ons volk zonder het Christendom onmogelijk is, omdat het dan ten
prooi zal vallen aan hen die beweren dat het Christendom een overwonnen standpunt is, of dat God
ZO' hoqg verheven is, dat men daar niet over spreken»mag. De Nederlandse Concentratie zal daar, in
alle eerbied en ootmoed, wel over spreken, omdat wij weten, dat Nederland geen toekomst meer
heeft wanneer het zijn God vergeet. De waarheid, die spreekt uit het Zuid-Afrikaanse volkslied:
„Knegte van die Allerhoogste, teen die heele wereld vrij", geldt ook hier, op het Noordelijk half-
rond. .

Krijgt U nu belangstelling voor de Nederlandse Concentratie? Zo ja, leest U dan nog even verder
aan de ommezijde. , t v <•

\ ' '

Algemeen Secretariaat: Bankastraat 26, Dordrecht



iVAT WIL
de Nederlandse Concentratie?

wil dat opnieuw de Nederlandse belangen door Nederlanders worden bevorderd, omdat meer en
meer blijkt, dat wij er hollend op achteruit gaan, als wij onze hoogste belangen van nationaal
welzijn aan onze grote geallieerde machten overlaten.

7« n .« l *n on"s volk het bewustzijn wakker roepen, dat het in de eerste plaats wij, DE NEDERLANDERS

Zij wil

ZELF, zijn, die de krachten moeten opbrengen om de verdediging van ons land te organiseren
tegen de machten die West-Europa bedreigen. De tijdelijke noodzaak, om die verdediging
tezamen met anderen te voeren, doet daar in wezen niet aan af!

dat in ons volk, eeuwenlang in slaap gewiegd door een zelfzuchtige neutraliteitspolitiek, een
duidelijk besef gaat groeien van zijn levensbelangenen van'de buitenlandse politiek die wij
moeten voeren. Als anderen de buitenlandse politiek voor ons gaan regelen, blijft er van ons
volk en zijn zelfstandig bestaan niets over.

ff** *~l daarbij, dat de Nederlanden zich van van hun eigen zending in de volkerenwereld bewust
falm M7i/t/ worden. Dit is mogelijk als wij daarbij wijzen op het universele doel van volkeren regeringen,

namelijk: Christus eren, Die de Koning der koningen en dus ook der volkeren is.

Als een van de eerste levensbelangen van een Nederlandse politiek ziet de Nederlandse
Concentratie de samenwerking mét België, het land waaraan wij door zoveel historische
banden gebonden zijn. Aan de louter economische en weinig-vlottende samenwerking in
Benelux-verband ontbreken de bezieling en de liefde, die echter kunnen worden gevonden,
als men zowel in Noord al's in Zuid voor een nieuw idealisme wordt gewonnen, dat gericht is
op de oneindige hoogheid en de heiligheid van de God, Die wij vereren.

"»

Geen politieke partij
zal de N. C. daarvoor vormen, omdat de politieke partijen in ons land haar ontstaan danken

t aan .geestelijke stromingen, die grote principiële scheidslijnen in ons volk hebben getrokken,
en die niet door een actie ten bate van een beperkt doel kunnen worden doorbroken. Ook in
een beter Nederland, waar wij allen voor werken, zal men zich de partijen van vandaag

, moeilijk kunnen wegdenken.
\ de" N.C. iml wel

een nationale werking in het gehele Nederlandse volk !
waarbij mensen uit allerlei kring, onder handhaving van eigen beginselen, de zelfstandigheid
van ons land zullen bevorderen, en daardoor de beste waarborg tot de vrede zullen geven, die
wij Nederlanders kunnen bieden. De N. C. wil er op aandringen, dat bepaalde figuVen hun
houding in een voor Nederland gunstige zin herzien.



Publieke Tribune
EEN GEVAARLIJKE

BEWEGING
In „De Stem" vinden we het ver-

slag van de eerste contactbijeenkomst
van de Nederlandse Concentratie in
Breda. In dit verslag ' lezen we, dat
de Nederlandse concentratie een
nieuwe landelijke beweging is op
Christelijke grondslag, die zich ten
doel stelt door werkzaamheden, bui-
ten het politieke verband, de belan-1
gen van het Nederlandse volk te
dienen.

Als we nu dit verslag niet verder
lazen, zouden we met recht verheugd

, mogen zijn met het feit, dat er een
nieuwe beweging is opgericht, die,
zich ten doel stelt, de belangen van
het Nederlandse volk te dienen. Wan-
neer we echter dit verslag verder le-
zen, bemerken we tot onze grote
verwondering, dat de Nederlandse
concentratie op een wel vrij antieke
manier de belangen van het Neder- j
landse volk wil dienen en onze be- !
langen derhalve helemaal niet dient,1
maar — onze verwondering is nu
schrik geworden — onze belangen
schaadt.

In het verslag lezen we immers, dat
Dr. Verburgh. secretaris van de be-
weging, gekant is tegen het streven
naar Europees federalisme. En hoe-
wel hij de mogelijkheden van een
militair verband niet wil ontkennen,
valt mr. Beerninfc, voorzitter d_er be-
weging, ook het regeringsbeleid o.a.
inzake het Atlantisch Pact aan.

Het is voor de lezer van dit verslag
moeilijk een uitroep als: „leren ze

! het dan nooit!" te onderdrukken.
!, En inderdaad, de geschiedenis heeft
'toch al duidelijke en wrede voorbeel-
den genoeg gegeven van de dwaas-
heid der absolute nationale souverei-

i niteit. Juist deze absolute souverei-
niteit der Europese naties was tocn
immers één van de belangrijke oor-
zaken van de twee wereldoorlogen,
die onze eeuw helaas gekend heeft.

Dat we terug moeten gaan naar de
leer van Christus, kunnen we geheel
met mr. Beernink eens zijn, maar 't
is wel opmerkenswaard, dat er niets
internationalers is, dan juist de leer
van Christus. •

Verder moeten we nog opmerken,
dat, als we de zaken breed bezien,
onze vaderlandse cultuur niets meer
of minder is dan één. van de vele
facetten van de Europese cultuur.

Al-met al is de Nederlandse con-
centratie een gevaarlijke beweging.

Hoewel we niet twijfelen aan haar
anti-communistische gezindheid, zou
zij wel eens de functie van een com-
munistische mantelorganisatie. tegen
wil en dank kunnen vervullen. En
dan zouden concenitratiekamipen wel
eens een einde Jcunnen maken aan de
„eigen Christelijke cultuurwaarden".

Eén zin uit liet verslag kan ons
.echter troostetiiial. deze: „overigens

er.... KS£rjpjiflig, .belangstelling
deze coatjïctavond.""

'" ~''i' '•• F. v, d. P.

"DAGBLAD DE STEM"

te Breda,
van Dinsdag, 6 Februari 1951,



NOTA:
Van: KA-RA

Op,19.3.1951 werd aan Spil brief nr.102628/CBS/726
geschreven, waarbij hem de inhoud van de nota van
H.B. aan KA-RA d.d.15.3.1951 nr.102628 werd medegedeeld.

19.3.1951. v.H.



CQ102628

KA. RA
Van H.B.

So. IB 102628 \2**^ Ontv. bew:
Rappe! La ƒ £ ._ J.

VII AV 3 Antwoord : 3U2..4ïlo

Ban op 31 Januari 1951 ta Irada gehouden contact-
avond van da "laderlandaa Concentratie" ward O.B. blj-

; gewoond door vijf personan van Balgiacha nationaliteit,
/ a.l. André Lucien Saorgaa Goddgr&ua. geboren ta Polke-

atona (Engeland), 4-8-19151 Baigr̂ axpadltaur, wonaade
Eua Mare 50 ta St. Jana-Molenbeek;

', Dr André Julien Maria Albart Balaana. geboren ta St.
Gillis, 12*8*1915» Belg, Br ia da rechten, wonende Fot-
glatarstraat 3 ta Antwerpen}

i ïranoiacua Marcellinas Maria Daeltiana. geboren ta Turn-
A bout» 26-2-1921, Belg, Bureeloner, wonende Leeuwlant-
straat 4 ta Z>eurne;

^ j«an Paeomana. geboren ta Antwarpan, 16-6-1913» Balg,
handelaar, wonende Koepoortstraat 64 ta Antwerpen;

v 7* tttyta. wonende te Turnhout. Verdere gegevens onbe-
A kaïST

Laatstgenoende heeft aat vorengenoemde Dr Balaans
tar vergadering hat woord gevoerd.

Ik aoge U verzoeken aan "Spil" ta vragen ons zo .
volledig mogelijk omtrent da politiaka antecedenten van
vorengenoemde personen ta willen inlichten.

T(B VII) H.B., 13 laart 1951.
'ti
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Onderwerp i "Contactavond te BREDA van de

"HSDEELAÏJDS1-CONCENTMTI111 . -

Bijlagen : vier.-

/'

C.

t* SA / / / * f 3

NIET O.K. '

i DAT:

- 7 Ftt 195Ï

A A K : B.YII.-
V A H : W.-

Hierbij gaand heb ik de eer TJ te doen toe-
komen, een viertal bijlagen, betrekking hebbende op de - op
Woensdag, 31 Januari 1951 - te BEEDA plaats gehad hebbende
contactavond van de "HIDMIAIEDSE-OOHCENTRATIB", naar de in-
houd waarvan ik TJ - kortheidshalve - moge verwij zen.

In afwachting van de eventuele ontvangst van nadere
gegevens omtrent de daarbij aanwezig geweest zijnde, te
BEEDA woonachtige personen, kan ik U aangaande deze bijeen-
komst thans reeds het volgende berichten:

Op bedoelde vergadering - zijnde een besloten bij-
eenkomst, gehouden in de benedenzaal van Hotel "HET WAFEN
YAN HASSAÜ", Erinsenkade 7, te BREDA - waren, met de spre-
kers : Mr.W.BEEMINCK. Dr.A.J.YERBRÜGH en de Heer TH.J.J.A.
SPOEJJDES medegerekend, in totaal 20 personen aanwezig*

Hieronder bevonden zich 5 Belgen, waarvan 4 na af-
loop der vergadering bij hun terugkeer per auto naar België,
aan de grens te Wernhout, konden worden geïdentificeerd, als
te zijn genaamd:

Ie.- G Q D D S R I U S« ,André Lucien Georges. geb.te
?olkestone (Ingeland), de 4-8-rl915, Belg, van be-
roep expediteur, wonende te St-JAKS-MOLEHBEEK, Rue
Maes, Ko:50 ;

, l 2e.- Dr. B E L M A N S, André Julien Maria Albert. geb.
-^ te St-Gillis, de 12-8-1915, Belg, Docter in de Bech-

i^JM ten, wonende te ARTffESPEN, Potgieterstraat,Ho:3 ;



- 2.-

'-' D E E L T I E H S . Franciscus Mareellinus Maria.
\*-' /T\e Turnhout, de 26-2-1921, Belg, van beroep
' l Vm ?

V ... ,.,,••' Bureelchef , wonende te DEI3BNE bij Antwerpen, Leeuw-
lantstraat, lo:4 en

X l 4e.- P A E S M A H S , Jean, geb.te Antwerpen, de 16-6-
1913 1 Belg, van beroep handelaar, wonende te AHO?-a

A v' **S WESPEN t Koepoort s t raat, Hoi 64.-
*

De 5e Belg, die - blijkens bijgaande dagbladversla-
gen - met vorengenoemde Br.BBIMAHS ter vergadering net woord

/\t gevoerd , is genaamd : P. W ü Y O? S, afkomstig uit TÏÏEN-/ _ ' - —
HOUT, doch kon niet nader geidentificeerd worden,

De onder Ie tot en met 4e vermelde personen, waren
\r auto te Breda, welke voorzien was van de Belgische num-

^ ' merplaat j 347.680.-

Yolgens mededeling ter vergadering door de Heer
SPOELDEfl, bij diens gehouden inleiding, was door hem aan
ongeveer 50 personen te Breda, een convocatie gezonden,
waaraan dus - blijkens vorenvermelde opsomming - slechts
door 12 personen was gevolggegeven.

Een eensluidend afschrift van bedoelde gestencilde
convocatie, gelieve U als bijlage, rood-genummerd II, hier-
bij gaand aan te treffen.

Omtrent de door de sprekers in bijgaand* afschrifl;-
s convocatie vermelde - ter vergadering behandelde - onder-

werpen, moge ik verwijzen naar de inhoud van de betreffende
dagbladverslagen, welke als bijlagen III en IV hierbij zijn
gevoegd.

Met betrekking tot de aanwezige 12 Bredase personen,
werd vernomen, dat deze nagenoeg uitsluitend moeten worden
gerekend te behoren tot de indistruelen en gegoede midden-
standers.

Dezerzijds wordt nog getracht in het bezit te komen
van de namen dier personen en bij eventueel gunstig resul-
taat, zal ïï daaromtrent bij aanvullend schrijven nader wor-
den bericht".-
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l>e JNederlaüdse Coneeutratie
. „De Nederlandse* <5oncéfttr*afie'% vorig
jaar opgericht en bestaande vut een aan-
tal Nederlanders — Rpoms-Katholieken en
Protestanten — die gezamenlijk beogen,
staat en volk uit hun diep verval op te
richten op christelijke grondbeginselen,
jim'het volk langs ideologische weg de
;ö,ïide waarden van een gezond geestelijk
fh nationaal leven weer te geven, zal
to>ensdagavond om kwart voor acht. in
gfe benedenzaal van Het Wapen van
ffassau, Prinsenkade 7 alhier,' eeti bljeen-
'komst voor genodigden houden, waarop
over . dit streven gesproken zal worden»
Als inleiders zullen het woord voeren mr
W. B eernink (voorzitter van de Neder-
landse Concentratie) en dr A. J. Verbrugh,
penningmeester van de organisatie, öe
eerste zal spreken over: „De weg, voor
Nederland", (ie tweede tièeft-zteft-ïötiqsi-
derwerp gekozen: „Hoe staat het Ba^OB^e

'nationale zelfstandigheid?"' " l
.,± & . . J f . l

A l ge neen Brabantsch Dagblad
UÜUHAiiT

van Zaterdag, 27 Januari



A F S C H R I F T .

N E D E R L A N D S E C O N C E N T R A T I E . -

Groep : Zuidelijke Provincies
Karrestraat, 17- BREDA.- Breda, 25 Januari 1951.-

Weledelgeboren Heer,
U zult zich uit de bladen en de door ons

destijds verspreide convocaties nog wel herinneren, dat op
4 November 1950 in het Jaarbeursgebouw te Utrecht

De "HEDERIANDSE COHCENTRATIE"
werd opgericht. Deze bestaat uit een aantal goede Nederlanders-
Kftholieken en Protestanten - die gezamenlijk beogen Staat en
Volk uit hun diep verval op te richten op Christelijke grond-
beginselen om aan dit Volk langs ideologische weg de oude waar-
den van een gezond geestelijk en nationaal leven weet te geven,
hetgeen vooraf moet gaan aan de terugkeer van het besef van de
noodzaak van ons nationaal zelfstandigheids- en saamhorigheids-
gevoel.

C Overal waar de N.G.zieh tot de bevolking richt, vindt
zij een gretig gehoor en dankbare medewerking, niet het minst
van de intellectuelen, industriëlen en middenstanders, maar ook
anderen hopen wij straks de ogen te openen. Zij vindt dit te-
meer omdat zij geen politieke partij is of wil zijn, want dan
zou zij reeds aanstonds veroordeeld zijn, beu als ons volk is
van de politieke partijen en hun vertegenwoordigers in de beide
Kamers.

Boven duidden wij reeds zeer kort aan wat wij met de
N.C.nastreven, maar uitvoerig zal U dit hier in Breda verteld
worden door enige Heren van het Dagelijks Bestuur der N.C.

Daarvoor nodigt ondergetekende U uit te komen luiste-
ren op een besloten bijeenkomst voor genodigden op

WOENSDAG. 31 JANUARI 1951. 's AVONDS OM 7.45 UUR,
in de benedenzaal van Hotel "HET WAPEH VAN NASSAU"
Prinsenkade, ?•- waar voor U als inleiders zullen

' • spreken: My.w.BlIBRNINCK. (Voorzitter der N.C.)
Onderwerp: "De Weg voor Nederland"

en
Dr.A.J.VERBRUGH.(Secretaria der H.C.)
Onderwerp: "Hoe staat het met onze nationale zelf-

standigheid n .-
Na de paus e zal gelegenheid gegeven worden den ge-

achte inleiders vragen te stellen. Persoonlijk stel ik Uw be-
zoek op hoge prijs. Van een eventuele verhindering word ik
gaarne op de hoogte gebracht.

Namens het Dagelijks Bestuur,
TE.J.J.A.SPQEIDER. Karrestraat 17,Breda,

AfgevaardTgdWoor de Zuidelijke Provincies.

ALGEMEEN SECRETARIAAT : BANKASTRAAT, 26 - DORDRECHT -
Telefoons 7412.-



NEDERLANDSE CONCENTRATIE ïiJELD
PROPAGANDAA^ERGADERING '

Zelfstandigheidsgevoel

dient aangewakkerd

DE „Nederlandse Concentratie" hield
gisteravond in Het Wapen van Nassau

een vergadering, tijdens welke de in be-
perkt aantal opgekomen genodigden door
bestuursleden werden ingelicht omtrent
het streven van deze organisatie. Dé af-
gevaardigde voor de Zuidelijke Provincies,
de heer Th. J. J. A- Spoêlder, sprak een
openingswoord, waarin hij behalve de aan-
wezige Bredanaars een aantal Belgische
belangstellenden begroette. Vérvolgens be-
toogde hij, dSt hét geestelijk en nationaal
verval itt ons land nodig dient te worden
gestuit eii dat er meer naar zelfstandig»
heid van de natie dient te worden ge-
streefd. De Nederlandse Concentratie Jegt
bij haar stïeven de nadruk op de eigen
zending van ons land, voortspruitende uit
het Christendom, dat hier .essentieel is.
De N.C. wil dat niet doen als politieke
partij, maar door buiten de partijen in-
vloed aan te Wenden. „Na de oprichting
van de concentratie in Utrecht is in de
rode pers gebleken", zo vervolgde hij, „dat
men, wanneer men zich op positief Chris-
telijke beginselen stelt, van die zijde in
het belachelijke wordt getrokken". Dr A.
J. Verfarugh, secretaris van de organisatie,
hield vervolgens een toespraak over het
onderwerp:' „Hoe staat het met onze na-
tionale zelfstandigheid?" Die zelfstandig-
heid, zo betoogde hij, wordt allerwegen
bedreigd: van Russische, Amerikaanse,
Duitse kant en van .de zijde van het Euro-
pees Federalisme, Vooral die laatste be-
dreiging nam hij onder de loupe, ingaand
op de Amerikaanse bezwaren tegen het
„separatisme van de nationale souvereini-
teiten".jn; Europa, waar hij tegenoverstel-
de, dat men in Amerika nooit souvereine
staten heelt gekend, en dat het één worden
van Nederlanders en Turken te vergelijken
is met het ook nog niet verwerkelijkte
éénlworden van'mensen van de Verenigde
Staten en Mexicanen. Al wensen we geen
federatie en al vinden we afstand doen van
de söfivereiniteit niet nodig, we willen,
benadrukte hij, wel een bondgenootschap-
pelijke verdediging. Na de eerste geest-
drift over hét eventueel totstandkomen
van een Europese federatie verwachtte hij
een grote onverschilligheid in de betrok-
ken landen, die een volledige geestelijke
ondergang zou, betekenen; Zoekt men naar
Verwantschap,- 4an moet men beginnen met

het smeden van contacten, b.v. tussen '<J«
Latijnse landen, tussen dé Duitse landen,
en tussen de partners van de Benelux. We
moeten weer een natte worden door de
betekenis vin het Christendon* voor het
openbare leven te gaan verstaan. Een staat
zonder grondslag is geenszins het ideaal.
De regeerders zijn immers aan God ver-
antwoording schuldig. Zelf moét men be-
ginnen met een houding van eerbied
jegens de Schepper, en zijn, levensbeschou-
wing zuiveren van rationalistische en *pi-
'ritualUtische infecties.

Vergelijkingen
Mr W. Beernink, voorzitter van de N.C ,

hield een geestig betoog ónder de titel „De
weg voor Nederland", waarin hij tal van
hedendaagse toestanden hekelde. Zo merk-
te hij op, dat rnen uit de Tim«s de indruk
zou krijgen, dat Engeland het over Nieuw-
Guinea voor het zeggen heeft. Vechten de
soldaten op Korea voor de Democratie, op
Ambon wordt de vrijheid en het Christen-
dom, onder Amerikaans goedvinden en
medeweten, geweld aangedaan. Heeft men
bewondering vpor de opkomst van het na-
tionalisme in A^ë, hier durft men haast
n^et meer over eigen nationalisme te spre-
ken. Wat dit nationalisme dan wel bete-
kende, verduidelijkte hij door te wijz^p op
de strijd, die in bezettingstijd ontstond,
toen de vijand de geestelijke wortels van
ons!volk wilde aantasten door de «chool-
vrijheid te schenden. Vele bewindslieden
uit het na-oorlogse tijdperk werden door
spr. becritiseerd, waarna hij tot de con-
clusie kwam, dat de Nederlandse cultuur,
vooral gezien de contacten met Vlaande-
ren en Afrika, nog een grote invloed kan
uitoefenen. Dr A. Belmans uit Antwerpen
nam het woord om te getuigen van de
Belangstelling, die bij onze Zuiderburen
vóór dit streven bestaat, voortkomend uit
de bekommernis over gelijke verslapping
in dat land en over de toekomst van de
nationale zelfstandigheid. De heer F.
Wuyts uit Turnhout onderstreepte dit, ge-
wagend van het feit, dat alles uit zijn as
schijnt te zijn gerukt en dat de kleine
volken van de lage landen, die met al hun
grote buren weten om te gaan, in deze
toestand de zending van het geloof moeten
begrijpen en als eerste vendel samen op
weg gaan na&r de eenheid.

. £i^.x.'-''' ~*~ ĵ..=...-̂ ... . " .

Algemeen Brabantsen Dagblad
"DE BREDASGSE COUI&HT"

van Donderdag, l Februari 1951.-



„Bewustmaking van

Tn het Wapen van Nassau is
x Woensdagavond een eerste coi>
tact-bijeenkömst gehouden van de
Nederlandse CoeceBtratie, een nieu-
we landelijke^ beweging 4,op Chrjsber-

'lijke-gronoslagr, di0 za.cii 1*11 doel
stelt, door we$t^am&eden buiten
het politieke verband, de belangen
van het Nederlandse volk te dienen.
Een nauwkeurige omschrijving en

aanduiding van aeze doelstelling werd
gegeven aoor .̂e voorzitter en secieta-
ris der beweging, na een kort, inlei-
dend woord van de heer Th, Spoeiaer,
die het penningmeesterschap van 'de
Ned. Concentratie op zich heeft geno-
men.

De vergadering werd ook. bijge-
woond door enkele Vlaamse geestver-
wanten. Overigens was er zeer weirug
belangstelling Voor deze contactavona.
,Dr. A. J. Verijrugh, secretaris van de
beweging, sprak in het bijzonder over
het Europese Federalisme. Hij keerde
zich tegen het streven hiernaar in de
bewering, dat de Nederlandse zelf-
standigheid niet alleen door Rusland,
maar ook door Amerika, Duitsland «n
Frankrijk wordt bedreigd. Volgens
hem lag aan het verlangen naar een
Europese federatie tezeer een simpel
Amerikaans rekensommetje ten grond-
slag. De mogelijkheden van een mili-
tair verbond ecnter, wilde hij in het
geneel niet ontkennen.

Met simpele constatering echter,
aldus Dr. tferbrugh, is het denationa-
üsermgsproces met te stuiten. Wel
door een bewustwording van de eigen
nationale waarden, van de specifieke
taak en roeping van ons volk. Die ei-
gen- waarden liggen verankerd in het
Christendom. Dr. Verörugh bepleitte
het Beargumenteerd optreaen van se-
lecte kernen, die het volk kunnen lei-
den, .Momenteel, zei hij, blijkt geen
enkele regeringsfiguur daartoe in
Staat.
•Dechtstreekser en feller keerde Mr,
*v W. Beernink, voorzitter van de
Nederlandse concentratie, tegen het
regeringsbeleid na de bevrijding. Na-
tionaal zijn, zei hij, is momenteel
verboden. Buiten de grenzen wordt
over ons lot beslist.

Rusland dreigt, aldus Mr. Beernink
maar dit betekent nog niet, dat wi.
onvoorwaardelijk moeten marcheren
onder de vredesvaan van Truman,

Hij viel riet. samengaan van P. v. d
A. en K.V.P. aan, critiseerue het re-
geringsbeleid inzake Indonesië, bijzon-
dere rechtspleging en Atlantisch Pact
en beweerde, dat we met ons kabinet
o0-brede-basis volkomen in 'een slop
zitten. Ten besluite betoogde Mr.
Beernink, dat Nederland niet <nocht
worden besmeurd door ,4e bloedband
van het communisme", maar dat we
om die hand af te weren terug Jioe-
ten gaan naar de bronnen van ons ei-
gen bestaan: de leer van Christus en
het gevoel van-nationale eigenwaarde,

'an de aanwezige Vlamingen spra-
ken de heren Dr. A. Belmans en

P. Wuyts over hun visie op de mo e-
lijkheden van behoud en versterking
der eigen Nederlandse cultuur. Ook zij
waren van mening, dat slechts een
krachtige bewustwording van de
Christelijke cultuurwaarden, zoals die
in Het Nederlandse* taalgebied een ei-
gen vorm kregen, tot de redding van
Europa konden bijdragen.

"DAGBLAD DE STEM"
te ISrëïïa,

van Donderdag, I Februari 1951,

\/a
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Onderwerp;"De Nederlandse- en de
"Vlaamse-Concentrat ie ",

Bijlagen : één.-

A A H : B.VII.-
V A H : W.-

12 Januari 1951.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van Noxl van 6 Januari 1951 van het
Vlaams-Nationaal Weekblad"- "OPSÏAHDING", waarin is opgeno-

men op blz.l en 5» een artikel van de hand van: Dr.A.J.VER-
BB.ÜGEU Bankastraat 26, te Dordrecht, Secretaris van d? "Ne-
derlandse Concentratie", naar de inhoud waarvan ik U moge
verwijzen.

Op blz.2 van dezerzijds schrijven, NosJ?2C)fd. d. 17
Hovember 1950» waarbij gevoegd was een exemplaar van nummer
45 van 11 ÏÏovembér 1950 van "OPSTAKDIÏÏG" , waarin opgenomen
is het verslag, betreffende de op 4 Hovember 1950 te Utrecht
plaats gehad hebbende oprichting van de "Nederlazidse-Concen-
tratie, is de naam van deze Dr.VERBRUGH, onder 5e, abusieve-
lijk, als: Dr.A.J.VERBURGH vermeld.

Waar thans uit bijgaand nummer van "OPSTAKDIKG"
bli|kt, dat de Secretaris van de "Nederlandse Concentratie"
het orgaan van zijn Vlaamse>0geestverwanten gebruikt, ter
openbaar making zijner ideeën, meen ik te mogen veronderstel-
len, dat de "Nederlandse Concentratie" *tót nu toe nog niet
over een eigen periodiek of orgaan beschikt".-.

L.if.
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NEDERLANDSE W^Etp- CONCENTRATIE

Zeer geachte Heer,

Na de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Concentratie op 4 November j.l. in het Jaar-
beursgebouw te Utrecht, stellen wij het op prijs, U onze verdere plannen ter kennis te brengen.
Hen, die op die vergadering tegenwoordig waren, danken wij zeer voor hun belangstelling bij het
werk, waartoe de initiatiefnemers der Nederlandse Concentratie een eerste stoot hebben mogen
geven. Lange tijd hebben wij ons afgevraagd, waar toch de mensen bleven, die het in deze tijd
van diep verval weer voor onze Nederlandse zelfstandigheid en ons nationale herstel willen op-
nemen. Waren al die mensen, 100°/o Nederlanders, die niet in een hoek plegen weg te kruipen,

~.»ï tijdens de bezetting door de Duitsers vermoord?

Het deed ons daarom goed en het zal U goed doen, te vernemen, dat er toch nog heel wat van
zulke beste Vaderlanders zijn. Tal van brieven, uit alle gewesten van 't land, bereikten ons. Voor
deze vele bewijzen van sympathie zijn wij zeer erkentelijk, en zij sterken ons in de overtuiging,
dat er in deze tijd, waarin het Care USA als poststempel over de beeltenis van onze geëerbiedigde
Oranjevorstin wordt gedrukt, toch nog1 velen zijn, die de zelfstandigheid van ons vaderland hoog
houden en er voor in de bres springen.

En wat gaat er nu gebeuren?

Zoals reeds is bekend gemaakt, zijn wij allereerst van plan, in verscheidene plaatsen van het
land openbare protest-vergaderingen te organiseren (het woord protest betekent nog steeds: getui-
genis), die gericht zijn. tegen het voze wereldeenheids-idealisme van deze tijd, en tegen de onbe-
zielde regeringspolitiek, welke leidt tot de volledige uitverkoop van onze nationale goederen aan
het buitenland. Bij welslagen van zulke vergaderingen zou mede naar aanleiding daarvan in de
betrokken plaats een afdeling van de N.C. kunnen worden opgericht. Het Alg. Bestuur is nu be-
gonnen de eerste van zulke nationale vergaderingen voor te bereiden. Op het voorlopig pro-
gramma staan: Dordrecht, Breda, Rotterdam, Nijmegen, Den Haag, 'Enschede, Leeuwarden1, enz.
Het platteland willen wij beslist niet vergeten. Mochten hiertoe bepaalde voorstellen ons berei-
ken, dian kan ook in een andere streek des lands spoedig een bijeenkomst worden belegd.

Van groot belang achten wij het om daarnaast van de N.C. uitgaande adviezen aan Regering,
Volksvertegenwoordiging, pers en eventuele andere instellingen te verstrekken. Deze adviezen
zullen thans vooral betreffen de zaken van buitenlandse politiek en landsverdediging, samenhan-
gend met het nationale geestelijke leven. Reeds werd enkele weken vóór de oprichting der N.C.
door acht der initiatiefnemers een adres gepubliceerd dat betrekking heeft op het voorgestelde
Atlantische leger en de Nederlandse zelfstandigheid.



Wilt U op de hoogte worden gehouden van hetgeen er gaat geschieden, en wilt U medewer-
ken aan dit streven, dan zullen wij het op prijs stellen als U onder gebruikmaking van de bijge-
voegde kaart de N.C. wilt begunstigen. Hierdoor stelt U ons in staat de voorgenomen arbeid te
verrichten en ook geregeld mededeling daarvan aan U te doen. Ook de aanmelding als wer-

'kend lid is mogelijk gemaakt.

En dan nog iets.

Velen hebben verzocht om verdere mededeling over het doel der Concentratie. Dit doel is neer-
gelegd in de 12 punten, vermeld in de uitnodiging voor de gehouden vergadering van 4 Nov., ter-
wijl ook de oorsprong van het streven der N.C. daar kort is uiteengezet. Men heeft ons gevraagd
om meer exemplaren van deze uitnodiging ter verspreiding. Hieraan kunnen wij thans niet vol-
doen; de oplage is uitgeput. Aan de achterzijde van deze mededeling vindt U echter een herdruk
van de 12 punten der N.C. Voorts kunnen van het bijgevoegde pamflet ter verspreiding meer exem-
plaren worden besteld, voor l cent per stuk.
Ook heeft men ons gevraagd om een toelichting van bepaalde onderdelen van het streven van
de N.C. Wij beperken ons thans tot het volgende :

cDe verhouding van de N.C. tot de politieke partijen :

De N.C. wil al die krachten in en buiten de partijen versterken, welke strekken tot een herstel
van de Nederlandse zelfstandigheidszin.
Men heeft ons gevraagd, waarom de N.C. toch maar niet gewoon een politieke partij is ge-
worden. De N.C. zal dit niet zijn, omdat de politieke partijen in ons land haar ontstaan danken aan
geestelijke stromingen, die grote principiële scheidslijnen in ons volk hebben getrokken en die
niet door een actie ten bate van een beperkt doel kunnen worden doorbroken. Iemand die lid is ^
van de Katholieke Volkspartij, wordt geen lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij, en een
S.G.P.-lid meldt zich niet aan voor Katholieke Actie. Toch moeten al diegenen, die de zelfstandig-
heid van Nederland willen handhaven, hoe ver zij overigens ook van elkaar staan, elkander voor
dat doel kunnen steunen en hun stem laten horen, op een wijze waarbij ieder zijn eigen beginselen
kan handhaven. En wie van geen enkele partij lid is, handhave daarbij eveneens zijn standpunt,
Een zo belangrijke zaak als de Nederlandse zelfstandigheid en het Nederlandse herstel kan in
ons land ook onmogelijk het monopolie worden van een bepaalde partij. Het gaat er echter om,
dat de strijd, die wij nu allen moeten voeren op het zeer lage nationale peil, waartoe ons vader-
land is gezakt, op een hoger niveau wordt gesteld, waarbij iedere Nederlander de zaken, die hij
naar voren heeft te brengen, in een gunstiger omgeving, en daardoor ook op een beter verzorgde /
wijze, naar voren kan brengen.
En hoe de N,C. dan, zonder een politieke partij te zijn, toch invloed zal uitoefenen? Op velerlei
wijze; door de adviezen, door het gesproken woord op vergaderingen, door een duidelijke voor-
lichting, enz., waardoor de verknochtheid en de geestdrift voor de goede zaak weer kunnen wor-
den opgewekt.

De eenheid van de N.C, met de z.g. rechtse oppositie :

Men dringt aan op eenheid van de oppositie. Wij ook. Maar niet tot de prijs van het opgeven van
ons streven naar de Nederlandse zelfstandigheid, zoals die is gevestigd door machten, die ook in
het openbare leven iets konden laten zien van de Godsverheerlijking, waartoe zij waren geroepen,
en die het volk no>g in ons volkslied toespreken en bezielen :

Tot God wilt u begeven
Zijn heilzaam woord neemt aan;
Als vrome Christen leven,
't Zal hier haast zijn gedaan.
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Zolang men deze prijs van ons eist, is het spreken over eenheid een leuze, die, de partijen van
links ons óók voorhouden. Wij zijn ervan overtuigd, dat de oppositie als zodanig slechts kracht
kan ontwikkelen, wanneer deze zich niet alleen uit over het Indië-beleid, belastingpolitiek, enz.,
maar daartegenover een ideaal stelt, dat niet ligt in het materiële vlak en dat in staat is vastheid te
geven aan haar aanhangers.

De verhouding tot België :

De N.C. staat bij haar zelfstandigheidspolitiek een samenwerking met België voor op het ge-
bied van buitenlands beleid en landsverdediging (voorzover men in België ook een zelfstandig-
heidspolitiek wil voeren). Elk land, waarmee wij in onze huidige toestand, onder regeerders
die de gevaren voor ons land niet zien, zouden gaan samenwerken, zal ons opslokken : niet .alleen
de Sovjet Unie, maar ook Amerika, Engeland, een herbewapend Duitsland en Frankrijk. België
zal dit echter niet doen, en daarom is gezamenlijke actie met nationale krachten in België moge-
lijk. De historische banden, die de Noordelijke Nederlanden aan de Zuidelijke binden zijn door
geen Nederlander beter beseft dan door de stichter van het eerste Nederlandse gemebest : Willem
van Oranje.

De verhouding tot Amerika en tot Duitsland :

Critiek op de Amerikaanse politiek van interventie in Europa is noodzakelijk, om diegenen in
Nederland te waarschuwen, die het eigen land verloochenen en denken dat alleen van Amerika
alle goeds kan komen. De N.C. wenst echter doelmatige bondgenootschappen, met behoud van
eigen zeggensmacht, van Nederland met Amerika en al die landen, die er toe kunnen bijdragen
(en voorzover zij er toe willen bijdragen) de vrijheid en onafhankelijkheid van Nederland te hel-
pen handhaven.
Hetzelfde geldt voor de verhouding tot Duitsland.

Vertrouwend, U hierdoor tot Uw voldoening te hebben ingelicht, verblijven wij,

voor het Al g. Bestuur :

• V ' Mr W. Beernink, voorzitter;

' Ci M- van Moorsel; *
"! Th. J. J. A. Spoelder, penningmeester; f
i ^r A- J- Verbrugh, secretaris.

Bankastraat 26, Dordrecht.

Mededeling N o. l — 30 November 1950.



DE NEDERLANDSE CONCENTRATIE HEEFT HET VOLGENDE DOEL:

I. Zij wil het Nederlandse volk bewust maken van zijn specifiek eigen karakter en van de speciale roeping,
die het daarom heeft in de grotere volkerenwereld. Zij acht dit doel juist in deze tijd van toenemende
internationale samenwerking actueel, omdat alleen in nationaal opzicht krachtige volken aan deze samen-
werking betekenis kunnen verlenen.

II. Daarom wil zij het Nederlandse volk wijzen op zijn meer dan alleen uiterlijke kenmerk, dat is zijn
streven om de openbare dienst aan God en Christus in het nationale en maatschappelijke leven te bevorderen.
Zij wil dit streven tot basis van haar acties stellen en het volk daardoor bewuster maken van zijn zelf-
standige missie in de wereld.

III. Daarbij wil zij het geestelijk verzet stimuleren tegen alle buitenlandse imperialistische en materialis-
tische machten die van God niet willen weten, maar die zich onder het geroep van „vrede" van de kleine
mogendheden meester willen maken, en hen in hun totalitaire conflicten betrekken. Zij wil daarbij wijzen op
de noodzaak, dat alle Nederlanders op het punt van hun nationale voortbestaan hun onderlinge verdeeldheid
laten rusten en eensgezind voor de belangen en idealen van hun vaderland in de bres springen.

IV. Zij acht de souvereiniteit van Oranje onverbrekelijk verbonden met het bestaan van een Nederlandse
natie, en wil daarom trachten te voorkomen, dat deze souvereiniteit over de Nederlanden, zoals dit thans
wordt voorgesteld, zonder meer, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, wordt prijsgegeven aan internationale
lichamen. Want zowel de Europese federale organen als de internationale Atlantische lichamen dreigen in
hoge mate de materialistische invloeden te ondergaan, die juist dienen te worden geweerd.

V. Zij wil in de zaak van de Nederlandse zelfstandigheid allereerst de samenwerking met België steunen
en daarom wil zij ook al die krachten voor en in België aanbevelen, die tot een christelijk en nationaal
herstel van de Nederlanden kunnen leiden. Óók wil zij daarvoor de tenuitvoerlegging van de rechtmatige
gewestelijke verlangens inzake taal en cultuur steunen, die geen oorzaak kunnen zijn van de verscheuring
van het Nederlandse Gemenebest, doch integendeel de innerlijke kracht van de Nederlanden versterken.

VI. Zij wil, gezien de invloeden, die onze nationale economische en Sociale politiek ongetwijfeld ondergaat
van de inschakeling in grotere economische verbanden, er zorg voor dragen, dat deze invloeden in geestelijk
en materieel opzicht geen afbreuk doen aan onze nationale zelfstandigheid.

VII. Zij wil dat in ons nationale bedrijfsleven een werkelijke samenwerking kan groeien waarbij ieder zijn
plichten en rechten kent en waaraan iedere werker ongeacht zijn plaats en taak in het arbeidsproces ten
volle deel heeft,

VIII. Zij wil dat de regering het uiterste doet om voor de afvloeiing van het bevolkingsoverschot gunstige
trans- en emigratievoorwaarden te verwerven. Daarom wil zij dat alleswordt gedaan om een massa-emigratie
mogelijk te maken en wel bij voorkeur naar zulke gebieden, waar de geëmigreerde Nederlanders met mede-
neming van hun bezittingen een gebied krijgen toegewezen, waar zij in onderling verband kunnen leven,
met behoud van godsdienst, taal en verbinding met het moederland.

IX. Zij wil wijzen op de wenselijkheid, dat de Nederlandse overheid in het kader der Westerse plannen voor
harmonische defensie, zoveel mogelijk beschikkingsrecht blijft behouden over haar militaire middelen. Zij
wil krachtige stimulering tot de wederopbouw van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en
Koninklijke Luchtmacht, waardoor ook aan onze handels- en Rijksverbindingen overzee, een zo krachtig
mogelijke bescherming kan worden gegeven, zoals dit Nederland als zeevarende mogendheid betaamt.

X. Zij wil alle activiteit steunen die gericht is op de ontwikkeling van de Overzeese Gebiedsdelen in Oost
en West, als volwaardige delen van het Koninkrijk, en de talrijke banden die Nederland verbinden met zijn
vroegere koloniën zo nauw mogelijk aanhalen en een innig contact daarmede onderhouden.

XI. Zij wil voor het erfgoed der geestelijke vrijheden onder alle omstandigheden in de bres springen.
Want het is niet de taak van de regering om de mensen tot knechten van de staatsmacht te maken, doch
om het Koninkrijk van Christus te bevorderen, dat niet door geweld, maar alleen door en met Gods Geest
kan geschieden.

XII. Om de grondslagen van deze vrijheden, en van ons nationale voortbestaan tegen materialistische uit-
holling te behoeden, wil zij dat in de grondwet wordt erkend, dat Christus naar het woord van de H: Schrift
Heer en Meester van de aarde, dus ook over de volkeren is, hetgeen in wetgeving en rechtspraak tot uiting
zal moeten komen.



WAT
de Nederlandse Concentratie?

Zij wil

Zij

dat opnieuw de Nederlandse belangen door Nederlanders worden bevorderd, omdat meer en
meer blijkt, dat wij er hollend op achteruit gaan, als wij onze hoogste belangen van nationaal
welzijn aan onze grote geallieerde machten overlaten.

• • • 1 in ons volk het bewustzijn wakker roepen, dat het in de eerste plaats wij, DE NEDERLANDERS
l>i MJvv ZELF, zijn, die de krachten moeten opbrengen om de verdediging van ons land te organiseren

tegen de machten die West-Eftropa bedreigen. De tijdelijke noodzaak, om die verdediging
tezamen met anderen te voeren, doet daar in wezenoiiet aan af!

**

>y • • • ¥ dat in ons volk, eeuwenlang in slaap gewiegd door een zelfzuchtige neutraliteitspolitiek, een

Zij wil

duidelijk besef gaat groeien van zijn levensbelangen en van de buitenlandse politiek die wij
moeten voeren. Als anderen de buitenlandse politiek voor ons gaan regelen, blijft er van ons
volk en zijn zelfstandig bestaan niets over.

daarbij, dat de Neder landen, zich van van hun eigen zending in de volkerenwereld bewust
worden. Dit is mogelijk als wij daarbij wijzen op het universele doel van volken en regeringen,
namelijk: Christus eren, Die de Koning der koningen en dus ook der volkeren is.

Als een van de eerste levensbelangen van een Nederlandse politiek ziet de Nederlandse
Concentratie de samenwerking met België, het land waaraan wij door zoveel historische
banden gebonden zijn. Aan de louter economische en weinig-vlottende samenwerking in
Benelux-verband ontbreken de bezieling en de liefde, die echter kunnen worden gevonden,
als men zowel in Noord als in Zuid voor een nieuw idealisme wordt gewonnen, dat gericht is
op de oneindige hoogheid en de heiligheid van de God, Die wij vereren.

Geen politieke partij
«

zal de N. C. daarvoor vormen, omdat de politieke partijen in ons land haar ontstaan danken
aan geestelijke stromingen, die grote principiële scheidslijnen in orïs volk hebben getrokken,
en die nief door een actie ten bate van een beperkt doel kunnen worden doorbroken. Ook in
een beter Nederland, waar wij allen voor werken, zal men zich de partijen van vandaag
moeilijk kunnen wegdenken.

Maar de N.C. wil wel

een nationale werking in het gehele Nederlandse volk !
Baarbij mensen uit allerlei kring, onder handhaving van eigen beginselen, de zelfstandigheid
van ons land zullen bevorderen, en daardoor de beste waarborg tot de vrede zullen geven, die
wij Nederlanders'kunnen bieden. De N.C. wil er op aandringen, dat bepaalde figuren hun
houding in een voor Nederland gunstige zin herzien.



NEDERLANDERS! '
Zegt dit woord U nog iets?
Of laat het U zo onverschillig en zo koud als het maar kan, en bent U alleen maar tevreden
wanneer men U met rust laat? Zo ja, houdt U dan maar op met lezen, en zet Uw radio maar weer
aan, verdiept U in een kruiswoordpuzzle, of gaat U vast verkleden, voor het bijwonen van de Bonte
Dinsdagavondtrein in Uw .woonplaats. '
Maar als ge voortgaat • met lezen, weet dan waarom het gaat in onze dagen : om niets meer
oi minder dan om het voortbestaan van het volk waarvan gij een zoon of een dochter zijt, om het •
voortbestaan van Uw kinderen en kindskinderen.
Die komen er toch wel, denkt U, dank zij de sociale maatregelen, dank zij de verzorging van de
wieg tot het graf? Maar dat neemt niet weg, dat U mede verantwoordelijk bent voor wat er met
ons volk en met ons land gaat gebeuren. U zult misschien nog wel even raar staan kijken wan-
neer U over het-doet-er-niet-toe-hoeveel tijd bericht kAjgt van hogerhand, dat U geen Nederlander
meer bent, maar Atlantisch burger, of Eurppeaan, of onderdaan van een kolonie van de een óf
andere grotere macht dan Nederland, omdat sommige regeerders het in hun vooruitstrevendheid
nuttig en nodig hebben geoordeeld als blijk van goede wil bij de internationale samenwerking het
ouderwetse onafhankelijke Nederland maar in te lassen bij Amerika of een andere macht. En U
zult nog vreemder staan te kijken, als U bemerkt, dat dan zo ongeveer de laatste mogelijkheid is
afgesneden om ons volk uit de verslapping en de doelloosheid van vandaag op te heffen en te be-
zielen door de krachten, die het nodig heeft om de noodzakelijke verdediging van ons land en
de opvoering van de productiviteit op een afdoende wijze aan te vatten. Want dan heeft men de
idealen uit het-openbare leven, die ons volk in zijn beste jaren kenmerken, weggenomen. Slechts
wat propaganda uit het buitenland, die ongeschikt is om ons volk echt te beroeren, geeft men er
voor in de plaats. . v

Men zegt nu, dat U meer besef moet hebben voor het in Azië ontwakend nationalisme. Als pad-
destoelen verrijzen de ontwaakte naties daar uit de grond, en daar moet U blij over zijn. Maar
men zegt U ook, dat U in Europa met Uw nationale gevoelens heel erg moet uitkijken, want hier
eist de vooruitstrevendheid juist dat de naties onder de voet worden gelopen. Dus onthoudt U het'
goed : Nationaal besef in Europa, dat is voorbij,dat is niet idealistisch meer. Maar nationalisme in Aziëï
Hoera, dat moet U mooi vinden. En onder de gemengde berichten kunt U zo> nu en dan lezen wat
er met de blanken in de Oost geschiedt, mede vanwege het besef dat U moet opleveren voor het
ontwakende Azië. <
U is het hier niet mee eens, en U wilt verandering?

Nederlander, als U nog een greintje belangstelling heeft voor de toekomst van ons volk, dus ook
voor de toekomst van U en de Uwen, dan zult U moeten erkennen dat wij er thans heel slecht
voor staan, dat wij zijn geworden een speelbal in de handen der grote machten, en dat allerwe-
gen een lusteloosheid opgeld doet, die de nationale weerstand, en ook, ieders persoonlijke weer-
stand, in ernstige mate verlamt.

Begin dan echter te beseffen, dat nog steeds, overal en altijd, in het verleden het heden ligt en in
het nu de toekomst. Begin in de eerste plaats te beseffen, dat ge Nederlander zijt, dat ge dat op
dit ogenblik nog niet hebt prijs behoeven te i geven. Dat ge zo> maar niet bij toeval behoort tot 't volk
der Nederlanden, tot het Nederlandse volk, maar dat gij Uw leven en ook Uw taak als Neder-
lander hebt te vervullen, in alle eenvoud en waarachtigheid, los van franje en ontdaan van leuzen,
even eenvoudig'als eertijds onze voorouders de Spaanse onderdrukker weerstonden, wetende dat, zo men
zichzelf helpt, God een helper is.

Gij weet dat het bestaan van ons volk zonder het Christendom onmogelijk is, omdat het dan ten
prooi zal vallen aan hen die beweren dat het Christendom een overwonnen standpunt is, of dat God
zo- hoog verheven is, dat men daar niet over spreken mag. De Nederlandse Concentratie zal daar, in

••alle eerbied en ootmoed, wel over spreken, omdat wij weten, dat Nederland geen toekomst meer
heeft wanneer het zijn God vergeet. De waarheid, die spreekt uit het Zuid-Afrikaanse volkslied :
„Knegte van die Allerhoogste, teen die heele wereld vrij", geldt ook hier, op het Noordelijk half-
rond.

* >
Krijgt U nu belangstelling voor de Nederlandse Concentratie? Zo j a,'leest U dan nog even verder
aan de ommezijde.

Alnemppn Sprrptariaat • Pant-^eti-as.* ie r>—-> »-



No: 350*- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Maandblad "HM? PENNOEN".-

Bijlagen : twee.-

1 December 1950.-

A A N
V A N

B. VII.
W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van de NOS: 6 en 7» respectievelijk van
October en November 1950»?van het "Maandelijks orgaan van
het Jong-Nederlands Died - "HEG? EBNNQEN"« voor welk blad -
blijkens de aankondiging op de achter-pagina van bijgaande
nummers, de bekende : Bert VAN BLOKLAND» student te Utrecht,
als vertegenwoordiger in Noord-Nederland optreedt. --

*

Het artikel op blz.2 en 3 in bijgaand exemplaar,
No:6 van October 1950» onder het opschrift:"Noord-Nederlands
Oost-Indie", ondertekend met : "A.V.- Dordrecht", is vermoe-
delijk van de hand van i Dr.A. J.T̂ BBÜRGH, Bankastraat 26 te
Djordrecht, genoemd in d.z.schrijven,NoJ529,,d.d.l? November
1950, onderwerp:"De Nederlandse Concentratie".- cjf^/^

Indien deze veronderstelling juist is, dan moge U
daaruit blijken, het tussen de Nederlandse- en Vlaamse Concen-
tratie bestaande verband en wel zeer vermoedelijk in dier
voege, dat "HET H3NNOEN" beschouwd kan worden een maandblad
te zijn ten behoeve van de jeugdige aanhangers van genoemde
Concentratie".-
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J/No: 339.- DIENSTGEHEM.-

Onderwerp: "VLAAMSE BEWEGING en

VLAAMS-NATIOHALISME",

Bi.1 lagen : een brochure.-

A A K : B. II.-
V A H : ¥.-

'4, 24 November 1950.-

rf i *°ft, v

2 9 NOV. 1950 )

v

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toeko-
men, een exemplaar van een brochure getiteld "Vlaamse Beweging
en Vlaams-Nationalisme", van de hand van Mr.Prana VAH DER ELST
te Antwerpen, uitgegeven voor de "Vereniging voor Vlaams" ̂Nati-
onale Actie" te Brussel, enige weken geleden verschenen bij de
N.V. Uitgeverij "LUCTOR" te Antwerpen.

De verschijning deaer brochure werd o.a.in Nr:44 van
4 November j.l.van het Vlaams-Nationaal Weekblad "OPSTANDING"
aangekondigd.

Bij d.z.schrijven,No:529,d.d,17 Hovember 1950, onder-
werp: "De Nederlandse Concentratie", wees ik reeds op de sympto
men van een te verwachten samenwerking tussen de "Vlaamse -
en de op 4 November j.l.te Utrecht opgerichte "Nederlandse-
concentratie ".-

De inhoud van bijgaande brochure kan wellicht van
enig nut zijn ten behoeve van het betrokken afdelingshoofd
van onze Dienst, die het controleren en observeren dezer or-
ganisaties mede tot taak heeft.

Vooral ook de daarin omschreven organisaties en ac-
ties in de loop der jaren ondernomen, die gericht waren op
het bekomen van zelfstandigheid voor Vlaanderen en/of op aan-
sluiting van Vlaanderen bij Nederland, meen ik als studie-
materiaal te kunnen aanbevelen.

In dit verband moge ik tevens verwijzen naar nummer
46 van 18 November 1950 van "OPSTANDING", waarin op blz.5 een
bericht voorkomt onder het opschrift:"Algemeen Nederlands Ver-
bond", tak-West-Vlaanderen.-

De daarboven vermelde plaatsnaam HAüEDZAME, is een
Vlaamse gemeente, gelegen in de provincie West-Vlaanderen,
aan de verkeersweg: Diksmuide - Torhout".-



NOTA
VanT KARA

Op 17.1.1951 werd aan Spil brief 98105/CBS/642 geschreven,
waarin hem de inhoud van de Not. 98105 dd. 11.1.1951
betr. de Hed. Concentratie werd medegedeeld.

23.1.1951



GO 98103

QJ-

\r voldoening ran liet gestelde in het schrijren ran

Spil, d.d. 16 lorember 1950 B.D.A./1-067/W. 743 doe ik U
onderstaand toekomen een rapport betreffende de ïederland-
se concentratie.

Op 4 lavember 1950 werd te ïïtrecht opgericht de "Ie-
der landse Concentratie".

Be lederlandse Concentratie heeft tea doel te bevorde-
ren, dat Iederlaad «ion onafhankelijk maakt van Amerika en
zelf weer geheel zelfstandig zijn belangen gaat behartigen.

Als een der eerste levensbelangen ran een dergelijke
lederlandse politiek «iet de Iederlandse Concentratie de
nauwe samenwerking met België*

In de Nederlandse Concentratie, die geen politieke par-
tij wil zijn, sijn personen ran diverse politieke richtin-
gen rerenigd, echter met dien rerstande, dat uit de linkse
partijen geen personen sijn toegetreden, daar de lederland̂ -
se Concentratie een rechtse, nationalistische politiek roor
staat.

Ter nadere informatie omtrent doel en streren der le-
derlandse Concentratie, gaan hierbij een tweetal fotocopie-
en.

Ter vergadering op 4 Hovember 1950 fulmineerden alle
Iederlandse sprekers tegen de inmenging ran de grote mogend-
heden in de aangelegenheden ran lederland en riepen op tot
zelfstandigwording en aaneensluiting op alle gebied ran de
lederlands-talige gebieden.

Blijkens ingesteld onderzoek zijn een groot aantal der
initiatiefnemers tot de oprichting der Iederland.se Geneen*-
tratie en een aantal leden ran het Hoofdbestuur uiterst
rechts georienteerden, waarran sommige indertijd waren aan-
gesloten bij het lationaal Front ran Arnold Meijer.

v Bat inderdaad reeds een nauwe samenwerking tot stand
is gebracht met gelijkgestemde groeperingen en personen in
België1, blijkt wel uit het feit, dat ter vergadering ver-
schillende Belgen aanwezig waren, met name Ir Donckerwolcke,
Voorzitter der Ylaamse Concentratie, A. Belaans en een ze-
kere Cuypers, afkomstig uit Charleroi.

In Opstanding no. 45» d.d* 11 Xorember 1950 worden in
een uitgebreid verslag orer de oprichtingsvergadering be-
halve vorenstaande Belgen, ook nog genoemd als aanwezig ter
vergadering de heren Br Spincemaille ea Jan Olèen van Oost-
ende, welke laatste tevens zitting had in het voorbereidend
comité.

Meerdere Belgen waren aanwezig, wier identiteit echter
niet kom worden vastgesteld.

Ik zou het zeer op prijs stellen de personalia en ver-
dere belangrijke gegevens betreffende rorongenoemde Jan
Olsen te ontvangen.

B Til H.B., 11 Januari 1951.



29N0V.KJ50B,
D.A./1-067/W.743.

Sr werd mij medegedeeld dat op 4 November
1950 in het Jaarbeursgebouw, Vredenburg, 41, te
Utrecht, de oprichtingsvergadering zou doorgaan
van de «Nederlandse concentratie".

Zou ik Ü mogen vragen mij alle nuttige
inlichtingen, betreffende deze vergadering te
willen mededelen, alsook de iyidentiteit van de
Belgische afgevaardigden die eventueel aanwezig
waren.

16 November 1950.
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Aan KA.RA

Van H.B.

Ho. s E 97474

,yn.f, .v.rapp.HTnj.Yi. ?7474 -

In/ëntwoord op de nota van Spil no D.A./1-067/
W. 142?, d. d. 16 April 1952, volgen onderstaand de
gevraagde gegevens:

Dr G. de BRUYN, wonende te Rotterdam, Sehietbaan-
laan no 66a;

N. GRIJPINK» wonende te Nijmegen, de Stijn Buys-
straat no 4a;

Dr J. KARSEMEYER, wonende te Dordrecht, Rozenhof
no 18;

Mr Dr J. MEULINK, wonende te Enschede, Langestraat
no 49, advocaat en procureur;

C.M. VAH MOORSEI, wonende te Voorburg, Laan van Hieuw
Oost-Einde no 57, architect;

ïh.J.J.A. SPOEItDSR, wonende te Breda, Karrestraat
no 17, bedrijfsleider.

Al deze personen aijn bij deze Dienst bekend
als initiatiefnemers tot de oprichting van de Neder-
landse Concentratie in November 1950; als zodanig
werden zij vermeld in "Opstanding" no 45 van 11 No-
vember 1950. Spoelder is penningmeester van deze
organisatie. Zij hebben echter sinds November 1950,
voor zover bekend, generlei activiteit aan de dag
gelegd.

B Vjl H.B.

31 Mei 1952

Omtrent W. de Savornin Lohman, L. P. Laning en A.
Zijlatra staan geen gegevens ter beschikking. In-
formaties omtrent deze personen zullen zo mogelijk
nog nader worden verstrekt. Tevens zal] en dan de
thans nog niet beschikbare personalia van de boven-
genoemde Toersünen worden verstrekt.
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Aan KA.RA

Van H.B.

No.: E 97474'

x'n.a.v.rapp.BV'D.W. 97474 -
zie OD 1803

2>^•-/
In/antwoord pp de nota van Spil no D.A./1-067/

W. 1425, d.d. 16 April 1952, volgen onderstaand de
gevraagde gegevens:

Dr G. de BRÜYH, wonende te Rotterdam, Schietbaan-
laan no 66a;

N. GRIJTIHK, wonende te Hijmegen, de Stijn Buys-
straat no 4a;

Dr J. KAHSEMETER, wonende te Dordrecht, Rozenhof
no 18;

Mr Dr J. IffiüLIIK, wonende te Enschede, Langestraat
no 49, advocaat en procureur;

C.M. VAN MOORSEL, wonende te Voorburg, Laan van Nieuw
Oost-Einde no 57, architect;

fh.J.J.A. SPQE£DE8, wonende te Breda, Karrestraat
no 17, bedrijfsleider.

Al deze personen zijn bij deze Dienst bekend
als initiatiefnemers tot de oprichting van de Neder-
landse Concentratie in Hovember 1950; als aodanig
werden ai j vermeld in "Opstanding11 no 45 van 11 Ho-
vember 1950. Spoelder is penningmeester van deee
organisatie. Zij hebben echter sinds November 1950,
voor zover bekend, generlei activiteit aan de dag
gelegd.

B VII H.B.

51 Mei 1952

Omtrent W. de Savornin Lohman, L.P. Laning en A.
Zijlstra staan geen gegevens ter beschikking. In-
formaties omtrent deze personen zullen zo mogelijk
nog nader worden verstrekt. Tevens zullen dan de
thans nog niet beschikbare personalia van de boven-
genoemde personen worden verstrekt.



Ho: 529.- DIENSTQEHBIM.- 1? november 1950.-

Onderwerp:"De Neder land s e-
Cono entratie". -

Bi.i' lagen : één»

OP KAART
21 NOV.1950 j

A A H : B.II.-
V A H : W.-

In aansluiting aan d.z.schrijven,No:515,d.d.
11 November 1950, betreffende bovenvermeld onderwerp, heb
ik de eer U hierbij gaand te doen toekomen, een exemplaar van
nummer 4-5 van 11 November 1950 van het "Vlaams-Nationaal-
Weekblad" tgenaamd_"OPS!gAWE)T̂ fln T waarin op blz.5 een uitvoe-
-r±ĝ VêïslSg~ïŝ öpgenomen van de op Zaterdag, 4 Hovember j.l.
te Utrecht gehouden oprichters-vergadering van de "Nederland-
se Concentratie", naar de inhoud waarvan ik mij - kortheids-
halve - verwijzing moge veroorloven.

Bij mijn vorenaangehaald schrijven, bracht ik reeds
te uwer kennis de volledige identiteit en bijzonderheden van
de Heer Th.J.J.A,SPOELDER te Breda, die als één der sprekers
in bijgaand verslag is vermelo^

Met het oog op de te -verwachten samenwerking tussen
de "lederlandse Concentratie" en de "Ylaamse Concentratie",
komt het mij wenselijk voor, dat de bij beide groepen betrok-
ken personen, bij onze Dienst bekend zijn.

In verband daarmede moge ik U adviseren, omtrent de
in bijgaand verslag vermelde Hederlanders, de nodige inlich-
tingen te doen inwinnen, mede ter fine van doorgeving aan
"SPIL", terwijl onzerzijds aan "SPIL" dan dient te worden
verzocht, om verstrekking van de volledige gegevens aangaande!
de Belgische personen.

Enkele van de in bijgaand verslag genoemde personen
zijn reeds bij ons bekend, o.a.

Ie.- YUJ BLOKLAND,Gijsbertus Gerardus. geb.24.12.1922,
student, wonende te Utrecht, Runstraat,Ho:51, die
tevens leider is van de z.g."Roeland-Yendels",- en

2e.- LUTKIE, Wouterus Leonardus, geb.te 's-Bosch, op
25.2.188̂ , R.K.Priester en publicist, wonende te
Nuland bij 's-Bosch, Huize "Sou Deo",wijk A.Bo:l?2,

Bij controlering van de naamlijst voor de interlo-
cale telefoondienst, konden aan de hand van de in bijgaand
verslag vermelde namen, de volgende adressen worden verkre-
gen:

3e«-



- 2.-
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3eiv Bar.W.BEERHIHK, advocaat en procureur, wonende te
D^rcTrecht« Groothoofd,Ho: 2. -

4e«-»^,J,MRSEMBYERt wonende te Dordrecht, Rozenhof, 18.
5e*- Dr.A.J»YERBnRGHt wonende te Dordrecht, Bankastraat,

lo:267-
6e.-^rs. econ.G.DE BRÜTS, wonende te Rotterdam, Schiet-

baanlaan, lïöj iSSa. -
J»MBgLIKK« advocaat en procureur, wonende te

. Langestraat, Ko j49. -
8e.-\C.H.YM MOORSEL. Pzai.,Architect, wonende te Voorburg

Taan van Nieuw Oost-Einde,No;5?.-
9e.«t/Dr.P.H.SICTER« Jrf, letterkundige, wonende te

WrecEt, Admiraal van Gentstraat,No:25.-

De naam van de bijgaand verslag vermelde H.GRUPIHffi.
te Kiómegen, komt in de telefoongids onder Nijmegen
niet voor,-
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- VERTROUWELIJK.- 11 November 1950.-

Onderwerp; "De "IEEDERLAHDSE

CONCENTRATIE". -

: één*

A A H : B. II.-

Y A H : W.-

15NOY.195®

v

t

\j gaand neb ik de eer ü te doen

toekomen, een tweetal opgeplakte berichten uit liet R.K.
dagblad "DB TIJD" en uit het dagblad "HET PAROOL", betrek-
king hebbende op de oprichting op Zaterdag, 4 Hovember j.l.
te utrecht, van een organisatie, die zich noemt de "Hedersj
landse Concentratie".

Omtrent de - in het uit "HET PAROOL" afkomstige
bericht - genoemde: Th.J.J.A.SPOELDER te BBEDA, moge ik U
het volgende berichten:

Deze persoon is genaamd:
Theodorua Johannes Josephus Aloysius SPOELDER.

geboren te Amsterdam, 18 April 1900, bedrijfsleider van
Witteveen's Modemagazijn te Breda, wonende te Breda, boven
genoemd modemagazijn, Karrestraat,Ho:17/ gehuwd met:

Johanna Maria Cecilia WITTEVEM, geboren te Heeren-
veen, 2 Februari 1899-

Het echtpaar SPOELDER-WITTEVEEl, dat kinderloos is,
vestigde zich te Breda op 8 September 1931» komende uit de
gemeente Eindhoven.

De Heer SPOEIDER is R.Eatholiek en behoorde aanvan-
kelijk tot de S.K,Staatspartij. Hij trad in het R.K.vereni-
gingsleven te Breda nogal op de voorgrond en was in de perio-
de 1933-1935» enige jaren lid van de gemeei^ceraad van Breda,
voor de R,K-staatspartij. * | /

Als raadslid betekende hij echter niet veel.Hij was
steeds in de oppositie, zoals hij ook vaak op andere verga-
deringen in de contramine was.

Omstreeks 1936 of 1937 trad hij uit de R.K.Staats-
partij en werd toen lid van "ZWART-EROST", voor welke bewe-
ging hij te Breda - vooral in den beginne - actief werkzaam
was. Of hij later ook lid geworden is van "NATIOHAAIr-FROÏTT",
is niet bekend.

Op zijn houding en gedragingen gedurende de bezet-
ting, viel niets aan te merken en in de Politie-administra-
tie te Breda komt hij in verband met politiek, noch op cri-
mineel gebied voor.



Vrijmoedig
commentaar

Ty T adat wij onlangs de ,,Vaderland-
\[\ Kring" op deze plaats mocfi-
\ „begroeten", dient zich
khans al weer 'n dergelijke organisatie
aan voor commentaar, de „Nederland-
se Concentratie", Deze organisatie,
evenals de „Vaderlandse Kring" hevig
„nationaal", is o.m. gekant tegen „het
streven naar West-Europese unifica-
tie", omdat zij van mening is, „dat
slechts een zelfstandigheidspolitiek
van de West-Europese landen een
conflict tussen Oost en West kan
voorkomen". Bij de oprichting ver-
klaarde een der sprekers, „dat dan
(dus wanneer zulk een zelfstandig-
heidspolitiek gevoerd wordt) Stalin
weet, dal bijvoorbeeld Nederland en
België geen Amerikaans bruggehoofd
willen vormen". De „Nederlandse
Concentratie" schijnt dus van de ver-
onderstelling uit te gaan, dat Stalin
dat maar behoeft te weten om ieder
plan tot een aanval op Nederland en
België te laten varen. Nederland en
België hebben blijkbaar geen waarde
als Russisch bruggehoofd. Wanneer,
zo vragen wij ons af, zouden zij dat
niet hebben? Toch alleen maar, wan-
neer de Sovjet-Unie er niet de minste
behoefte aan zou hebben, de wereld te
veroveren. De ..Nederlandse Concen-
tratie" maaM op ons niet de indruk__
van een communistische mantelüiaa^,
'nisdïïe tè__zirn. Maar hoe komt zij dan
toch aan zulk een idealistische visie
op de Sovjet-Unie? Of meent zij, dat
de West-Europese landen met een
zelfstandigheidspolitiek te voeren
kracht genoeg kunnen ontwikkelen
om de Sovjet-Unie de lust in een
aanval op hen te ontnemen? Zij is
blijkbaar eehter van mening, dat de
kracht, welke een geunificeerd West-
Europa kan ontwikkelen, de Sovjet- ;
Unie niet van een dergelijke aanval
kan weerhouden. Een geunificeerd
West-Europa immers, dat zij zich
blijkbaar niet anders kan denken dan
ten nauwste verbonden met Amerika
— hetgeen niet zo gek is — zal, neemt
zij aan, door de Sovjet-Unie be-
schouwd worden als een Amerikaans
bruggehoofd en haar daarom tot een
aanval brengen. Beslissend is dus niet
de kracht, die de Sovjet-Unie tegen-
over zich vindt, maar de politiek,
waaraan die kracht onderworpen is.
De Sovjet-Unie valt dus maar aan,
wanneer zij zich daartoe door het ge-
vaar van politieke omcirkeling ge-
dwongen acht. Zij is derhalve niet
agressief, zij bedoelt het goed, zij bijt
maar van zich af, wanneer zij bedreigd
wordt.

Nogmaals: de „Nederlandse Concen-
tratie" maakt op ons niet de indruk
van een communistische mantel >rga-
nisatie te zijn. Maar een organisatie
zou uit pure onnozelheid de functie
Va"KTe_en_ _dergeiiike manteloróauisatie
kunnen vervullen.

''m .TIJD"
van .0 iris dag, 7 ITovember 1950.'

Ned. Concentratie opgericht
Vergadering zong staande

„Vliegt de Blauwvoet"
(Van onze correspondent)

UTRECHT Te Utrecht is Zaterdag!
da Nederlandse Concentratie opge-'
richt, een rechtsu groepering van Ka-;
tiholieken en Protestanten die de poli-,
tieke koers van Nederland radicaal ge-;
wijzigd wil zien. Het eerste program-;
mapunt van deze groepering, die „geen
politieke partij wil zijn", houdt o.a. m,
dat het Nederlandse volk zich bewust
moet worden van zijn specifiek eigen

'
Een van de sprekers, de heerjTJiJ.iL

A. Spoeldex.uit B: eda, die zich een ge-
lovig katholiek noemde, verklaarde
veel van de Duitsers te hebben geleerd
over de wijze waarop Nederland uit zijn
„geestelijk en nationaal verval moet
worden verlost.

i D r A , J. VerbrustL uit Dordrecht
pleïTtevoor èëfTkrachtige zelfstandig-
heidspolitiek en voor een keiharde mi-
nister van landsverdediging. Voor so-
ciaal-democratie en liberalisme was
volgens hem geen plaats'meer en het
communisme moet op „eigen" manier
worden bestreden

Aan het slot van de bijeenkomst zong
rnen staande „Vliegt de blauwvoet,
storm op zee". Op een voor de verga-
dering gehouden persconferentie ful-

< mineerde mr. Tff Bfip]~"'"k uit Dor-
drecht tegen de regering, wie hij slap-
heid en dadenloosheid verweet. Drees
en Van Maarseveen zouden ons volk
naar de afgrond hebben gevoerd en niet
rusten om het nog verder uit te mer-
gelen. Hij protesteerde ook tegen de
overdracht van een deel van onze sou-
vereiniteit.

"HET
van Liaandag, 6 ïïoveraber 195^•-



Aan B II

Van B VI

I&?

Op E November 1950 ontving ik van G.2.b, (Hr v„d. 3)

te plnu 10,00 uur een telefonisch verzoek om inlichtingen

over het "Voorlopig Comité om te komen tot een Nederlandse

Concentratie".

Door dit comité zouden verschillende officieren zijn

uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering op 4 No-

vember 1950 te 16,00 uur in het Jaarbeursgebouw te Utrecht,

In verband met een vraag, gesteld door Lt. Generaal

Kruis, vroeg G.2,b. om zeer spoedige inlichtingen.
•»

I»D, Utrecht berichtte te 14.30 uur telefonisch, naar

aanleiding van een door mi j gedaan verzoek, dat de vergader-

zaal In het Jaarbeursgebouw op 4 November 1950 te 16,00 uur

was besproken voor een vergadering van nlm. SOO personen,

een naam was niet omgegeven, wel een adres n.l. Bankastraat

26 te Dordrecht.
f

Van C XI vernam ik, dat bovengenoemd comité r>lm. zes

maanden geleden te Dordrecht was ongericht.

Het zou een organisatie zijn op Christelijke grondslag,

uitgaande van A.H.-zijde, met de bedoeling om nersonen uit

diverse politieke partijen, die het niet eens zijn met het

huidige regeringsbeleid, te concentreren.

Het geheel zou,volgens C XI een tamelijk verwarde in-

druk maken.

Overeenkomstig bovenstaande gegevens heb ik te plm.

14,45 uur G.2.b. (Hr v „d. 3.) telefonisch ingelicht»

. ,3 VI, 2 November 1950.

3 -/>-
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Documentatie
Knipseldienst.

Tel. 183830
Toestel 7

De Tijd

Paraaf:

Vrijmoedig
commentaar

N adat wy onlangs de -„Vaderland-
se Kring" op deze plda'ts moch-
ten' „begroeten", dient zich

thans al wéér 'n dergelijke organisatie
aan voor commentaar, de „Nederland-
se Concentratie". Deze organisatie,
evenals de „Vaderlandse: Kring" hevig
„* onaal", is o.m. gekant tegen „het
si)voen naar West-Europese unifica-
tie", omdat sij van mening is, „dat
slechts een selfstandigheidspolitiefc j
van de West-Europese landen een'
conflict tussen Oost en West kan:
voorkomen". Bij de oprichting ver- l
klaarde een der sprekers, „dat dan
ifdus wanneer zulk een zelfstandig-
heidspolitiek gevoerd wordt) Stalin
weet, dat bijvoorbeeld Nederland en
België geen .Amerikaans brwggehoofd
willen 'vormen". De „Nederlandse
Concentratie"1 schijnt dus van de ver-
onderstelling uit te gaan, dat Stalin
dat maar behoeft te weten om ieder
plan tot een, aanval op Nederland en
België te laten varen. Nederland en
België' hebben blykbaar peen waarde
fl!s Russisch bruggehoofd. Wanneer,
20 vragen wij ons af, zouden zij dat
niet hebben? Toch alleen maar, wan-
neer de Sovjet-Ume er niet de minste
behoefte aan zou hebben, dé wereld te
veroveren. "De ^Nederlandse Concen-
tratie" maakt op ons niet de indruk

an een communistische mantelorga-
nisatie te zijn. Maar hoe komt zij dan
toch aan zulk een idealistische visie

,op de Sovjet-Unie? Of m?en$ zij, dat
de West-Europese .landen met een
zelfstóndigh.e»ds$oUtiek , te voeren
kracht genoeg kunnen ontwikkelen

'om de SovjetrUnie de lust in een
aanvat -top hen 'te ontnemen? Zij is
blijkbaar j&b&mjiart, m^^ifL É$ «***
kracht, w^^èen gewnïficeerd Wesfr
Europa kan- ontwikkelen, de Sovjet^
Unie n,i e t van een dergelijke aanval
kan weerhouden. Een geüntftceerd
West-Europa immers1, dat zij zich
blijkbaar niet anders kan denken dan
ten natttete verbonden met Amewfca
— hetgeen niet ao geJc is — zal, neemt
zitj aan, door de Sovjet-Unie be-
"schouwd worden als een Amerikaans
bruggehoofd en ha;ar daarom" tot een i
aanval brengen. Beslissend is dus niet j
de kracht, die de Sovjet-Unie tegen- i
óver zich vindt, m<tar de politiek,

'waaraan die kracht onderworpen is.
De Sovjet-Unie valt dus maar aan,
wanneer zij zich daartoe door het ge-
vaar van politieke omcirkeling ge-
dtoongen acht. Zij is derhalve niet
agressief, zij bedoelt het goed, zy bijt
maar vttn zich af, wanneer zy bedreigd
•wordt.

Nogmaals: de,„Nederlandse C«mcen-
tratie" maakt óp ons niet de indruk

«-,cpm^j»nisttó(fie' mantelorga-
te «V* M'a
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MNEN KLEIN BESTEK
Alweer Utrecht

Utrecht i's de bakermat van menige
politieke beweging^ Het zal wel louter
toeval zijn.dat het voornameiyk zeer
rechts georiënteerde orgaaisaties zijn
die in Utrecht het leyeMtrafet $an-
schpuwen maar het fer
sehien is het ook wel
zal het • met zeker!

Werd in de Domi
geleden een politieki
al geen partij!) opgerii
j.l. is er
(vooral
geroej
„Nedi
Zij is
in d'
naar
vol h
land is
linzenm
zelf stand
stelling

^ wie
:eggl^
' ;ê Manden

, >:(voör-
iaterdag

een politiekeTfcrganisatie
geen party !}̂ ».het leven

Schone naam
•itie" lüis^rt.
ieke bewaging
•eoht geswht,
en de mon4

.Isme: „Neder-
voor een schotel

Marshall-dollars) zijn
verkopen." In tegen-
adviezen van welke

organisatie. oo^wil de nieuwe be-
weging, dat de Tfederlandse emigran-
ten dé taal van hun vaderland ginds
blijven spreken en de band*n hecht
aanhouden.

„In tijden van'nood, zo zeid* één der
sprekers, moeten wu het niet Hebben
van radiospeeches van .Dr Drees uit
Ottawa en van Nederlanders die met
gestolen benzine over de Pyreneeën»
z«n gevlucht "

Wederom: het is niet de eerste maal
dat Utrecht Sergelyke taal hoort van
mensen die ernstig genomen willen
worden, en altijd zullen er ook nog
lieden zijn die er in extase naar luis-
teren.

Al met al: een droevige vertoning.



„Wij zijn geen fascisten"

Ned. Concentratie
icht

(Van omtjparfafatmtstre correspondent)
UTRECHT, Nov. —; Zaterdag is een

nieuwe, ulters -rechtse/vereniging opge-
richt, „Ne<3er andse ^Concentratie" ge-
naamd. De v< >rzitte/; mr W. Beernink
vertelde, dat 'e organisatie niet fascis-
tisch is. In h t urogram wordt gemeld,
dat de verent ;y(§ zelfs tegen het natio-
naal-socialisnpr is gekant,xï>e zaal was
versierd meF het oran,j««Dlsnje-bleu. De
weinige aanwezigen^'zongfen het lied
„De Blauwvoet", De oprichtingsvergade-
ring werd gehouden in» Utrëjeht. „Neder-
land heeft eeCT» filt meer",; meende de
voorzitter efCvolgeins een andere spreker,
dr A. Jxverbrngli uit a>ordrecht, heeft
Nederrand behoefte aai| bezielende lei-
ders, ' r i \ ''

De „Nederlaïjdsfe Concentratie" /richt
zich met felheid ^egen de plannen" voor
een Westeuropeèe federatie. ,,'Vy willen
nie'„ öe zoveelstaAmerikaanae staat "wor-
den", aldus de vo|>rzitter,\»!'Wij zijn niet
bereid onze zelfstandigheid te verkopen
voor een bord linzehspep." Pogingen van
Amerika ota de kloof'tussen de Verenig-
de Staten en Europa te overbruggen
wijst de beweging af. Over Amerika wer-
den op de vergadering verschillende on-
aangename dingen gezegd. Dr Verbrugh
betitelde president Truman als „Smiling
Harry".

In het program wordt gezegd, dat tijdens
de oorlog „vele toonaangevende Neder-
de oorlog „vele toonaangevende Nederlan-
in gloedvolle bewoordingen trachtten aan te
tonen, dat Nederland, Engeland en Amerika
eigenlijk drie loten waren aan één stam. Na
de oorlog heeft men deze opvattingen rustig
verder gepropageerd, en het onze Regering
daardoor gemakkelijker gemaakt om zichzelf
geheel aan de leiband van de Engelse tn
Amerikaanse politiek te leggen. Door deze
politiek en deze propaganda wordt de volks-
geest geleidelijk vergiftigd. Want de Neder-
landers zijn geen Amerikanen, evenmin als
zij Duitsers zijn."

Een van de voornaamste doelstellingen
van de vereniging is ook te proberen de
Katholieke Volkspartij naar rechts te
trekken. Ronime doet dat niet nlt zich-
zelf, zo meende men. Daarom moet druk
op hem worden uitgeoefend. Mr Beer-
nink zei op een persconferentie vooraf,
dat er vele ontevreden KVP-kiezers zijn.
„Die willen we trekken." Alle sprekers
verzekerden herhaaldelyk, dat de Neder-
landse Concentratie niet een nieuwe poli-
tieke partjj wilde zijn of worden.

Voorzitter Beernink erkende m een ge-
sprek, dat hij persoonlijk de Groot-Neder-
landse gedachte was toegedaan. In het pro-
gram wordt samenwerking met België be-
pleit. Op de vergadering werd gesproken
over „de Nederlanden", die een roeping —
een missie — te vervullen hebben en Europa
moeten voorgaan. Op de vergadering waren
enkele Vlamingen. De voorzitter sprak in
zijn welkomst\voord de hoop uit, dat de Bel-
gische bezoekers op hun terugreis niet te
lang zouden worden opgehouden bij de dou-
ane. Dr Verbrugh sprak over de Vlamingen,
„onze stamverwanten".

In één opzicht is de „Nederlandse Concen-
tratie" zeer origineel. Nog voordat de ver-
eniging officieel was opgericht werd reeds
gesproken over fusies met andere vereni-
gingen en organisaties. De oprichters van
de „Nederlandse Concentratie" voelen zich
vooral aangetrokken tot groeperingen als: de
stichting „Door de Eeuwen Trouw", ,,He]p
Ambon" en de „Vaderlandse Kring". Op de
vergadering bleek reeds, dat de liefde niet
wederzijds is. Een lid van de „Vaderlandse
Kring" voelde niets voor de „Nederlandse
Concentratie".

Th. J. J. Spoelder uit Breda had veel ge-
leerd van zijn „vroegere vijanden": in West-
Duitsland wordt veel harder gewerkt dan
in Nederland. De arbeiders daar helpen hun
land er bovenop. Hij vond ook, dat er in
Nederland weer meer eerbied moest zijn voor
het gezag. Even tevoren had mr Beernink
gesproken over „Drees en Maarseveen, die
niet zullen rusten voordat zij het Nederlandse
volk nog meer hebben uitgemergeld."

Mr Verbrugh zei, dat we het in tijden
van nood moeten hebben van vaderlanders
„niet van de mensen, die met gestolen ben-
zine over de Pyreneeën vluchten". Hij had
geert behoefte aan ,,radio-speeches van Drees
uit'Ottawa". De Regering zal de bezetting
zelf mbeten meemaken.

i?' II- 5T
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d Van volledige
slechts Vriend-

dudingéh tégenover
de toêkoittst ftioet

, . _ _ . _ erd gëwfftakt om
zijn voorbereiding tot heriöéning van de
grond\yetj .die ten doel heeft Nederland
oüdergeSêftilft té Maken aan Amerika.
Dit lönd) HO zei Mr Beerninkj wil wti
West-Eurqpese federatie graag als
teuürgejiöoft tó één SVêKtüele actie
tegen bet Oosten; DB Nederlandse Con-
centratie is tegen de invoer van het Ame-
rikanisme èti WÜ flit iri hét openbare
leven bestrijden. De Mar*hAH-llUlp hOein-
de spreker on-Nederlands. Het eerste
doel Van de niêmve Véfenigln^ Is zoveel
mogelijk vêrtefênwbordifert van alle
religieuze èM politieke stromingen in ons
land ondtf haar vlag te verzamelen en
door middel van openbare vergaderin-
gen de overdracht- WMi de Nederlandse
stouverejniteit aan bovennationale orga-

en bestreden, aldus Mr Beernink,
riep het streven van de Zuid j
tf .Ondersteunen en dé BiÖiS

ftVéiifese. rijksdelen te' verstevl-
fén.
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(Van oVle coarespoMent)
UTRECHT- ii Te/Itrecht is Zaterdag

de Nederlands^ Concentratie opge-
richt, een rechtsi^groepering van Ka-
tholieken en Piraestanten die de poli-
tieke koers vanNederland radicaal ge-
wijzigd wil zien. Het eerste program-
mapunt van deze groepering, die „géén
politieke partij wil zijn", houdt o.a. in,
dat het Nederlandse volk zich bewust
moet worden van zijn specifiek eigen
karakter.

Een van de sprekers, de heer Th. J. J.
A. Spoelder uit B: eda, die zich een ge-
lovig Katholiek noerniSe, verklaarde
veel van de Duitsers te hebben geleerd
over de wijze waarop Nederland uit zijn
„geestelijk en nationaal verval" moet
worden verlost.

Dr. A. J. Verbrugh uit Dordrecht
pleitte voor een krachtige zelf stand ig-
heidspolitiek en voor een keiharde mi-
nister van landsverdediging. Voor so-
ciaal-democratie en liberalisme was
volgens hem geen plaats meer en het
communisme moet op „eigen" manier
worden bestreden

Aan het slot van de bijeenkomst zong
men staande „Vliegt de- blauwvoet,
storm op zee". Or een voor de verga-
dering gehouden persconferentie ful-
mineerde mr. W Beernink uit Dor-
drecht tegen de regering, wie hij slap-
heid en dadenloosheid verweet. Dries
en Van Maarseveen zouden ons volk
naar de afgrond hebben gevoerd en niet
rusten om tiet nog verder uit te mer-
gelen. Hij protesteerde ook tegen de
overdracht van een deel van onze sou-
vereiniteit.
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it heeft, slaat iii

rtogse records,
alweer, zal men

'ANHOOP ni^aanide toekèfist
Nederland^ Va-if ütrechtiSbrfint

de victorie. ZatetdaoA* 4aar Tamelijk
de zoveelste orgalijlue 0pg8rteht, die
ons toeroept: Nedlfland/ let op uw
zaak, Maar ditmaal b«reft het niet
maar zo'n gewonö,^ecJFbe_ groepering,
neen: de Nederlai
zoals men haar ged
rechts-heid alle nag

Ht roer moet on/
zeggen, want het is toch al eens omge-
weest — naar rechts uiteraard, want
„voor de sociaal-democratie is er in
West-Europa geen taak en voor het'
liberalisme nog minder". Dit is een
citaat uit een van de toespraken, die
bij de oprichting gehouden zijn en
waarin men zo echt fris van de lever
het maar eens goed gezegd heeft. Zo
in de trant van: Stoere jongens, ferme
knapen. „Wij moeten het niet hebben
van mensen, die mternationaal den-
ken. Dat zijn de mensen, die straks
in gestolen auto's naar de Pyreneeën-
vluchten. Wij hebben geen behoefte
aan. radioredevoeringen van de heer
Drees uit Ottawa bij een bezetting".

„Neen, bezielde leiders moeten wij
hebben en in ieder geval keiharde mi-
nisters van oorlog en buitenlandse
zaken." „De vanen van het kruis moe-
ten op de puinhopen van de verpeste
en verslapte wereld geplaatst worden."

Men heeft niet nagelaten ons vol-
komen er van te overtuigen, dat er
in de Nederlandse Concentratie geen
vrees behoeft te bestaan voor afglyden
in humanistische richting. Alles wat
niet Christelijk is, gaat immers — blij-
kens de toespraken van de heer Th. J.
J. A. Spoelder uit Breda en dr, A. J.
Verburgh uit Dordrecht — in een pot:
volksvijand no. 1. Ook in het eerste
geschrift van deze Wed. Concentratie
vindt men deze gedachte. In de grond-

imentaar
wet zal moeten worden erkend, dat
Christus naar het woord van de H.
Schrift Heer en Meester van de aarde,
dus ook over de volkeren is.

Krachtig heeft de samenzang van De
Blauwvoet geklonken ter ere van
enige Belgen, die zonder een bestaan-
de organisatie te vertegenwoordigen,
de weg naar de kardinaalsstad had-
den weten te vinden. Behalve dit
Vlaamse lied prijken er op de Hede-
renlilst van de concentratie: het Wil'
heimus, Wilt heden nu treden. Een
liedje van de zee en Gelukkig vader-
land,

En om alle onzekerheid weg te ne-
men, de voorzitter van het voorlopige
comité mr. W. Beernink uit Dordrecht,
gezeten aan een tafel getooid met de
oranje-wit-bleu-vlag, heeft ons gezegd
dat de Nederlandse concentratie niet
krypto-fascistisch is en geen politieke
partij is.

Nederlanders, let op Uu; zaak.'
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Hierbij verzoek ik U het volgende aan *9pil« te willen
berichten.

Op 27 Kei 1950 werd te Dordrecht een bijeenkomst gehou-
den, waartoe het initiatief werd genomen door een aanhanger
van het voormalig «nationaal Front*.

De bijeenkomst werd bijgewoond door leden van het voor*
malig "nationaal front** en leden van het voormalig «verdlnaso*».

De gehouden besprekingen waren gewijd aan de huidige po-
litieke verhoud lagen in de wereld en aan de vraag, of er thans
foor de voormalige autoritaire bewegingen nog een concrete po-
litieke taak bestaat.

De overheersende mening ter vergadering zou geweest zijn,
dat er weliswaar alle reden bestaat om een^nleuwe politieke
beweging op te richten, dooh dat de practisohe mogelijkheid
daartoe momenteel ontbreekt.

' Van de voor de bijeenkomt t uitgenodigde Vlamingen, waren
er s Ie oh ts enkele verschenen, waaronder een staker* Dr. Voer-
man» , die een der Ie idem zou zijn van de Vlaamse Qonoentra-
tle te Antwerpen.

Gaarne zou ik omtrent Voermaas nadere inlichtingen ont-
vangen.

(B VII) H.B., 7 Juli 1950
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ACD/
DAT:

Hiermede moge ik U berichten, dat - naar
aanleiding van bijgaand opgeplakt bericht uit het weekblad
"OPSTANDING" van 10 Juni 1950, orgaan van de "Vlaamse Con-
centratie" (aanhangers van de "Groot-Nederlandse gedachte")
volgens hetwelk op Zaterdag, 2? Mei 1950, te Dordrecht
een contactvergadering tussen Noord-Hederlandse en Vlaamse
geestverwanten heeft plaats gehad - mij bij informatie,
uit betrouwbare bron, het volgende is gebleken:

Een aantal voormalige aanhangers van "Zwart" -
c*q.f*NationaaI-Front" en van het voormalige "Verdinaso",
is op initiatief van het vroegere lid van "Zwart-Pront",
IBEEENIHK, wonende te Den Haag, of omgeving, (nadere gege-
vens onbekend), op Zaterdag, 27 Mei 1950 te Dordrecht sa-
mengekomen om er een bespreking te wijden aan de huidige
politieke verhoudingen in de wereld en bepaaldelijk de
vraag te overwegen of er thans voor de voormalige autori-
taire bewegingen nog een concrete politieke taak bestaat.

Tot deze bijeenkomst waren ook Vlamingen uitge-
nodigd, waarvan er slechts enkelen zijn verschenen, o.a»
een zekere Dr.VOERMANS, één der leiders van de "Vlaamse
Concentratie"̂  te Antwerpen, die een kort woord over de
huidige verhoudingen in Vlaanderen heeft gesproken.

Van deze bijeenkomst, alsmede van hetgeen er be-
sproken is, werd mededeling verstrekt aan Arnold MEYER te
Oisterwijk, echter dusdanig, dat hij uit de door hem ont-
vangen kennisgeving van net houden dezer vergadering moest
opmaken, dat men zijn tegenwoordigheid blijkbaar niet op
prijs stelde, nochtans zich wel verplicht gevoelde hem
van de gebeurtenissen op de hoogte te houden»

Op het aan MEIER toegezonden uitnodigingsformulier
was n.l.het gestelde "Wij hopen dat U aanwezig zult zijm"
met inkt doorgeslagen.

Volgens de verkregen inlichtingen, zou de bijeen-
komst tot geen enkel positief resultaat hebben geleid.

De mening overheerste, dat wel-is-waar voor een
nieuwe politieke beweging alle reden bestaat, maar dat er
thans nog geen practische mogelijkheden zijn.

Omtrent de plaats te Dordrecht, waar bedoelde bij-
eenkomst werd gehouden, noch aangaande de namen van andere
bezoekers, konden gegevens worden verkregen".-

W.-



Herlevend bewustzijn in
Noord Nederland ?

Gehoor gevend aan een oproep, vermeld in ons
nummer van 27 Mei, kwam op die datum een ge-
zelschap van Noordnederlanders van uiteenlo-
pende politieke. richting in Dordrecht bijeen. Doel
van de bijeenkomst was te onderzoeken of er
heden nog mogelijkheden bestaan om de regerings- ;

politiek in een minder internationalistisch en meer
Nederlandsgezinde richting te stimuleren. De spre-
ker wees er in een uiteenzetting op, dat het voort-
bestaan van het Nederlandse volk niet alleen van
de zijde van Rusland wordt bedreigd, maar ook
van Westerse zijde. Amerika streeft naar een we-
reldfederatie van statenblokken, die georganiseerd
zijn volgens het model der Amerikaanse .demo-
cratie, en die aangevoerd worden vanuit Washing-
ton als het ware Jeruzalem. Daar Nederland door
zijn historie echter een geheel andere geestelijke
structuur heeft dan independentistisch Amerika,
leidt deze Amerikaanse aanvoering tot geestelijke
onderdrukking. De besten uit ons volk zullen moe-
ten terugtreden en wij zullen door carpet baggers
worden geregeerd. Nederland verandert langzaam
in een soort van geinternationaliserd gebied, met i
alle geestelijke en zedelijke gevolgen van dien.
Ook van de zijde van het nieuwere Frankrijk en
QjHtsland dreigen gevaren. Noch Lodewijk XIV of
Napoleon, noch Frederik de Grote of Hitler, heb-
ben iets begrepen van de geest, die Karel de Grote
bezielde. Voorzover Frankrijk en Duitsland zich
thans niet geheel als Amerikaanse pionnen gedra-
gen is het échter dikwijls deze humanistisch-im-
perialistische geest, die deze landen beheerst, en
die de Nederlanders waakzaam moet doen zijn.
Slechts met de Zuidelijke Nederlanden is een-
drachtige samenwerking voorlopig mogelijk. De
verschillen tussen Noord en Zuid-Nederland ken- ,
nen we allen heel goed, en juist omdat we broe-
dervolken zijn, zullen die verschillen niet gauw
worden verdoezeld. Daarnaast staat, dat Noord
en Zuid door verschillende historische banden met
elkaar verbonden zijn, en zodanig overeenstemmen
in kracht, dat ze elkaar niet zullen opslokken. In
Vlaanderen hebben geen Hitlers of Napoleons ge-
woond, maar wel de graven van Egmont en Hoor-
ne. Een aandringen op herstel van een Neder-
landse nationale politiek heeft echter alleen zin,
als die politiek geschikt is om de dienst aan God
te verdedigen, daar de diepste verschillen tussen ,
de Nederlanden en de verdere Westerse landen
juist hierin zijn gelegen. Zonder dat is alle praten
over de Nederlandse zelfstandigheid nutteloos.

De voorzitter gaf daarna aan de aanwezigen
uitvoerig gelegenheid hun denkbeelden naar voren ,
te brengen. Enkele opmerkingen van een bezoeker
uit Vlaanderen waren voor de aanwezigen, van
wie de meesten nog weinig hadden gedacht aan
de Vlaams-nationale strijd, een aangename ver- ,
rassing. Besloten werd nogmaals bijeen te komen,
voor verder overleg.

" O P S T A N D I N G "
No:23 van 10 Juni 1950.-

het te Antwerpen gedrukt wordend weekblad van de
"VLAAMSE CONCENTRATIE"

W.-


