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..Slapheid en pamlisshltmesli zijn
slechte adviseurs I"
Wijlen Maj. Du.dok vsn Hooi
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(Ridder mil. W. Orda)

OFFICIEEL ORGAAN V At! HET

NOENMAALGEZELSCHAP
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HET NOENMA.Al,GEZELSCHAP
(Den HA~Çj)
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Het Noemnaaigezelschap werd in 1946 door Jan Fabius geformeerd uit een clubje van heren, waaronder bijv. Admiraal
Uclfrich en Prof. Gerbrandy, dat vriJ geregeld in het Hotel
du Passage tezamen kwam.
F'abius was ·eveneens de oprichter van de politieke partij der
Vrije Burgers, welke vooral in Den Haag van zich deed spreken. Het door Fabiua eveneens opgerichte weekblad, de
Nieuwsbrief, heeft ook thans uog een groot aantal al>on.né(e)s.
Na de dood van Fabius werd de Lunchclub Fabius door de
nieuwe Voorzitter, Vice-Admiraal Pinke, otngeuoopt tot
Noenmaalgezelschap. Vervolgens werd de Club geleld door
Dr. Feuilletau de Bruyn, Dr. à Campo en de heer Martens.
Sedert 1972 werd de heer Drenthem Soesman tot Voorzitter
gekozen. De Club bestaat thans uit ruim driehonderd leden en
begunstigers van beiderlei kunne.
Op introductie van leden kan iedereen de samenkomsten bijwonen, afwisselend in hot Del-Air Hotel of de Socicteit "de
Witte" in Den Haag. Onze zgn. "groene folder" wordt aan
iedereen verstrekt, die er om vraugt aan het Secretariaat:
Groot Hertoginnelaan 36, Den Haag. Tol. 070-63 89 82,
l)c Club wordt in stand gehouden door vrijwillige bijdragen.

HET GEZAG
No. 3

("A UTIIORITY")

Juli/Aug. l!J75

Officieel orgaan van het Noenmaalgt•zelschap, S<•cr·etariaat: Groot
Het·tnt~inn<'lnan :w, dt•n llnag:. Dit blad vcr·::;ehijnl vlpg. onregelmatig. Bijdmgcn :lijn uitsluitend van ledon en hc~unsti).;Cl'S van heL
N.M.G. Dé Voorzitter van hel N.M.G. is vcmntwoordclijk voor de
inhoud. Giro t.n.v. E. van J)rcuthem Soesman, den Hau~, No.25~l~l77
Tel. 070/6389!!2. Telex: :lJ.151 (dt·<·ntnl.) LossP numrrwrs: f 1.50
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liPt is le hup(!ll dal ons St'hip van Sl:t:tl llinnPnlult'l wc•(•r hc•l
ntinÎ<' ~:;op ?.al kic1.cn, rnel ef'li hci<'rc hcm:UHlint~. een gnC'fk kapitein t.'ll <'<•n splinlt•t·nint,t\V logbot.'k. Dal is lt>nminsll'
de Wl.'llS V:tll "1\('! (.;ez.ag",
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DER NEDERLANDEN
en de vlooien
Z.K.H. de Prins dct· Nodurlanrl<'n heeft in Hamburg, enige jaren
toen Bicsheuvel no~ pt·emier was, g;ct.P!{d dal het goed zou
zijn indien mC'n het Nederlandse Kabinet eens lwet~ of ddc jaren
rustig zou lat('n worken ZONDEH PAH.LEMENT.
Nu is het zo dat de Prins, als Gemaal, natuurlijk het:! wat in de
melk te brokkelen heeft. Maar pas eens op. Deze man heeft ook een
heel eigen vlsiL' op hel w<·n•ldg,•bcut·en t•n ik zou wel eens willen wcten wie er een gezondere kijk op de gebcurte1liSRCii lweft dan Z.K.H.
Zo, en men mag ons Koninklijk Huis niet zo maar in een a•·tikel bespreken? Wuarom niet? Ik hen blij dat Cl' nog kerels rondlopen in
Ncdel'land. De gehele NL"clel'landse pers viel bovenop Z.K.H., wat
voor mij en vele andet·en een hewijs is uat d<• Prins wc<:r eens gelij]; had. Dat was dus anti-de moe •·atisch, dat gpz~gdc \' an Bernhanlh?
L,',ven wij dan in een !lcmocnllie '!Of zou nu juist wat de Pr·ins ge~. gd heerteen hcrlevin~ kunnen zijn van wat Pens in Ncclcl'laud een democratie - was? lJe vlooien hehhen weer eens gebeten en wij
hebben er nol{ jeuk van. Jeuk :n de vingers!
Pr·ins Bernhardil droeg in llaml>~lrg de sleutel aan voor· het herstel.
Maar llicshcuvel is er niet mcf'r· en Den llyl brengt ons volk met
zijn miczoril~c stelletje nog: ver·dcr naat· de afgrond.
Jammer dat de Pr·ins niets teru~ mocht zegf!.Cil. E(m Prins mag niets
zeggen, blijkbaar. Laat mij het dan voor h(•m doen.
"Knulletjes, ga je oren was;.;(m want je brengt met je v(_•elschrijverij ons land stct_•ds veJ'd<'t' naar de bliksem. Kom licvt•r niet in mijn
huu1·t want ik heb snclwtH'kcndc vlooienpoeder bij mij".
Dag Pdns, dag IJiocmcn, dag gcsubsidicet·de mannekes.

~eledcn,

HELPT NEDEHLAND HEDDEN

Wordt. wal.;ker!

----------
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''WEG MET ONS" toprak ,l:n.:qucs Gans.
Ik .betreur het verlies
van Gans nog steeds

Misselricn dronk

hij te veel en
,·ocht hij te veel,

maar hij werd
gdczcn.

de job van hem
0\'Cl",

Oni.c rcdaeteu1·

is paraat.
(1.ic hicmnast)
Mouwen

opstropen,
jongens!

Als on:t.e hou!'drcd:wluu1· ~~ij11 heH.dsnwuwt•ll
opr•>IL., •••. ,d:m gebeHl'l'll l·l' dil•[~l'n!
I.t:l•st veerlen•p: PE T<.H~h.Ul\'!::>T V 1\N
NEDEHTAND,
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(Rustig lezen en alles in u opnemen)

DE TOEKOMST VAN NEDEHLAND
vu à travers d'un tumpéran)cnt.
1\lpt dal temperament krijgllwt Nederlandse volk nog heel wat te
maken.

IS NEDEHL>\ND (NOG) EEN HECIITSSTAAT?

i

Een reehtsstaal is t·cn staatknndigl..' el~nheid, waarbinnen het gezag
v:m oe overheid gebonden is aan t·cehtsn~g('ls tm waar het indiviuu
al~mede de erin aanwezige collectiva erop vc•·trouwon kunnen dat
deze reehlsregels van lu·acht zijn.
Er·go: Nederland is een machtsstaat!

f

'
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J>étourncment de j)()UVoir

liet kabinet Den tlyl laat alle licdel"lijkhcden toe, neen, het bevordert deze. De mis-leiding is aan de onk van ·de dag. Er is geen
reelden meer aan. Tenzij ..•..
ONS LEG EB F:N ONZE V LOOT

Wij moclt'n een Hlerk lcge1· t'll <.~(·n slet·kc \'ltJ<lt hcbht•n, 1 OO~"(, sterk<! i' dan de Nato vet'wacht. 1Ju haJ·t•n van "onzl' jongens" moL' t c n
geknipt en anders: ElUJIT!
llUODT DE FAKKEL nilANI>ENDE!

De dudc·n spreken ons aan: Jltt·. 1\\t·. B.C. de .Jongt•, Admiraal E.
llelt'r·it:h, rvtcycr lbnndt, Ft•tlillctau de Bnlylt, I'C'rcy' Banm VU!l
ütwick, F:1bius, Pt•ofessor Ut·t·br:.mdy • ), t•. t.q. Zij hl·hl>on niet
voor niet~ geleefd. ln de gt•Pst van dt!ZP pyotc Ne<leJ·landet·s moeLen
wij blijven agor<•n om tcnslült<.• "<lt: veri':Hit•J·s" van on,.; volk LL' ver-

jagen.

*) Allt:n kdun/lll'i-Çllll!-iti~~et·::; \'all het N.l\t.G.

(zie p:lj!;. 5).
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En nu in alle ernst.
Wij gaan de accenten leggen waat· dc:.w horen.
De titel boven dit artikel lijkt heel zwaar en ht:el gewichtig. Zwaar
is hot !liet, want wij gaan alles heel duiddijk t~tollon." Gewichtig is
het wel, want het behandelt de toekomst van ons land en dat is toch
wel - gewichtig - voor de meesten onzer.
Het is de mening van "het Gezag" dat de echtH rx>litiek in ons land
morsdood is. Of het nu de J>.P.U. is die staat te kletsen of de
A.R.P., het heeft niets meer om het Hjf. Ilc K. V. P. is gncn
K. V. P. meer en de Volkskrant beroept zich erop neutraal te zijn.
Het is alles lood om oud ijzer. Er zit geen lijn meer· in de politie!>.
De politici doen Jagclijks geweld aan do democr·alie, links vlieb't
links naar de keel, rechts vliegt rechts naar dt' keel en daal' tussendoor bekijft links de rechterzijde, terwijl de vakiJondtm hel hestuur
hebblm overg-enomen. Wat moet er nu in deze chaos, of in tlezc
"den lly I", g;ebcu ren"?
·
Dat is niet zo èrg eenvoudig· omdat je lt• makt•n lwh! met een dolgedraaid volk, een onbetrouwbare pen>, dw het üllt'en van du et••llen
moet hebben, gesui.Jsidiee"ru of on'gosuhsidiec1·rl. Ons vol!.; vindt dat
blijkbaar best, maar "hel Cczag" vindt dat col'mpt. Dat is het enige
woord dat past op de hele situatie in Nederland. lll.•t is niet langer:
Het is Oranje, 't blijft Oranje, neen, er bestaat nu een ni~uwe versie: "Hel is corrupt, het blijft I!Ól'J'li[Jl en lal{'n wij vt·olijl.; zijn".
Kijk, wij hchbeu in hel parlement, of wat je het noemen will, VEEH11EN PAB.TlJEN. Vijf daarvan vormen een regering of hoe je hel
nocmen wilt. Die vijf partijen in de n!go1·ing ûll die negen erbuiten
smijten met het geld van de belastingbetaler. Van u en van mij. Dat
is niet zo best, hè? Neen, maar u laat hot toe, wat dat hoet hij u
toeh immers: dcmoeratic'l Bij 1'lrHt Gezag" heel dal cormptiu. In
"normale landen", in demoeratiseh•~ landen,kcnt nH~n drie of hoo::;stcns vier politieke pat-tijen, Wij noemen bijv. AllH~l·ika, dal leitelijk etHl heel continent is, maar ook Franlu·ijk, Engüland, Duitsland
en Canada. om ('l' maar een paar te noemen.
Let op: veertien politicl:e partijen, die niet voor },ct lan<h;helang werken maar ènkel on ;llléûn vo•Jr· de pa1·tij. De r~t:c.:l'ing heen alle tijd
die feitelijk besehikb:t::tt• is nodigcimdie partijL'Il in hol. gan•e!l Lo
hou<h:n. Dal is miHdadi~ orn dàl een rq;crin~ aan te doen. Dus, wij
l:eh!Jcn een vrijwt!lmisdaclig syslemn dat zit•l, :tanmatigt :.o.kh:r.clf
een democrutic te noemen. (zie txlt;ina G).

-

G

WALM OVEil NEDEHLANI1

Er· hanJ,;t een walm over Ncdt•rland.' Een on;.r.ic;htharc walm maar
lo<.:h t·cëd. Niet de walm die men bijna zit:n kan als men het Huhrgebicd himwnJ•ijdt. Ook daar komt een hoop t~tank bij. Die walm
hangt feitelijk over !wel West- 1-:ut'lJJta. t>c toestanden in West-Europa Vürschilkn 11iet zo h[~ól vcd van <·lkandt•r. De llalianen, de Duitsers, de F ran~ou, de l·:n~clscn hebhen ook m<.•t dc:t:c wu lm te maken.
De begtllcidendt• staul' is tH:hlt' r, nnt<'genzcggclijk, het ergste in
Nedcl'land, wanl h i c r 111 a g a 11 c s. liet is onze I>Crllwlin!~ om
deze walm te door·p•·ionu:n, zodat wij hot Lit:hl weer zullen kunnen
zien. Het Lil·ht is ct·, is er altijd·gcwec:st maar clc walm is htngz;utH~t·hand zo ondllot·dring:hanr gewor·dcn tl:tt het Licht \'onlwcnen is.
Dal is h<.•t•l erg, want zondur Licht kunnt•n de volkeren, kan ons
volk niet bn~t.·r lcvtm. Dat is het geval Anno Domini 19ïf>.
West-Europa, Nederland, heel!. geen eigt•n guziehl meet·. Et• is een
lijd ~t.owet..•sl dat juist Nellorland grote invloed had in gelwl'l WéslEnt·opa, toen wij no~ nadachten, toen wij bijv. samen met andere
landen de wereld ontdekten. Nu zilhm wi,i ct·ondet·, onder die grote
vcrpestende walm. Alles w:tt n•aar zw•Jt'lllt naar nt"•1;ativismc wordt
onmiddellijk OVllrgenom<.'n, alsof Nederland en g<•hcel Wcst-Eut·opa
nooit een eigen geûdtl gehad hebhen.
De walm die over Nedcr·iand h!!llgl komt \'oort uil de vcrbranding van
de heiligste ~~ot~denm, die ons land tnd sd1adc en sehandc, met bloed
en tranon heci'L verkre~<:n.ll' denk :l:ln hel myslil'isme, 'h~ r·omanl.ick,
de kunst, :tan do lileraluur, aan de binnetlZijde van hut Ch1·istcndom,
aan de moraal der volkct·on. J)narvoor in de plaatH zijn gokomen hot
realisme, hf'L materialisme, de pornografie, de b:mclelnoslleid, de
maaksclkunsl, de bo<'l,jcs en de viN:igheid van mannen en vrouwl.'n
die on1 d(:l' wille van de vuillld:kerij literaire prijzt,n winnen. liet
athelsrn<: is ill ons l:lnd binn<"ngeslop(·n; hl'l g-ebed in de Tl'lll>lll't'de
wordt weg:g;claton omdat de atlll:ÏRten dat zo willen. On;-.e maaL·schappij is tot op hol heen n•l"I'OI. en daar•in moet d(' Nt~dt.'l'bmlsc
jl.'ug<l een w<:g vinden. De jeuj!;d wordt verpt•st, tt•rwijl np die jcu~d
011:-'.C tOl'KOIIlSL goJJOUWil lllf>C'I wonlt.'ll, lkl l;linkl als L'Oil t:Oil(l':H!il'tiO
in terminis, maar als hel cornnHutisme o\'c1· ons land 7.Cilt komen ._.n
I aiiC!s wegm:wil w:.t. ons dit~rl>aar is, <'11 die mogelijkheid zit Pr in,
dan locsLaat de kans dat l'\e:lerland we~.~r <:'en l,~idcndl) •·()I zal Sp<•h•n
in rk wereld. In de N<>zi-lijd ~nwid~' on~; volk lot hl'ldhaftit~lwid, al
wa:-; lwl ltoogllit 25(;;., van llltt: volk, ll1aar to1:n was er •·ommll i<~l,,
kunst, lidoi•J voor elknncl<·&', gcdil-hl<•n die c<'liWi~ zullen kv,•n, uit
\'erzet tPgl.'ll de dwingPI:tndij. DP nwnisle tijd die ik in Nedt.•J·land
l;ukdd(:, uit mijn pe1·îod<• in ('nnada en d(• Ver·.~ta!on, wa;,; d<'
tio&·ior.sl.ijd. Toen wa~ ('I' 1~rote :iJli.tnni&t;! iti ons cbgdijksc le\'t'lt want
(k vijand t<>cl'(le, Na de oo!'lr;g WPl'd hnl i"der jaat· t.•I·ger in Ned,:r(:-.ie p:tgin:t '/).
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land. Wij hadden geleden, als voUt en begrijpelijk dal wij m:!.lcriële
gocdct·cn wensten. Kleding, auto's eu wat al niet. Maat· wij hadden

geen wijte ucstuurdet·s, die mallglmid

l"'•~dikl<m.

NEDEHLANDSE LAFIIEll>
llc hool"dstul,ken, die u nu Jeesl,l.-idml naat· een climax, fk vet·zoek u eehtet· h•h>fdstuk voor hoofrlstuk ll~ lc:-o:cn, IPJ; desnoods dit
blaadje eon dag· wc~ om hel. daat'lla W<'l'l' tet· h:u1cl k nemen. Als u
dit leest, denk dan û·lf ooi' na. ll<·h ik fl(·l goed ol hel1 ik h<.•t fout'!
D:lll zou cr een dialoog kunnen t,otllcu, een aanvulling. Wanl ik ~a
toch verder mt!l de1.c "Toelwmst v:m Neder l:tutl'', a I wonJen hel nog

tien nieuw<~ uilgaven van "het Ceza)!;".
Ik ben allang niet mem· zo vrolijk OVl'l' Nl'd(~l'l:rnd aJ:.; l<><'ll ik kort
v6ót· de oorlog de. Nil•uwe Walet"\Vcg opvul't', t·ieht in)!; Hollt•rdam.
T<•genwoonlig- ben ik tlownhearted, zi<: lid dil;wijl~ nil'l nwer zitll'rt
en ben ver<ll'ielig om ons land. Om zii•• dmllhl'<k,n, ma:u· voor:1l om
zijn l:tlhed<•n.
Luistet·t u ma:IJ' als ik :(.P~ dat ik mij ltii•J•nil'l Jl}eL•t·tlntif. \'P('I ....
omdat alles en tl'dcn•f'n so.-·i:tli st isL"h g-t'oi·i(;nle<·•·d sddjnl tt? ztjn.
Mon is geestelijk stuk g;t••h·aaid en loop! s11f :ll'ht.L•r· dodt'IHPs aan
die de onz(: nil't mogen zijn. Wij J.;"t'\'l'n af op hd Atnl'l"Ïkt:tnst.· \'olk,

zoals, godiJ<:lcl't het, llillcn· ó6k deed, tf'rwijl dat \'oll.; ons wen•ld··
deel I'Oeds twocma:rl g;el't•d lw<'l't., ct·t·st "to lll;lLt' tlw W<H'Id tJaf(' fot·
democracy" en de twc·ede heer 0111 l'l'll tiran tt•rug te wijzen, ten
koste vnn rniljoonc•n jonge levons. W:rl Pen lallwid \:lil ons volk om
te vergeten wat A111erika en Canada voot· ons ~edaan hclliH•n! tk zit'
niets heldhal'ti~:.; mcCI' in on;,; volk, dal :.-;{) t.~IJOI'Ill \'ies is gt•wonlen
dat 11' mij wel eensafvraag of ons land IHJ~( r·edi:•n v:lll IJI'i:.taan heeft.
Mr~n zegt mij wel t•cns dal ik JIOSÏiil'f 11101!l schrij\ l'll. \Va:ll'OVf't''? Is
er nog iet::; positiefs ovct• orn te be1whr·ijv<·•1? .1:1, lll't mooie· W<'et·
:tls dnt ~'ris, de zon als die e•· is, dl' ruootr· 11'!~!4~'11 L'll dl• tit•nt:tlll'll
wasmiddeh•n. Vertel mij oerp;, wal lwl r~lsilii'\'P in ons voll; is·:
Wij zijn l:d' g;t•wordt•n, inll~nR laf. On:t:t• lit<·raluut· i:-J "''et· hd alg<'-nwuu lt• vi<•s 0111 aau te p:tkkeu, onz<' li1111 heet .lull'r·•Hl\1' 'l'ii'P'-'1 ui·
iets dtJI'gldijks, het torwc•l bt.·staal. uit de' '''''kulhn11·. Wij :-.ijtl A<hm
culluun·o!l; meer·. Wij zijn vies, hyp•ll'f'id c11 •n·nlom. Wij wd"n
niets OVül' Arnm·ik:l, rn:tar wiJ pi·::lc~n l!t'lÏ>.'<'I' ol Wij •k• wijslwid in
paC'hl lwhbcn. Anwl'ika i:-; e~n enor·m llj!l land, tlll'l houl'd·!.:tkelijl.
heel li,ill'J en hanlwerkc,ndu nwnhen, met el'n <'t)!;l'll :-<ehildet·-, rnu-ziel<.- en lw:ddhouw<.:ulluur om 0\'1!1' d(.' lr!t•t':tin• produ\'li<• rn~1ar ll'
r.wijgeu. 11( vind ons land l:•t otncbl mtriisiL'l':s dH! zuipc·r. nk•l W<'~'.·
g<~j:1ngd wonlt•n. lk vi11d lre! hf dat Jllnll JJiur nil'! aul•.lt'iLtiJ· g•'liOQj~
is om 1•1 Jl:<r!ij<·n in lleL ''p:tl'!cml•nl I<• ":w:lag(•ll". :\1 dil! hvijl!'r'i,i
(lüt~•: Vl~•·dc•r· 01• I~IJ.\'I!l,l 1:)
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die dáär bodreven wordt is alleen maar laf. Wij lagen op de grond te!
wentelen van dankbaarheid toen Den lTyl llio krankzinnigen die do
Franse Ambassade waren biunongodront~en, zonder bl01.:dvergioten
cle grens overk1·eeg met een cadeau van :wO.OOO dollar. Het is het
lafste ineidont uit onze historie. Waarom heeft rn;;n die kerels niet
in elkaar -getrapt? Dan heb ik moer respect voor die Duitse socialist:
Schmidt.

LAFHEIDIl

n, kan wel uren doorgaan rnct lc bewijzen hoe lar ons volk is gewoJ•clen. Honderden die dit blad lezen ven~ctcn d(! wit.tc kaa1·t in te vullen
met namen van 1.-cnnisscn owd:lt ?.ij te beroerd zijn om 66k iets te

I·

doen. Zij l1oamen icdc1· woord dat hier geschreven staal, maar zij
vergeten de witte kaart aan tnij toe te zenden. Wij zitten nu dik in de
twecs.luizcnd adressen; het 7.0ll•len er 10.000 ht.:buen kunnen zijn als u
mccwet·kt. E1Ï dil is pas het derde nummer.
Nu moot de C.D.A. een dam opwerpen togen het socialisniC? Maar
wij vergeten dat deze mcuson ook rxllitit·us waren in de laatste dertig
jaren nà de oorlog, die het BIJelletje oh zo gr·aag V(·r,kr spelen. Den
Uyl van hot kussen, zij erop. Lood om oud ijzer, mijne heren en
dam.es, lood om oud ijzer. Altijd hctzclfdt• lafro spc!llctjc. TV en
ijve-ren voor de eigen partij. 1-~n hel zijn er licn of veertien, godbetert het. Nu moet er evangelisch gedacht wor·den doot• die C.D.A.
en door de socialisten rood. ~ijn rlie anderen zwart, dàn zijn wij
weer terup; bij de N.S.B. Htlt IS hopeloos md die politiek bier te
lrUJdc. In con normaal hmd zijn er twee nf drie polil1ekc partije11;
I hier veertien, die net ailmnaal "weten" Cll ·Ïic te dom en te laf zijn
om voo1· de (h.l\'ül te dansen. Er koml in Neclerl:md niellllltlll op voor
de Negus, <wn rn:ut van 8~1. Is dal laf of niet laf? Fabius moest. in de
kast ornrlat hij l1ad durven schrijven rbt de Koningin de :-;uuvorciniteilsovCl·d~·acht niet had mogen tc•kenen .• lan Fahiu::. wus een dapper
rn<ul; rlc n:~st was laL Kijl; máar wat Hockarno ervan maakte, met
zijn veelwijverij in llollywood. FabitiS had ~elij!,. He koningin hnd
nooit gca<lv iscenl mogen wonlen op die wijze die oveniraebt te telwncn. Dat waren mannen zonder enige visie, waarondct· Beul. Uit die
schol<,n, wa;.1ruit Be(~l voQrt.J.;warn, wonlc11 wij nog g(·t·•~gt'<'nl. A I~< u
daar gcûP s! ok je voor ste<•kt, dru1 blij ft het zó lotdat N<1dei·land ondc1·
de zt•cspit\gcl is verdwenen. Ja, ve1'dwenen. Wij maken ons dik ovc1·
een J'Oljon~en die 650 I.;~. "troep" wi Idl) smukkelon. N:lluul'!ijk is ebt
zielig V<>ot· de nJocder en voor de vrouw al~ die vcm! wonll nccq.:;tJ-·
knalt!. M:tar de Zuid-·1\Iolukkers krijgen gl•v:m~;enissiTaf. •.. Mijnlwor
,."1 Den IJyl, i::; hnt volgens uw theo:·ic• zo orl~ dal de Ko1lin~ill gc·v,ij:=:;cld
zou wo!·dcm '' h; wij allelilaal gelijk mol'! on wonJun '/ ~ij hnddnn u
loC'Ier kunnen gi.jsclen, dan warctt wij van een houp m\s(~t·e Vlli'Se!ioond.
(lees verder fi.ïgina !l)
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liet Nederlandse volk is een laf voll< geworden. Admiraal llelfrich
heofl eenmaal tegen .de Baron van I.awick gezegd dat hij zich ervoor
schaamde Nederlander te zijn. Is dat gcni.>eg of lust u nog meer
peultjes ?

\
\

10 miljard te kort op de begroting.
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Voortweid van de meest gcraffiuoordc rode socialistische kinder-indoctrinali e.
Dit is de banderallo on' het blad "S~lms~un", oen li-·ldeurenrlt·uk kinderblaadje dat in honderdduizenden cxcnlpbnm, via hoofdc..m der

I

l

school, a:m onze lienjarige jeugd wordt gestuurd. Oe zoon vmt éón
onzer lcdPn ontving dit vuorbccld van ril~ meest gct·affincerdc rooclsucfali st i se he k indcr--indoctrinalie. En dat allcnwa I vau uw IJelastingduit.en. Men moet, als ouder, pi·uteslct·cn l~·,:~~n 11•~ inltl·uuk
op de "privaey nln de jeugd". Deze mensen :r.i.in f~Pen socialisten,
maar zij krijgen diu nmunel lhui::-;. !let hoofd der S(:hool bood zijn
excuE:os nan maar die !J!u:uljes worden ver:t.ontbn ontltJr do lilcl:
Miuist.oric van Buitcnlu.nJsc :lal.-:.cn, Plein 2:1, den llaag! Is dit niet
hopeloos? Dat hoofdgarde adressen van al :zijn leedingen dOOl'.
Dt> ln.tndeJ·nllc :t.egl: Frankering hij abonnomcnt. Dat is bedrog!
(lücs \'(•nler· op pagina 1 0)
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DE JUHY
Als wij hier eindelijk ook eens jury-1·eehtspraak l•rijg-cn, zoals in
En{~eland, Duit:.lantl en Frankl'ijk, de Ver. Staten, Canada, en
vole andere landen, dan krijgt nn:> volk tenminste inspraak in onze
zg11. rechtsstaat.

[Picking a .Jury

J

DE llElU<;E lllJIS,JES
Wanneer er in 1 !J77 vcl'ldc!zin~en plaat:; zullen hchlwn, al hoop ik
dat dit volgens hel tegonwoonli~c· systeem niet zal ~cheurcn, dan
hebben de V. V .IJ. on de C. D. 11. de beste k:mscn om \'an oppositionele partijen, rcgtlringsf~ll'lij•.'n le worden. V. V.D. betekent Volkspartij voor Vrijheid en J)etHocr·atic en dal is een naam die vrijwol
alle andere politieke parlijmt ook zouden kunnen gt,hn.tiken. liet is
in NC'dcrland zogenaamd allernaaI Volks, allc.•maal Vr·ijhcid en alle-

maal

Demo~ralie.

C.II.U. betekeut Christ<:lijk llistorisdw Unie.

HeL is e(Jn afsplitsing van de Anti-rcvolutionait·~ Christelijk Ilistoriselw Parlij van wijlen I>r. Kuyper, die, hoc kon het antlct·s, in
Nederland herrie kreeg met cl<l beroemde Savornin I.olunan, die toon
zo noclig afsplitste. Ooi; do linie wil vl'ijlwid en dcmocntlic, al is
dt>Zl) vooruanwlijk inge:;lcld op do Nederlands llnt'\'Ormrle Kerk.
Die mensen wonion ~oacht. C.H. U. te stcmnwn. De A. H. P. krijgt
de SL<'un vau cl<' Gcrcformcct•dt• Kt't·ken en mt wij zoetjes aan onder
Professor !'iet en Norbert a:111 een C.D.A. gaan denken, waarbij clan
<ie IC V.l'. in ht1l kielzog van de JH'•ltesl:mten v:aal lop<'n of omgekeerd (wed il; veul) krijgen wij dan een op1n::-;ilic 10f een !'egcring)
van V. V. ll. Pil C.ll.l!. Als tb! kan .•... tenminste. Nu moet hc•l tnij
van hel ha1·t dal wij in Nederland geen p(.Jilid' meer VOC'l'l'l1, maar
wi::-;l;undn. t:nod, polilicl<e wiskunde. llit al clill ran• pat·tijl•n mcwl
een grootstt: gcmnne del<:n gezocht woL-dt•n, n1d de rPkenbt natuurlijk, en eq~cuF op de at:hlerg •·ond wPrkPn "dl' knappe l;oppPa •· aan

i

hun eigen opl.omst en hun oigtHt mini~tcn:ehap. Waat·om dal is, mng
,Joost weten; hc~l zal wel wat te maken he!JiJ,m tllct "de· nt:1chl" en <10
"lol", die nat\ die macht kkofl.
Toch moelen wij, als Nodt•rl:i!!ds vol!', d~:tl' t!Pll stokje \·oor gaan
:-;lelwn. Ooi; wij, alf; N,l\I,(;, zwn de Vt·ijlu:id en ck lkniOt'l'i\lic~
rlo.liddijk in lHlH blazoen sc:hit!t'l'Pll. Ook wij zijn \'all el!dstclijkt•
huizt·, in de kcl'k g•3doopf dudc nid zo lwrl,s llll'Cr ;lls daL vrucg-cr

w:w. Umdat w!j thans duidelijk zi·-·n dal

de~

politit>k zich md de kei'-

(IlleS V<'t·ch·l' op pap;!na 11)

11
ken bemoeit on de lwrken mol de politiek. Dal. maak I tllll'i a•·gwanond.
Daar gaat het tn•uwons ons volk niet om. Wat wij, als vc.lk wensen,
is een sleti.-c rcgcl'ing on een sterke oppo:'litie. Dat kun je nooit hereiken met 1-1 parlijcn, zelfs niet wanmJcr je zoals de heet• Burger
een wiskundigtJ politicus hcnt. liet uuurdo 11;::; dagen voor hot tegen-woordige kal>inct in elkaar getimmerd werd, letwijl het in een werkclijlw demoeratie niet langer d:1n 165 uur behoeft te duren. De regering gaat weg en de oppositie neemt haur plaats in. Dat Is het En-

gelse systeem, het Duitse, het Franse, het Italiaanse (tot op zekere
hoogte) en het Amerikaanse. "Wij, Ncdorl7mders, zijn op <lat punt
volkomen krankzinnig.
DlT KABINET MOET W.EG
ïll':'f HAHDE BI::DIUJF
Mr. Oud heeft eenmaal gezegd dat de polilick een hard bedrijf Is. Jk
zou het mot dc•zc staatsman, want dat was hij, tJcns geweest zijn, als
dezt~ Minislûr van Financi(in onde1· Colijn gezegd had: "Wij maken

.•

van de politit'h een hard bedrijf". De politiek is evenal:; de journalistiek een rwaehtig- bedrijf, indien doz(, niet in Nûderland tot op hel
nwq~ vct·ûekt waren. Wat dt! politicus uid weet en kan vcrzinnen
aM afgunst, dat wot·dt aangevuld door de jottrnalisl. Reiden betekenen in dil tijd~gcwrieht voor ons land een ramp. Ook iu vredestijd
bchoren zowel politici als jotll"al<tlislen te werken voor het landsbelang. Dat doet noch de ene groep noch de audet·c. J.;e wordt hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, gcwc••·kt voor· de partij. llonm do journalisten, waat• dan ook, dat er con jul"it.-:t lwstaat die ook journalist is
geweest, die een nieuwe parlij wil vormen, dan rc>nncu de journalisten achlet.· die man aan t~n hebben wij er een nieuwe partij bij. Zo
g<tat dat in ons landje. llocwcl naar mijn smaak de politiei de polilicli
bchoren uit t.o maken, zijn in uns J:.nd de journäli sten onb(lhoorlijkc
eoncurrcnten geworden van de JX>Iiliei. Polilid en jou malisten lopen
elkancklr voortuurend voot· do voeten. De joum:llist heeft een ongekende macht gelo·cgcn, doordat de laatst'' \'iJ fc:ntwintig j:ueta ('l' v .m de
polith.:us t~tl<m leidillt!; is uitgq~aaJt in dt! cloodg"t~WOilü uiloefening van
zijn ambt die hcl10ort toe1wspilt:l te zijn op het lanrh:belaug. In onze
zgn. de:noçratio is er door 1;eurek aan leiding een centriîu~ale kr&cht
ontstaan clie de p:::olitici n:1ar builen werpt, Wt'!', van de kern, waar
allns om zou moet(~ll draaien; clc leiding. Die leiding ontbreekt tea
enen male. llol is zelfs ondoenlijk leiding te geven an.n zulk eon versplinlet·d r~u lemen!. lle! Îli Y.ovcr gekomen dat ct· 1H5 dagen nodig
zijn om een t·cgcring te vormen. Als wij niet met dc~zc verdeeldheid
af rol.mwn, a Is er geen Chef cl' Ebt houtt die lwt politiekC' veld kan
overzien, dan duurt hE!t ge.:m 25 jaren na~or of Nt>derl:md hoeft opge(lces Vf:rd(.T 011 pagina 12)
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houden als zelfstandig l:uul te bc:;tuan. Of de chaos wordt behoorlijk,
met instemming van do ovoq~t·ote moerdorheid van ons volk, opgeruimd of Nederland vcrvall tot ecu vierderangs mo~cncJiteid. Een
ander alternatief is er niet. 1-;1· behoort in Nederland opnieuw begonnen te wunlen met een twee of <lric pat·tijen stülsel, waar ons voU<
behoefte mm heef!..

Heken:;om
---

Wal is Ot..m JaJHI mul 6611 partij'? Ec.:n dictatuur.
Wat is een land nwt drie partijt~ll '! Een dl~moc:ratic.
Wat is een land met vcct·ticn partijen'/ Een gekkenhuis!

DE GHONDWET

(Lar on hoo:.=;)

Dat is waar ook. Wij hebhen oen g1·•>mlwel. Leest u maar ...••..
Even een ondet·hreking, om uil te huilen? Neen, om venlct· te grienen. Wïj gaan he-t lil' el t~vcntjl:S •Wt•r onze G t·ondwet lwhlwu. Daar
gaan wij in hN volgende numme:r moe verder. Leüst u maar!
Gt·ondwet voor lwt Koninkrijk, Schut1rman en ,Jordens, ll<'l~endc druk,
pa.g. ~lO: Beschikking van de Mildster PrQsident, 21 Juni Ul5·l, Nr.
38lüfl "rit:htlijnnn wet14evingstm·hnink".
(nu moet men zieh even voorstellen dat de gTmHiwct, naar de wijziging van I !lG:l, lwstemd i;; om g c Ie z n n Pn IJ c !!;!' c pc n te worden
door alle rijkt;genotcn. Lee:':t u maar over ntijn schoud<T mco, Hcd.)
Hichtlijn :!:

Hiehtlijn -1:

''het intitulé zij bcl~nopt". (m:1ar het heslaat uit bijna
7!! riehtlijrtcn, kloinrlt·uk 17 p~tgina's, waal'l.ij veel
ander uba..:adabt·a. HcJ.)
"War111cer Jo l"Cl;eling ond(n· Cl'n eitcertilr!l zal kunnon
wordt•n a<lll!~oh<oald, vcrmelde 11\l!ll deze metll."! aan het
slot v:u1 hol. !nl itu 1(> tussw1 lwal,;jes, dan wel in het
intitulé zelf". (r!tJZC zin is :>:O duidelijk als koffiedik,

Heel.)
"Een eonsidm·;;n::; ..•. " (Gct'n "jus cl'orans", maar een
consitlct·ans. t;chone taal. .... Bed.)
Pag. 4 L, u rl. 57 La al n iP.ts aan d11idelijklwid over, maar hes I aal" wül
uil duh!Jde portu ·l.triHéedcuren, welke naat· twt'e kan-

Hiellt.lijn 7:

ten opunt{aan. Oordoel l':ell":
"lfit de bcvougdhcidsregcling volgt .•.••. d:tt voot·sdlt'irll'll Ket~evnil kunnen wol'd<Ht, welke slechts in
I.Jep;wldc t~<.Hleu!lnn van het land geldun, l!ETG EEN
l\lET 7.JCif f>ll·:EllHENC:T llAT EI.DEH~ Dm V< )()HfiCIIHfFTEN Nfln' GJ·:LJ1J<:N". (Nogal wiedt>s wu .ie
~.eg~,;<m . . • • H':d. }
(lerJs Vt~1·der op pagina l:l)
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Pag. 17, art; 2 "De Grondwet is alleen voor hel Hijk ilt Europa verbindenclo, voor zover niet hot tegcndenl daaruit
blijkt". (Ha, Z(lg je dan, Voor·al dat verhindeode is
schoon bedacht. Waarom niet "verbindend"? Dal is
al mooi genoeg. Dat "tegendeel" is weer zo echt ••••
Hod.)
Neen, wij vindon die grondwetrna.kers nu niet ht~paald dL·oog achter

de oren.
Ue Grondwet?
Wat heb ik nou aan mijn fiets, (brommer,
jacht, auto) hnn1~en.
FRUSTRATIE

Ik zou zo graag iets plezicri~cr voor u willen schrijven. IJ( zou :r.o
gl·aag dat u zou leren zegp;eu: nar s l I tcp;en Den Uyl. Maar ll doet
niül.s. U laat ~tllcs maar over u komen en u haakt naae uw pensioc~n,
dal u feitelijk niet waard html, want zolanp; u leeft moet u iets voor
uw land cloon, met of zondor pensioen. lJ hcnl geen knip voor uw
neus waard, als u ni<:ts doet. U bent laf en oneerlijk als u Den Uyl
nog langer laat regeren. Een man di o ervoor· heeft gezor~d met zijn
"team" tlat wij een schuld hebbon van 10 miljard. Daar zijn gcon leningen tegen gewassen. Zdfs ons Opperste Gcrcchtshur doet er
nicls aan. He Hoge Huacl der Ncdcrlanricu zwijgt. Ons tcg;<mwoot·dige
ministerie behoort berecht te wonJen doür de Hoge Haad, omdat ltet
Kabinet Den Uy I het Nederlandse volk Lot de bedelstaf brengt. Jan
Boezeroen ?.al hel hier wel uvmltjes vcrtelll>ll. Vindt u het erg, wat
hier staal? liet is nog veel erger, wa:u·de lc:.ocr·s. lle stinklrocp,
die door B. 7.. verkondigd wordt, met cèn oplage v:w l miljoen exemplar·cn voor kindcL·en van 10 jaar van onze oponhar·e ~dlOieu en die
aan clc kinderen zelf verzonden worden, in (i-kleuren (h·uk, is nor~
maar een begin van die provaganda. 1\liljoenen wot·dc-n besteed om
kinderen vnn 10 jaat· te bereiken. Dat heet soei:tlisti~dw indodt·inatie. Dat slinkblaadje heel S:unsa11\! lleL is niet te geloven hoc "h.:lt
tuig" bezig is onze kinderen op <I<' lliCl~st gcrafrinN:rdc rode, soeialis!.iselw manier te indoetriYJOl'Pn. Uolonrt u ons toeh uat wij itl Ne-·
derland aan "bt·inkmanship" doen, aan Iw! hant•.nn hoven de afg;rond.
"Stavast" vcehl hict·tegen; "het Gezag" vû~·hl hiürl<)~<.·u. "Ba;;is 11 en
"de !liieuwsbrief" vechten l.it>rlegcn. W:lt doN l 1 ? il:t~nls IJijten of

...I

mij verloll(lll hoc il> het doen tno<:l? Al die h!a<kn kl'uipllll om de hdo
brij lwcn. V.'al m· moot gebeuren, vrijwillig, h> (;od bidden om rt,d·• ding- 11it d,•zc: hnogsto nr>nd. Vr<lgün om t,f'll CJ,pf d'Ela1, hiddt•n cnu

t:en man als t.k Gaulhl OlVI ONS VOL!·: TE HEDJH:N. <X

l'ün

m:m ab

(h•cs \'I!Jïlnr op pag·itw J ·l)

i
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Giseanl, een vent van gocdo familie, die tod~ voor het volk voelt. Wij
gaan mot zijn allen naar do hlil,sem. Ik weet :.>.elwt· clat ik meer voor
ons volk. voor de arbeidm·s VOf!l dau clc hypoct·ietcu zoals het gehele
ministerie Den llyl plus de hurg-cmeHstm· van Hollct•tlam, plus de
Conllnissat·is van de Koning-in in Zuid-llolland. Kom maat· op, ik lust
jullie rauw! En wio leven t•r van deze snwt.ll'lappcrij? Wij zijn verzeild g;et·aakl in oen kldn, vil:s landje aan de Nuordzcc. lloc llcstaat
het dat ons voll( dit onheil ovor :ticlt laat komen zonder er iets aan te
doen! Ga maar fijn naar Spanje, Jat een dictatultr is!
DE CI.Jl\1AX

."---._

Wat moet er gcb<.!Ut·cn om dn cuntiullïtt•it van ons volk te waarborgen?
Ik heb hierondet· in een aantal J•tnlcn tnijll mening wecrg;<'gE•ven. in
hot vet·truuwen dat velen hwnJVl!l' in discussic zullen wilJeu treden
met "het Gezag". llitcra;u·d zijn ct'eze punten z Per hoknopt
gehouden. Over ieder JU!ll zou mm llroehu re kunnen worden geschreven •
1) In vcrhand nwt de thans heors<'mlc clwos in ons land lijkt mij de
enige uilWl~g ltil!l" te landneen sy~ll~otil tC' vestigen an:tloog <HUl het
Amcrilwansc of Franse, dus <~t•n Uitvoerende 1\l:tcht met prcsidm11 tiëlo IJ(wuegdhcden.
··
2) Vó6i:dat een dm·gelijk systeem gcvf!sligd kan wc>rdcn, lliOCt er een
overga.n~stijd lconwn van hoog-sh:ns ;~ ja t•en. Dit i mpl it.:\:t~rt dat de
Heget·in~ in die tijd zon<lcr parlem1ml wed;.t.
3) De H(!gering zal mouten bestaan uit Cl~n Chef d' Etat, bij voorkeur
con gonm·aal, geassisteerd dl>lH' mt>et·dud} oppél'nllkiet·cn v::m
land-, Z(,e- en luchtnwcht. Enige valdninisLPt·s en vooraansta;uulc
mannen uit hcllwdrijf!;lovcu, alsmode <'Cll "Ccroc::;ia" of Sanlwdrin (Baad der Oudon) ntoetcn de Hcget·ing terzijde staan.
4) De Hcgt~ring als locdoeld :;ub :1 tnoet <~tm nieuwe t~rondwet onlwer·pen, welkt• oenvoudi~:: en Jecs!Jaa ,. moet zijn en welke
uil toti hoogslotien bnl.;is-nrltkolun tl!CH't bostaun.
·
5) Do nieuwe g;rondw(;t ntoût alk \Tijheden des volks waarl.Jorg-cn,
waarin levons lwt r·t•ehl v:UI I'C![üi'C!IIdulll wot·•lt. \'ot•:utl;.crd.
DiEJ vrijheden mogen het g(J7.<1g en de mot·aal nid ondermijnen.
G) Gedurondc dt! overt{mtgstijd wordt er Hm 11ilerst mohiol Jq~or uil
ÏJfll'OCpsmilil:tin:n g<.dot·tno<~rd, welk<> d,.. rc;,:-t·r·ing in iodor opzlchl
volgt, gosleutt{! dooe de p•>litie.
7) Bij tie aanvant~ van de p;l!'ll!lllC!llai I'C llcvot•t~dhedml W<>rdcn or in
hot nit.'ll\VO Jnrl_t,rncn!niJ·e ::;ystcnnl :->ln:lti::> :l_j>al'lijtm toc~httcn,
<.'Or• arhcidt!!'S!~It'tij, conset·vatifwcm en li!J0ralcn.
H)

<.;t.•l)t<~ \'t.H·~~<!ilVcntdi~~Înf!; V:lll

nllc

heptuuJ~horh'allen

en

daarln(~.do

Ci.•n

halvHJ·ing v:.tn alh~ u·;.:>;'ilt!ÏriEuitpn·c?l wonion naJSCS!.rcefd.

{k•os vt,J·dur op p:tgill!l l G)
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9) Ea· kome een ju.ry-rechtspraal\, het volk in staat stellende om
mede àlle criminele overtt·edingcn lc hcmehlen. (zie ook pag. 9}
IO)fndetevestlgen werkelijke democratie wordcnÓokde
burgemeesters gekozen.
11) Onze ambassades moeten zoveelmoi;elijk Bcnclux-helangen behartigen door samensmelting van ll<•lgisclw, Nederlandse en

lJJxemburgse buitenlandse v e rtogenwoo l·d ig lngcn.
î 12) Overwogen moet worden in hoeverre Vlaams·-Nededand bij ons
land en Wallonië bij Frankrijk behoort.
13) liet volk :i.ejf elient ovet• de nieuwe staatsvorm te l>eslissen,

niet de- politici.
14) Alle komende regeringen bchoren te wct"k<.,n met een sluitende
begroting, waarvtUl niet afgeweken mag worden door bezuinigingen achteraf.
(wordt vervolgd)

"Er zijn nog 11.999.999 "wachtendeu" vóór u"
JAPANS ATTEST:

DUTCH PEOPI.E AR.E EXCELLENT \VORKERS
Eén van onze lezers (bethlnkt.!) sluunlc ons de tekst van een ,Japanse

studie over

samcnwerklngsmo~olij!,.heden

op de Europese markt. Zij

werd samengesteld door tic heet· Masanohu N:tkamura, manal~er van
hel Londense bureau van Daiwa Sceurilies Lld. Voor wa.t Nedorhmd
betreft troffen ons daarin düze opmcrkinv;cn:

"As far as I lmow, thc qua!Hy of Dukh work"en; is Uw best. in
Europc ••• Dutch peopl c at·c harder wot·kct·s than the Japanose •••
Apart from the camparisou IJetwceu Uw Dutch and the Japancse wc
should recog1lizc thal Dut eh pcoplc a~"~' (!Xcdlmlt workcrs. Wh eoever
I meet a European ant.l find he is Duteh by his name eard, I intuitivoly
Ceel he must be a hard wod>cr. ...• "

j
j

l
l

't Kan gewoon niet op, en wc zijn van nature ind0t·olaad een nijver
volkje. Toch vrP:wn wij voor I\1r. Nakarnura, dat hij in zijn eontueton
met onze excellent workers die zo vnJRelijk hun best doen voornamelijk de door een Arie U roenvvuil en dl• zijrwu di<· zkh opmahen voor
"het uit zijn voc~~(,n lichten \ötn de huidige kaplt.alistisdw mn:ll.schappij" verguisde ?.akelijk en indu&lriuol aclievc l)i)venl:w~~ van ons volk
heeft ontmoet •

Van hel leger vansoeialo prolitt!Ut'B, da~dronH:ndü contrnprestaliel"Cgoling arliestt•u en wat \'C:nler all<llllaal ir• OtlZt} toch wel eLtriouze
mPnag'o!:ie rondloopt, hPt•l't hij l.Cillhd ijl. gPml weut gehad bij het seh riJ--

ven van zijn rapport. En C\'e;mtin (en zo1ets moel nPn lltlÎILllll:ulder
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toch echt w<~l welen als hij zijn goede gdd wil steken in Ncdorlan<lse
onc1ernemingcnl van vakbombleidet·s die bij het minste 1~cringste
klaa1• slaan um een hedrijf te bezetten ohvcl het volleelig kapot te
staken.
Laat onze Wt!rkplaalsen ~·oo1· Je
brenging in Europa blijven. IJel
grondstofreu naar de werklierion
de voon·aden en 1~rondslollcn te
zeden en beginselen ••••.

al~cmcnc

industriële voortis ht.·!OJ' do voon·adcn en
daac te hnmgcn dan hen uaar
IJI·cnr;cn - en met hen hun

"GU ILLAUME"

!'
NOGMAALS: DE PHINS

"

!.

;·

"Nu de zaken mooi lijk wo1·don ••. werpen wij de goodwill
van de Prins in de strijd 11111 de <~pdracht<·n. Bat ht•lpt •..•
In verre landen ltocfl IJlen nooit vun Drt,es, Bi~shcuvel ut'
Den Uyl,gehoord. Oat is nictl' J,ijzond<•J'S, want wie kent
d<• minister-J-'rcsident van AIJ<)edal,i '! 1\'la:tr pl'ins llenlhanlh
heeft overal een naam •.••. " - Aldus dL• heer L. Fokkt•nta
(dii'Cdcur \'an d<! Ncderlandsl· Expórt l'upllJinatic NEC)
in Elsevici'S l\lagazine van 21 juni j.l.

''<.1111 LL:\ll.l\1 E"
SlJJUNAl\lE
Sul'inanw is Iw! sl'lllloh•nor!Jecltl v:tn wat een 1\cdt-t·landsc Ht•get·ing
vcn11ag. lnpl.uts \':111 de llHJg:t·lijtd.vdt•n \<tn <'Cil recl!tvaar<liger samcnw<'rkt'll nwt Suriname te ll\'t.• t'\'>'cl!:Cit t·n z.<'l I;:; te Jll'OJI<LgCI'L~It moet
en zal dil. ~Pbiudsdcol VI ij won!t•ll C'll op l'ig•'ll lu•1wn gaan st:t:ll>. Dil
is volkomen l>el:tclwlijk! Et'll gt'oot dut•! dt•J· ~ul'illiliiH'l'S is t•et·,l~ in
Nedl'rlant! en mn<'l rlll'll 1111 t't'll a11dliJ icu.s man de gclt•~t·nhc!d gl'\'l'n
'om l'r da:ll'~inds l't•n polj<· v:u1 [,, •n:lkt·i>':' 1:1· h; tu~h intme1·;; w
Stll'Îli:>IIH' ook ("Cl\ opposilit,, dil' dt·zt, '\·rijllf•id" op l.oi'Il• tc•nnijn 1!1••t
W<'llGI '! !\laat· de f.:•H·i:;li,;len "P ht•l P!Pill wrll<'ll \':111 Sllr'itt:l>ll<' t·•.ldlL'
que C'olite aL Dat is op zijn IIIÎII!;t g<'llt)llll'll: IHii\1, omdat tlit uiPl in
ht•l -.oot•dt•d van die htwol!,ing is. t·:•'ll O\'t_'t·gallgsl ijd van :!ril· j<ll'••n
um rustig- all<·s te rcg<dt•u is hl'l :>l:tlldpullt \'all "het (;,·zag". ln dil'
,o.,·,·rg;utg.cit.ijd mt)<•t ül' heb·!; en \I'OJ'•h·n \\'al l'l' gcbe>Jn~n tlllld.

i!i tnij Tt·,-~-.---- ~î~-~-,.~;~·~· (~~~~ÏÏ
dt.• lot K~·r;;ln>l.·: n•t ::il'hi_jnnl!dü llttllllltel'i':
E. \':til j)r,,nth<'lll Stu~s111an, g"''' ~;-, :l!J 77. Jl .. n lla;:g.
n,,._-t ~~di!' ~u;di~:~;~ no~~, j.,·· t_~('~'~·n~.
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IK DOEMEE
Vul de \vitte kaart in met

6 NAI\11EN
en stuur deze vandaag aan ons op.

{postzegel plakken)
!

I
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Uv1 kaart is bet begin van. een
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D'it blad moet door hc~el Nederland ga.au.
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HEf NOENMAALGEZELSCHAP; HET GEZAG

1. Het Noenmaalgezelschap (N.M.G.)
Reeds in 1946 verzamelde de, nogal rechts van het.politiekecentrum opererende, heer
een aantal gelijkgezinde heren
om zich heen. Na diens dood in 1964 werd de naam van deze "Lunçh11 gewijzigd in het Noenmaalgezelschap (N.M.G.).
club
Het N.M.G. organiseert regelmatig lunchbijeenkomsten in het
Bel-Air Hotel of in de sociëteit De Witte in Den Haag. Op deze
bijeenkomsten heuden sprekers, zowel uit eigen kring als van buiten,
een causerie over diverse, vaak aktuele onderwerpen (vide bijlage A).
De huidige voorzitter is de heer Ir.
die eveneens de financiële belangen van het N.M.G. behartigt. Sekretariaatsverkzaamheden worden of werden verricht door de heren
en
Het officiëel orgaan van het N.M.G., Het Gezag, bevat uitsluitend
bijdragen van leden en begunstigers van het gezelschap.
In dit orgaan wordt gesteld, dat het ledental van het N.M.G.
ruim 300 en het aantal abonnees op "Het Gezag" ruim 2.000 bedraagt.

- 2 -

2. Het Gezag
Het onder verantwoordelijkheid van voorzitter Ir.
verschijnend blad zet zich heftig af "tegen een
socialistische staat" en streeft naar "een kapitalistische staat
met gelijke kansen voor iedereen, naar Amerikaans model".
In het laatstverschenen nummer (nr. 3 v~n juli/augustus 1975)
komt een artikel voor van de hand van de voorzitter/hoofdredakteur
getiteld: 11De toekomst van Nederland". Hierin worden 14 punten opgesomd, die er zorg voor moeten dragen, dat de "continuiteit van ons
volk" gewaarborgd wordt (vide bijlage B).
Enige uitspraken in dit artikel zijn:
- Dit kabinet moet weg!
-U bent laf.en oneerlijk als U DEN UYL nog langer laat regeren.
- Ons tegenwoordige ministerie behoort berecht -te -w~rden door de
Hoge Raad, omdat het kabinet DEN UYL het Nederlandse volk tot de
bedelstaf brengt.
- Het ia niet te geloven hoe "het tuig'' bezig ia onze kinderen op
de meeat geraffineerde rode, socialistische manier te indoctrineren.
Wat er moet gebeuren, vrijwillig, ia God bidden om redding uit de
hoogste nood. Vragen om een Chef d'Etat ••••••
3. Politiek milieu
In hetzelfde artikel geeft de hoofdredakteur te kennen dat hij
zich met het blad "Het Gezag" wil scharen in de rij van bladen als
"Stavast" (uitgave van het Oud Strijders-Legioen), "Basis" (uitgave
van de Stichting Geestelijke Weerbaarheid) en de "Nieuwsbrief"
(uitgave van de Stichting Voorlichting Buitenland), die een dam willen
opwerpen .tegen de in hun ogen steeds verd!r ·gaande "verlinkaing" en
ondermijning van orde en gezag. In de "Nieuwsbrief" zijn regelmatig
aankondigingen opgenomen van organisaties als de Nederlands-Zuidafrikaanse Werkgemeenschap en de Vereniging Nederland - Rhodesië en
het Noenmaalgezelschap.
~.

De Telegraaf
Hot artikel in het dagblad De Telegraaf dd. ;-8-197; en met
name daarin de passages betreffende het N.M.G. is gebaseerd op de
inhoud van het 3e nummer ván Het Gezag en een gesprek met
(vide bijl. C).

Bijl. A.

Bijeenkomsten van het Noenmaalgezelscha~ vanaf 1972
(bij deze opsomming is niet naar volledigheid gestreefd)~

Sprekers:

Onderwerp:
- Historische positie van Nederland
in Europa.
- De Russische schrijver SOLZJENITSYN.
- "Van magistraat via manager naar
wegwerp-burgemeester".
"Invloed van internationale organisaties_op de Nederlandse politiek".
- Over zijn bevindingen in Aruba,
Curaçao en Suriname.
/

- ''Actualiteiten omtrent bestrijdingsmiddelen".
- "Blauwdruk voor het China van
morgen".

- "Portugal and her overseas policy'

- "De Europese Mens".

DE CLil\lAX
\Val moel ct· t~cbcun:m 0111 d.l ,;onlinufteit van ons vol!: Ü' waarhorgen?
Ik heb hicnllldcr in ctm aant~\1 ptmlen rniJ!l !ll('llin;; \\'C·eri!,C:!~<'Vt:Ll, in
het verlrouwün dat \'Ch~n ltiProvt•t· in dis.::ussio zulion willen treden
rnol"hct Ccz"t;''. llilcr·aanl zijn deze punten Zl't:'l' heknopt
gt~hOlHk'n. Over ieder JllUll :>.(JU <'Cil hrochun~ kunnen Wtll•dcn geschrc\'cn.

1) In vc:rhanclnwl do thans he~,I·twndt' ehnos in ons land lijkt mij do
cnigo uitwo~ hier te landt' ü<'!l sy:->!.enrÎJ lf' vestigen analoog; aan hel
Amerikaanse of Franse, dus een tïitvncTc·tH.le M:wht met presidpn·lii:\lc bcvoegdliedcn.
2) Vó6nlat ecr1 dorgelijk systt:cm gcvcs! ii~d k:'tn wurdt'll, moet <'l' <H:n
oveq!;angstijd !;omen van hoog-slent: :'l jal'tln. Dit icnplieeerl d:.ll de
Uegt!ring in die t.ijd :.r.oade1· rnrlemt·nt werkt.
3) De Ht•g;cring ~-.al mot'!ltm hoslaan uil ('l'll Clwf d'.Etat, bij voorkem·
c-cn gc::nvraal, l~eassisl(!Vnl dmH' nH~cwdcJ·o of•pt·ro!Ticiecc:n v:m
lantl-, zee- en luehtnw.eht. Eni!!,e v:r.kminislen; en vooJ'aannlaa:Hic
llW.IHWII uil hel lwdt·ijf:;loven," al::HrH:dr· t:en "l~ct'lH~!-iia" of Sanhedrin {Haad dor Ouden) moeten du Hegut·ing· terzijde staa:1.
4) lJe Hut~<ll'Ïll)!; al:-; l.tt•tlueld ::;uh a tnû('t l'en IJÎ()li\Vü L:l'undwct ont-

werpen, wcl!;c: cc n vu u di g t.'n I c e::; ba a r moet zijn en \\'(•}k(•
uit ltm hiJo;~s!o tien b:tsi;.;-ar:Li!;l'kn nwd lv.mlaan.
G) Do nieuwe grundwd lliOul allü \.'rijiH.'den dos vo!!;s \':aarlJorg•..m,
waarin t<:vens het recht \"W1 rc!lercndtnn wunlt \'(:l'ankeni.
· J>ic vrijltPdcn mog·nn hel g-c:l'.a~~ t·n de rn~Jr::1alnk! Ol;ci(:rmijllen.
G) Gedu remlc: dn O\'eq.:,augsl ijd wu nll ur een u iwrst mo!Jicl lq~e r uit
lwrocps11rilit:lircn !';el<~r·n•ot~rd, w•dke de regc•rint~ in ind~~r OJW.icht
vol~!:, [;e:;Ldrnd d:wr da pnlilia.
7) J1ij dn a:llwant~ van de p:~l'lemenlait·e J,f:vo<'!~dlwd!>ll wortkil ct· in
het nit'IIWO 1Jarf.t,nrcnlain.! :;ystc•.'HI ~;!.:dil:> :lvat·tijt~n toegt'l:t!cn,
!!c;:·, ;u~:,c!r1:\'·~;r:l

e'.lllS~:l·vatic\·t~n

!'i ij,

lil>(·n~lcn.,

t:n

:--J) (;rnt<..· \·ere~_:;-,·;otuJiging van a11e 1,~:;;-.[,_ntr;-.qr~r:uH~H c:i d'\~ll"!~1et!c e~..~i\

-:1lJr· o··c·,·l•"~i·l·-·r·r''!J''"'·'~I~ ~~, 1 t•tl_.::. t. ··~lt~·-···= l.,.,q-,~
9) Et· kume een jury-&·edllspntak, bel volk in staat stdlf!nde om
mede allt~ criminele ovet·tt·eding:en te lrnn:chlen. (zie ook pag. !J)
lU) In de to vestig"lm wc r k o I ijk e domoer al i c wonJon ook clo
J···ti\'f 1 J"iii'•
"

~

•

,...

\.''"l''
C. ••

'l.o

"'

'11

-•

burgemeesters gukozcn.
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11) Ou:zc ambassades moeten :zoveel mol~ülijL Bcnclrtx·-bulangcn be-

hartigen d')Or samcnsrnclliug vm1 Bc'll'.isdn), Nt~dol'land~;o en
Luxcrnlnrn··se !Ju itcnlanrh:e \'CrLegC'nwt)ord igingen.
12) ÜV('l'WO!~C'il moel WOI'dt•n iJl hoevCITC Vbarns-Ncdcrland Lij ons
land en Wallonië bij Frankrijk tJcho'ort.
13) llol volk zelf dient 0\'ct· dortieuwe i-il<wl~vorm te beslissen,
rriet do politici •.
11) A 1[c kon1on<.le regcrint~cu bchoren te wc rken met een s!u i ten de
hegToling;, waan;m l!iet nft~cwckcn mag worden door bezuinigingen achteraf.
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H.BVD- HK via HB.)
Aan
Van
BFA
Betr.: Noenmaalgezelschap
Nr.

G-75-30

Bij het artikel in "De Telegraaf" dd. 5-8-19?5,handelend over een
"staatsgreepplan" van het Haagse "Noenmaalgezelschap" kan het volgende
commentaar worden gegeven.
1. Bij de Dienst is noch het "Noenmaalgezelschap" noch het orgaan
van dit gezelschap,"Het Gezag", bekend.
2. Wel is bekend dat de in 196~ overleden
(voorzitter van de
Partij van Vrije Burgers en hoofdredacteur van de "Nieuwsbrief")
op de vrijdagen met een aantal gelijkgestemde figuren de lunch gebruikte.

3. De "Nieuwsbrief" verschijnt nog steeds, thans onder redaktie van
mr.

4.

5. T.a.v. de Partij van Vrije Burgers kan slechts gezegd worden dat deze
groepering zich bezorgd maakte over de "verlinksing" van Nederland
en het daarmee gepaard gaande gebrek aan gevoel voor orde en gezag.
5 augustus 1975

·pl8n
een
~tilt:~ en bedrijtsleveD, im'de
ma~t In
land over te nemen en m
heQdtn... • · :leggen van een !nilitalr tie1'WIM. Het is de ~ of het hier ora een
ait ~eax. ·,_:~ ~mnt-&aat
~ dàn 1wel om tiltil bed~ van enkele
· . wat ;overspannen fantaserende ~
. die : riWe tecen de tropásehe zomèrhitte
·; : ~ ·~n. In ieder geval, het denk·
:;, ~ · van een militaire coup d'éta.t"
in onil land niet' meuw zijn,
t. overal ~den op de wereld . ziet
·
boe hog~ miiitairen bezeten worden
'':jitoor het wamdenkbeeld dat zij de roe-

ons

Datum: ........~~ .. !f..~

.. {ff.f S.

cK.

CIRCULATIE
Niet langer houden dan .........

GEZIEN
AAN

dat.

I par.

~·; iLJ#f

I nog t.k. aan

;_

! . . . . 1...... .

1........ ..

Aantekeningen:

\ ping· m~ hebben de~~~ _b~

Volgens geadresseerde

. ftt3,. ..
. ~;:=~!· . . . . ,......
,. . ··r. -._::.
..lif.fL ..... .

dagen

II

I

H8t ·~ dat· de beheerders van het.
~. de defensie, 'In de ver~ ~en de burgen hun wil op te
1eilèn; is uitermate groot. Wli!St-Europa
• ~· er..~ •
duideUJk en attueel ·
·v~ van te zien gekre~&n. Waat'
veel lrû te lerien valt: Portupl. Dè
. on~ in dit llmd hebben: a.al!l•
p~ .dat· een autocratlsçb ~· m.~ ,,reeb.ts" atà "ltnka" kali zij~ .De
dictatuur van de atrlldkrachten drldit Jia
·~ .de nauwelijks herwonnen vrij•
beid ®od te clrukJcan, helaa.l met ~·
werking van eertijds ond~ -~~·
· lutioaaifen van links, die met voldoÎIIade
aanhaag bleken te bebbeD om zieft in
eiS ~e parlementaire :4einoc:;ratie' vol-,·.
dl:leDde te cloecl Bldeno.
''
·. Zodra i~~ land de strijdkrachtea

uit~l~d4t ~ ~

-~...:...~-~. iMftt~btot·~:~
··het: met de yt~Jheid gedaan. Onder welk

motto dat ~. doe~ er ~der .. toe.

·Met welke mtn~P· ·dat

ziP1 verbindt·

tMer

doét er al evemnin iets

toe. Wie zijn gezas ontleent aan wapen-·
~· put Die\ meer in e.en vrije
~evini, mUr ·.bet ia V9<Jr politieke
tde81flten àolns ~~ moeilijk .a:t te .ten
van a~m~ebodep .. lp.ilitatre hUlp om ;hun
idealen aan de rest ~ bet land .op te
~- Zelfs idealisten die zich eertijds
..ams-militaristiscb" opstf}den bltjJten
pbltseltnl niet ongenesen. de strUdkrachten van het land het recht toe te
k.ennaf "orde, op ~" te stellen.
Wie ·:de parl~enWre democratie wil
behouden, moet iedere poliUeke invl9ed
..vat1 het leger absOluut en altijd afwijUn. In Nederland is dat tot· dusver met

10ms

•
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BVD,

Er is mij na de vakantie van
vele kanten gevraagd iets te
willen zeggen over de rel om
het Haagse Noeom&ILigezel-·
Behap. Aanvankelijk leek het
me beter niet op de onzin in te
gaan. Nu Ik echter merk hoe
bier op het Binnenhof sommigen proberen het sprookje van
de staatsgreep overeind te
houden, wil ik wel een kort
oog- en oorgetuigeverslag geven van het Daagse Noenmaalgezelschap. Een echte
gen impressie.
Om de be&'innen zou ik de
dertig agenten van de B(innenlandse)
V (eilighelds)
D (lenst) die een onderzoek
instellen naar de identiteit van
de leden van bet Noenmaalgezelschap een handje willen
helpen: Ik ben er zelf meer
dan eens geweest: wanneer er
bijvoorbeeld een roede spreker was, zoals mr. L. R . .r. Ridder van Rappard; &'eneraal dr.
M. W . .r. M. Broekmeyer; mr.

~~---·····················

Periodiek: ..!Lt. ...

ei-

Datum: ...

/.-1. .-: .. f.::.}..r ........................... .
CIRCULATIE

Niet langer houden dan ...................... dagen

I

I

AAN

P. & B

GEZIEN
dat.

1

1

par.

Volgens geadreaecrdc
oog t.k. aan

····1·/~----~--~/.

=~:.~7 RielJegener:'!=ka~~

(oud)ambassadeur .r. W. Middendorf: de hoofdcommissaris
.. ,_o
__ ·_·_Y,_·/·.·_/·._·_ 1
!
van politie
Utt-eeht,van
.r. het
C.
Verkerk:
de in
voorzitter
0
Oud Strijders Legioen, P.J. G.
A. Ego of het Tweede Kamer/(/! . 1.. ..
~: c~:~e:!: A. Kappune van
;7' 2 1
Allemaal mannen en een
vrouw die hun sporen in en
voor de maatschappij hebben
/i Li
verdiend. Hoogst fatsoenlijke
/-' ;..~ ······· · ····1
·· ···
mensen die bijvoorbeeld nooit
~~'--....:...._ __.:._ _ _.:.__ _ _ _ _ _ _ _-1 zouden passen in een KabinetDen Uyl. Het is hun· allooi niet.
Aantekeningen:
Ze liegen niet; ze bedriegen
niet; ze aijn niet onbekwaam
door drankmisbruik; ze hollen
·de defensie niet uit; ze hemoeien zich niet. met andermans zaken; ze spelen :een
dubbel spel in het MiddenOosten; ze geven geen geld aan
zwarte bisschoppen in Afrika.
om blanke ·vrouwen en kinderen af te kunnen slachten.
Dè onieveer tien keer per
Jaar dat de N~Jenmalers in het
-~ Bel Air Hotel - tweehonderd
i meter van het CatllbuiS - bij
' elkaar komen is er een op~ komst van gemiddeld dertig
<.,man"; hun dames meegere~ kend.
~
Daar zijp bijvoorbeeld soms
~ bij de (oad)-hoofdeommissarls
j van politie in Den Haag, J. H.
1 A. K. Gualtherle•van Weezel;
~ de Haagse advocaat mr. L. vaa:.
! Heyeaingen; de voorzitter van
F de Landelijke Vereniging van
~ Ex-politieke
Gevangenen, H.
i P. J. van Ketwieh Versenuar;
-~ allemaal mensen waarmee het
~ prettig is een lunch te ge~ brulken;
van eedachten te
Î wisselen over de ontwikkelin, gen in Nederland en vooral
~ ook daarover bezorgd te aUn.
~EerliJk bezorgd. Oprecht veri' ontwaardigd soms. maar het
( woord ,.staatsgreep" - waar
r de BVD Nederland in wil doen
~ celoven • heb ik uit de mond
-van deze Noenmalers nooit
gehoord. Echt niet.
:
En .,voorzitter" Ir. Eduard
van Drenthem Soesman dan?'!'
Die
heeft. toek zeU .-ezecd dat
1
~ zijD
Noenmaalgeze1Behap een
; greep naar de macht zou wili len doen. Zek.er.. Maar wie 111
~nou
.,Edn" van Drenthem
J Soesman? Een man die onre•
lwijfeld het beste voor heeft
met Nederland, maar wiens po-

j(J?

._._·_· _
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t·. llth•lr"

iiPnk."..,JdP.n nnr dwa-
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(oud)amba~~adeur

.........,

.1 .....

Amenkaanse
J. W. MiddencJort: de hoofdcommissaris
van poläie iD Utrecht, J. C.
Verkerk; de voorzitter van he1.
Owl Strijders Lecioea, P. J. G.
A. Bc'o of het Tweede Kamerlid MeJ. mr. A. Ji.11ppeyne "___
de ee,peue.
Allemaal JDaDnen en eea
vrouw die bnn aporen in en
voor de maatschappij hebbea
verdiend. Hoogst fatsoenlijke
meDan die bijvoorbeeld nooit
zoudea passen In een KabinetDen Uyl. Bet Is hun· aU ooi niet.
Ze llenn niet: ze bedrie&'en
niet; .ze zUn niet onbekwaam
door drankmisbruik; ze hollen
·de defeDtJie ·niet uU; ze bemoeien zieb niet met anderJDalltl uken; ze spelen r;eea
dubbel &pel in bet MiddenOosten: ze &'even ceen geld aan
zwar&e bliKhoppen In Afrika
om blanke 'vrouwen en kiDderen at te knnaen slachted.
De on6eveer tien keer per
Jaar dat de N~nmalers In het
Bel Air HeKel - tweehonderd
meter van het Catlbuls - bU
elkaar komen is er een opkom.t 'van ' cemiddeld dert~
,,man"; bun ·dames meegerekend.
Daar ziJp biJvoorbeeld IIOIIlZ
biJ de (oud)-hoofdcommfsaaris
van Politie In Den Uur. J. B.
A. JL GaaUherle· \'an Weeael;
de Baacse advocaat mr. L. van.
Beyenblcl'n: de voorzitter van
de LandelUke Vereaiging van
Ez-polüieke Gevaqenen, B.
P. J. van Ketwioh Verscnuur;
aDemaal meDSen waarmee het
prettic · Is een lunch te P·
bruiken; va11 redachten te
wialselen ·over de oatwikkellnbi Nederland én vooral
ook diarover bezor&'ll te zUn.
EerlUk bezorgd. Oprecht verontwaardled 101118, maar het
woord .,&taatlcreep" - waar
de BVD Nederland In wil doen
celovea • heb ik afi de mond
van deze Noenmalen noelt
gehoord. Eeht.nieL
In ,.Voonltter'' Jr. Eduard
van Drenthem Soesman dan??
Die heeft $Gek zelf ceaecd dat
zUn N....,....l&'ezelschap een
&'reep naar ,de macht zou wUIeA doen. Zeker. Maar wie is
nou ..Eda" · .vaa Drenthem
Soesmaa? Een man die onget~eiAI . het 1t.efte voor heeft
met Nederla~ D~Ur WieDS politieke deölleélcleia · nor dwazer zija dan het ouderaoei van
de BVD ...., cJe Identiteit van
"ziJn" l'elle._ . ..... Dren~bems
en.faè
·.••
er
re&'elm&UW'ta·
··een llJJ
roecle
liPrelter voor de· Noenmalen te
"strikken"; het voon:ltterschap
beeft bU ziebselt aan&'emeten
toen de le&"endarlscbe Lunchclub van de ~se Journalist
wiJlen· Jan Fablu ophield te
bestaan: he& Noea.maal-oqaan
"Bet Geac'' &'eeft ,.Edn" van
Dre11them Soeamaa op aanrepide ~- en op el&'ea rezag uiL Al jaar en dac. Zoals
hiJ ook al Jaar en dag bezi&' Is
NederlaJUI .., papter van
nieuwe .bblnetten te voorzien.
.ou·uu1;

1..

f:J;,I i I
Aantekeningen:

..f'

n•
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Op

papier;

aoala

een

kind

(lucbt)kuklea
tekent
en
siclulelf de rhlder waant. Zo
tormeert ..actu" bbbae&ten met
o.a. Boer Koekoek all minister
van lAadbauw en zichzelf ala
mlnlster-preaitlenL
Wanneer het werkelijk '10 11,
dat de BVD deze ,.Edu" van
Drentitem 8aearilaB serleDS
neeaa& ea In de leden ftD het
Noeamaal&'eaeJaelaap een re·
vaar VOOI' de ~~a~~~ealevina', ziet,
dan wordt at tJJcJ dat de
veil~bei.....nten van DeD
Haal' eea lncllanenpak au .
l'a&D trekken.

'
1,

1
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ot meer bcla.nlwekken4 aprekar wteM

etgen lunch bett&len, mac&r dclt t1 maclT

lo&DleJ.diDI tot een deftlle · tll.- en hct t1 werkelCtlc een primo
dlllolate dienm te slln. Zo warea bU· · lunch.'

woardeD
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Frisse lunch
In Den Haag, lmooppunt van gouvernem.entele en Jnt.ernMdouaole politieke
0~

die zlah hebnelijk In

dett!J4le aocti!telten en hotels afspelen,

la bijvoorbeeld ook Het NommtUJJl Geael3cluJp gevest1sd, opeerl.cht In 1946
onder de Inspirerende wa.penspreUk
'L'Unllm /flf.t L4 Forcè en met de
a.m:baaaadeura van canada., Nigeria en
de Verenigde Sta.ten als ereleden.
Het Noenmaal Oeze!scba;p organiseert
voor baar leden eens lii de twee
maa.nden een lunch. meestal In Hotel
Bel Air, 801D8 tn Sociëteit De Witte,

Oll8!fi'Uist.eM wordt àoor een min

.. --

voorbeeld de a.freJ.open ja.ren te pat:
Mr. Bidder "11n .R4PPIITif over het onderwerp Van Magistraat via Manager
naar
wegwerp-Burgemeester,
Dhr.
JongediJk over De Per1: W4t doe te
er 11Uie?, Dhr. De BontoverA.M.O.B.C.,
De R02ekru.tsers, Orde, Grootloge der
Ned.erla114e1&, Dhr. Ego over De taak
van het Ouä·Strtjd.erl Legioen tn de2e
tijd, Dhr. Most4rd over AZbrec11.t D1lrer, geni.a.lè spiegel Mn een bewogen
«fd, Z.Ex. J. W. MtddendorJ over American Trade investmenta in the countrles ot Europe, Dhr. Van Ketwich
Verachuur over Blauwdruk voor het
China tiCln Morgen, Gen. Dr. Broekmeger over Europese VeUtghetdsconterentie en bewapentngsbeperktng, z.
Ex. Ahma.du Su.ka over Present and
tuture problems ol Nigerill, Dbr. Vislier dv-er De Europe~~e 11UJ1LS ( cmd.erweg
naar de toekomst), 11'. MathiJsen
Gerst over Fund4mentele struktuurkeru:e van onze maatschappiJ, Oen. Mr.
Kruls over De externe bedreiging van
Europa's vri;iheid en cultuur, Mr. Van
Riel over Dejensiepolttiek en buitenlands beleid in Nederlands verband,
en diverse andere sprekers over evenzovele bela.ngwekkende onderwerpen.
Noteer V1ISt in de agenda.: 20 september komt Thomas Carter, amba.ssa-

deur va.n Ca.na.da., een lnlel.dlng houden over het onderwerp 'Cu.rrent Canadian question.s, incluäing immigratiOn, and the role of Dutch immigrants', 12.30 uur In het Bel Air Hotel
In Den H~.

Wie het wil bijwonen moet echter wel
lid worden van het gezelschap. Daar-

toe dient men zich te wenden tot de

drijvende kradlt achter deze bewe8ln1r;
de welbekende heer Van Drenthem
Soesman, tevens hoofdredacteur van
het blad Het GeMg. Van Drenthem
Soesman: 'Er zijn nu. ongeveer 350 leden en om lid te worden dient men een
introduktie van een van die leden te
krijgen. Het ta de bedoeUng dclt je niet
alleen mee aan2it maar ook aan de
dtacussie 11Uiedoet. Je moet wel voor je

t.--

demOcratie hebben. Olie nou een
c'/14-u.f/eu.r IJlTeelet O/ een .rfgaretawftl•
lcciHer, die .,,en toch ook dGt Mt ....
ch.Gol t1 1DCIM 4Ueen een kracrdf(l Of•
treden fett CUJtl kan vere&tlderen. We
werken aZZ.-n nog voor de belellfltlfltl.
Soeûllf811UJ t1 cle peat voor ona.' OVen~

De heer Van Drenthem Sc-man heeft
zeer uitJesproken politieke opinies. 'Ik
wfE 11Uiael/ uker nte~ e~nU-Elnkl 7101!l•
geM lelt Va.n Drenthem Soesman dat
· men, Ck lleb veel menclen In de PIHU.
hU !n het blad Het Gezag, da.t aan aDe
Maar cUe regerin1 cUe we nu hebben f8
Mtuurlllk vrueliJk voor ct.tt Zand. Het · leden van Het Noenmaal GezeJacbàp
wordt toegeetuurd, alleen ztln persoont1 toch een god-vergeten ch.Gol fn Nelijke mening geeft. 'NGtuurl(ik .rpul tk
derland. Daar 211l toch meer orde en
daarin wel dingen die bC1 u leden tHI1&
IJIIteem in moeten komen Wat wil je
het Geaellchap leoen.'
oo1c 11Uit die veertten partiJen die we
hier hebben. Zo kom ;e nooit tot een
krachtige regering met een krachUge
oppcmUe. Kljk naar West-DuitBland,
waar 2e maar 2 partiJen hebben en ;e
kan toch niet uggen dat ze daar geen

0.-lkNn•"-er"

In de verkoop van gebruik ..

ea.kttonlc•. nu ook ...,._
- l g d In Nodotrl•ncl.

TANDY CORPORATION

vraagt:

.

UNIVERSITAIREN

voor hun "Under-Training Store Managers Program "

Onmiddellijke indiensttreding.
Kennis van de elektronica is een pluspunt.
TANDY CORPORATION
Zoning Industrie!
5140 NANINNE (België)
T.a.v. de Heer SEGIER.
Voor de juiste man ligt er een goede toekomst
in het verschiet.
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NOENM.AA.LGEZELSCHAP VINDT DEN UYL --TE SLÀP

Den Haag wacht .op. staatsgreep
Het ,.PavilJoen von Wied", Un
(Van onze Haagse redaetle)
van de heerlijkste plekjes op een
hoge duintop, is een dépendance
DEN HAAG - In bet ,:Pavll·
van de befaamde litteraire sociëjoen von Wied", de raszuivere ea·
telt ,,De Wit-te" die in de buurt
clave op bet ScbevealDgse atraad
van de Hoge Raad der Nederlan111 Dea Haag, waar de dame~ DOl
den ,en het ministerie van Buitenonder parasoJa met ecbte Bnase-.
landse Zaken staat. In de dépenkut aellaliCaaa, IOClat menlpen
dance worden de damelil wel maar
Mb 1101 la • da1en ftll IIOIÛII· . 'iD
,"t)e<Wltte" worden ze niet toe"'
......... · - - .. de .........IJ
gelaten c~ tijdens het theecMil dan wel via een spe-

....................

''"'*

- elali trap!) •. { -: .

.

-·

_·

_. Uit -perátûtar ln ,,De Witte"
·-_ia de_ 1_a_ ata\t' ~d tot kookhl=te-e. . . _: ·dgOr de ec;mv
lt,

••t

~

·

. ~~ ..._. ~anclaar êen
. ~neller.e _ûittoeht naar de d~pendance.
·
/ _
-~'.
.. ..

man dan zegt men óók ,,noenmaalgezelschap",
de duistere
mystieke orde van een vijfbonderd;·Nederlanders ·die in de publiciteit zijn gekomen bmdat hun
voorzitter in een eigen krantje
bekend heeft gemaakt, "dat het
1,1it moet zijn met Den Uyl, die in
on11 land de boel aan het kapottrekken is." Er moet een nieuwe
orde komen, een straffe -hand, en
onder de leden van het noenmaal·
geztllc~ap •IJn 1eer atrane han•
detHe v~d", want er-~Jijn nogal
wat ?Ud"ff_•
-*ra-.als en oud-kolonela hd. Besabnettemlf! is er toch
tweespalt ~i_tgebroken m de club.
J.en 114~ · de - teneraal butten
di~nst Knals, heeft llich openlijk
.gtódistanc~ \ran, de staats. ~pplar.-en, et\ de regelmatige
rastaprek•r bij de naenmaalgeze1Ien, senafbr Harm van Rlel, zegt
thans pubUekel!jk ,.het is een
groepje geschrokken mensen, die
het goed bedoelen. Ze zi~n te oud
voor een samenzwering, ' zegt de
man die gtaag tot dit p:tellchap
~eekt. Iets harder in zijn oor- .ever,,tdiWl":·die, de parlemetttah . moeratle ep dood
spooi: wn z~tten (a'ide ex-presi4en~i...eteut'van ·:een ·l.,dbouwproject, . dr. Cam~: .,Wat die
'Soesman zegt ... te_ pk en allefti•ÎI11Miir*llul, Wff wlllen' geèn
lllJl~aalá ·~ bet beWind, 4e man
sJht!kt ntrnéns ztehze]f
niet
namens ons."
·

en

s~tagreep·
Natuurlijk: wil de voorzitter
~·naa~p. Dataeat hij l(llf
ook .etl herlcliteQ ,jn aie geest
noemt hij thans baarlijke nonsens. Hij vindt het zeer onaangenaam dat zijn beste vrienden bij
de binnenlandse ve.iligheidltdienst
thans worden ingezet oin degene
te eontroleren clie. altlid huln-

berichten over staatsgrepen van
links.
.,Wij vormen een anti-communistisch gezelschap. Ik ben bo·
vendien tegen al die politieke
partijen. Het· is een corrupt stel.
En we blijven maar doorgaan
met i~ereen toe te laten." oe ingenieur stelt dit alles zonder blikken of blozen. Het lawaai wat nu
ontstaan is; deert hem niet. Dat ia
wel begrijpelijk bij iemand,. die
geen enkele politicus in dit land
in staat -acht het land te redden.

ADti-papisteD

, .

De inlenieur richttf! in 1964 een

verenigfng op om alle anti-paptsten In Nederland t~ verenigen en •
dan ge&.amenliJk met de Noord·
IerSe "Qrange Order" een front te
vormen, teaende J.:®mte invloed •. ,
De ingenieur Is grootmeester vari ·
de Rozenkruiaeraorde. Tb&JU &ell .
de voorzitter van het_ ,,noenmaalgezelschap", dat ook katholieken
lid zijn van zijn genootschap, . h
natuurlijk wat oud-ministere en
-gentraals.
Maar
bin~oki
komt ook een oud zeer vooraanstaand lid van de PvdA naar ona.
geztlilch•p," zef.t de man die geeft·
staatlgre_ep wi , maar wel ;,eén
soott militair gezag", zoals in de
'ft~te jaren na de oorlog om weer
. ordt op aáken te stellen.••
Ir. Vaft Drenthem Soesmali wiJ
ten· 'f'olkareferendum houden Om
na te gaan of het volk aehter,djn
t~ staat. Hij is zeer op-tiin&tisch ....> Htj kan rekenen op .oud•
stril'dersorganisaties waarvan vele eden· ook lid zijn van zijn
~ club, de atl,lden.ten.we"'burheden
en heel wat ontevreden top-officieren.
_
De kansen· worden gewikt en
gewogen, ook in het Paviljoen
von Wied, waar bedachtzaam aan
de parfait d'amour wordt genipt.
De kansen voor dP inPPnill'ur wnr.
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De leden van het Noenmaal Gezelschap, dat heil ziet i
in de vestiging van een voorlopige dictatuur in ons'
land, willen anoniem blijven. Dit v?rklaarde ons de
voorzitter van h~t Neenmcal Gezelsch.:p, ingenieur
Ed~1ard van Drenthem Soesman ..
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nieuw leven in te blazen. ·.
Via opmerkelijke artik~len een Zt'~en zijn." En
en het or;:aniseren van le- die lang verwachte
zingen probeert Van Dren- man l.unnPn zijn,
rechts er eerder bij
them dat thans.
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nister à i;; f.;lders l:;;n d:uk-,
ken bij ei'! Staatsdn•kk~rij,
links.
· r.oc:ialbtisd:e ioid~rs over
hon,::er in de wereld en d1e
"Ik zou htlt wel aankun-I fold.~rs door !3uit~:üandse
Zaken
lt. at verspreiden op la·
ncn, ja, dacht ik. Ik weet
gere schol~n, onder kindeVan Drenthem wa~ ooit voor de meeste problemen
De Telegr•&f bracht dez~ wec-k het Noenmaa! Gezelschap in de publi.:iteit dwr el!n artikel uit l•et GczC"lscha;:sbl::.d ,.Hi!t (;{>zag" te ci- ook een ,.vrije burger". Hij wel een oplo~sing, Als we ren van tien i~iir! En die ziekenhuizen bouwt in zwarte
lert>n, waarin stond tt•at ~r J.:(•da::m moC"st werden om Nederland kwam zcifs via de dood van ce:-st God maar eens tcru:!·
landc.CI.
de heer Fabius voor die par- zetten in de Troonrede, dan
weer .,bestuurbaar'' te maker..· Van Drenthem su~e·
.,\\'aare>m? Om dil! men·
tij in de Haag~e gemeente- is er o.l veel &ewonnen."
H<'t ~rtikd was g~schrevcn door r<;ert, dat veel offici~rcn van
sen sterk te m;.kom, ZC!dat zij·
raad. }I~j verliet de raad
Als hij niet écht kwaad is.
i~. \':.n Drenthem zelf.
iand- en h:chtmacht lid zijn
nauwel,IJ~S e~n Jaar late~. kan hij leuk toneelspelc;o, straks hun r.rwere01 er. ka·
rr Wl'rd ondl!r m<'<'r In I!C· vat\ het GPzcls~h;..p, alsr.ok toen
hiJ z1ch met ~on verem· die mijnheer Van Drenthem · nonnen op óns kt1nnen rieh·
pkit voor een !'<.'gering van .-nkele (oud)burgcmeestei'S.
ten?"
Soesman. Hij b·~igt zich nu
&terke mannen, een ~:ene- F~>it is, dat de laatste jaren genmetde.~egrotmg.
.,Duize:1rlmaal bah", zegt :
Naaat hiJ de Haagse ge- voorover, wordt rood, ver·
r;;al r.u officirren v;m diver- clc generaals Kruis en
de
voorz1t:.-r van het r\oen- ,.
meente~aad
had
,verlaten,
heit
zijn
stem
richting
mi·
'e
strijdmachtond~rdelen, lkoekm~ycr en de oud-burmal'l GL':tcisch;lp. Dertig jaar
\~~rd
hiJ
veel
&~~,gnale~rd
I
erofoon:
.,Daar
is
het
hcle
w·~f,·t:nt! door een raad van ·l'('ml'es\H vnn Gorkum. Ridgell:dt!'n wa:, hij KP-<:om- 1
1
Nocr:m<o<1l·m;,nnen en een ciá van llaDpard, zich voor btJ de ~-l!~enpar~ • van ZIJ~ Gezelscha:> het over een':i:
mandant in l~ct verzet in
persoot.luke
vracr;~.
~oe
I
God
~r.oet
terug
in
de
Troonhet Gewlscnap hebben inge- Ko~koek en !;.ter OIJ dtens
krnchtiae politie.
Den Haag.
~
· •
"
rpanner•.
aörtsvijand, boe1· Harmst'n. rede. l!.n er moe. meer ve. •
Velen noemen hem dan ook. andere!\. . W~ar?m. moet ,
een politiekt' avonturier.
H~re ~laJestelt In net_ v~r-~ Zijn vader was gerefor·
11\ 7.l'j'n bescheiden bungavo.g tussen die twee :m:>e·d
h'•l
·m nd
H,,t Gc2elschap, dat min·
•
.
· 1en van k amervoo.:,
• 't'' 0 •'~ I die
meet
psyc In er, " a
Jow in Kijkduin wu:ft deleC!e.
je nil!'ts wijs hoef:i<" to
Slf:l:s • ë-~n keer per m.1;,nd ,
0:1dcr
~":
namen
van men- vcndit:e ir. Van Drt>nthem,
:tJt,_en,
re<:ht
te~~n~~e.
Deh
;
.
_
bij,·<'nkomt la de D<>ftige ~<'tl d1!' ~" i~Atstc ;arf'n Ie- rl\e beschuldiging va :'I poliUy: met Z~lfl ZOC.It)~?
.
· - --- · ~
lla:•.C:'~ s;:.ciëteit De Witt" en
<inr,,•n ncbo(!n ge~ouden tiek avontu:ismc luchtig van
Alstubhef,t, kan het met
in !iet Bd Air I-:otel, l()U vol· voor hc·t Ge.:elS<'!I:til r:omen de hand. Hij Le~wccrt: ,.Ik wa~ ~·:~1der.
maken en b\jr.a hci~cr;:icm·
•
;:!:'I!~ ~c op~;~v~ \ian z.:jn
de ga·;eil had. Cc!iJn was in
voo•·: n:r.~L v;;n R~,vnmgen, heb ncvit t.-.l een ::.;;dt.re parNo'' narder, zoda, de bu\'C<i~:·.;;'~flt9'''1~,veer 450 ie·
zijn jt:"~·~;:! :!\'i',':~t ki11d nnn 1
dr. E. a '- am~o, ~1ader ~an tij dan tot die· van Fabius be· ren htt ook kunr.cr, horen:
d···n L>ll~n. tv: lot' nadruk ver· Rappard, P. Ego, ir. L. Fhp· hoord."
huis bij de \';:n D:e;·,ti:·m•s.
-~----kbitrde nii dat èit allen
. .
.
,.ColiJn Wils a·ljudant v.m
&<!, Van K«twt.ch Verschuur,
Hoe kwam hij dan terecht
"z~cr selecte" ledet\ ;:ijr.,
.,Hct is hl~~ een zi)Ottle, een
gc 1;craal Van Heutsz, de vol·
:nr. H. van Rtel, dr. :nr. A. op de ver~iezln~<slijst voor
"mensen met naam en Zce~,:l'rs en de .:cno<!mde s;e- 1 de Provinciale Staten van
fat&i'l ~oDit)e, abcr~us, ~excl.-r van n•ij n mocè<::r was
1
f.larn",
w·ir~k\'ls. aè ...·crteabcs voor f . ouk t'f.;ncraal, net ~.:~, r.1ijn 1
nera'li~.
.
boer Harmscn?
.,H;.n n.;mcn geef ik e<:IJ.'
bordelen,
zelfs
in
De
Tclencef.a
V;::~
!leut:;;;
st\iu.-de
De- i'.Per Van D~entne~o:
,.Ach, hcc ~aat zo iets. Ik
lf·r nooit prijs." ~ldl.ls rie ,.De _mee~~en van ,r.en ZIJn was met v;.,kanti<! in Göttingrilo.f, wcdècn dat dilar Mos·
Cclijr. aa<\r <Jns. Er, vader :.:ei;
lll'•?r Viln Drenthcrr.. ";\la«: w~l.hd ~"','·Ja, dat :s zo. We gen. Daar belt boer Harm- i kou .achter Zit?. Is het een
al sa.;w: daar zit een minisbch.1lve dele 4~0 Ir.den he- ll<>ouen ooK dne 1\amerl!!den sen rne op en zegt: help me 1 wond~;. dat G~.~ zegt: barstcr-pres~~~nt in. ,pac i.> een
sch;~.k.<':t
wij ove"r 7~!~~r ond"r <>r:1." leden. Or,k hun uit de brand, kom op mijn
t~n )U •• le maar.
(;;.tscenh;Kc man.
lO.Ul•.l wmpathi~anten."
nam~.-. ~t:nne:1 ?,ei:<as n1et lijst st:;an, je bent bekend en
,.Dat fatSOl'nli;kt• vat. CoVot:-r~~''s ucn ''ricnd v;.n cie
l:t~r.(•ó'll;o wcn.h;n..
, .
d!: mensen vindc:\ je flink.
1ijt1! d;;t :,r.:b i\ ~·1 d·? (!C~i :u~
he<.r Va:.. Drenthem nlO•'t
De .>;nr•.::nlar.cse 'lie:lig· !k heb to~n ja gezegd, :naar
a!tiJd \er\.l~ wii,e:; h,•i;oen.
men hd ~allt;;l van t,;.o en
Er is ?.o ontzettcnd veel, : Dat .fat~oc;,!:jh van ColJin
r.cids D•c-~lst vertamclt öl lid van zijn partij was ik
ltl~{,~l n1.ct een korrchjr Z(l'tt
~n
•
l\
~de
v'ndt
·
" ('' ll d ·~~n·oor 1I
..
t
h
d
t~Inf. ~r.l~t;!Vcns over h~t Geniet!'
.
r.
•J .,<. ,r a..
I
•
1 en van "" ,;w ·~.
Yl~n... r·a, Het No~nnlat,] GèDe nieuwe redder vmdt
Zo'n minister van Dci~n·
heb •k 'n nel verze ''t'"e7 r!~d.ap, .:l<~t eoe-n voortzet;;:,.; •••• ;1np zou in w"rk!'li.ikoie, die zegt dat hij al onnasten.': ·
• " ' I
llng is v.m de bt>faamde het politieke leven ;n N.;der·
he~d 1.oit niet m<!<'r dun een
sciijk wordt wanneer hij i~· .
..Als kind h·~ordcn wij
dozijn oudere heren b~sta;.;1 tunchclt.;b v;m Fahius. De , land ,.zo coroupt als de
mand -:en uniform ziet drá· ;i lij1: wel ::n·<:il<'r' in t!e ;:eremet n6!! mindc1· dan twa1dî heer F~ bi u~. c'.ie in !96•1 i p.-st", vel met ,.konkclefoet.tieorf. v,.,·,:-1. ~p~·i~htr-.r v~ol
:.i~·,;".hljk.:tnóatdtJ-;w"t~rl.
S::<'n! .. Doo:b~hi~tcn m?~Stt'n 11 tor·rr\:o•'!r~c :...{~nt. D:;ar ···-'c~·d
a;-r:; r·~ thi~ •• ntc:n.
z~ !tr!'n, roanr prr~oonJL.;k ;~ je ~til van.''
!
ultr;!·f('~ht:;c ;~art1j Vrije
VG.:.:·zittcr
\7im
zou ~~~ he.m. ve..-!J;u"t:l~n.
La~-;g h~f!l", dru:!s. sex.
r11.rr:~r~
en hii "'~"'zeer be-~
Dn>,·.'h!:m (lW) wil des,.:.'2"l":.!"f~d
OV("r ~(! tCt . . KOms\ V3n
J.~
~
z.o'n Vl.'Ol\\V(tlil~~ rr&in.:~<"r, IJ Den Uyl, hrtd je tvcn nog
vr .~ .•.~~-~ ;tllP.l-..11 c:~ n.-tam v.~ta
Zovc~l ccrrupti~ meet voldu! ee:t ~oou b11 de V~>RA j1 n;et. D.: wereld was no;c vre- ,
clco :,.•('rf'tari~ v:.on het Ge;;<·l- on~ ,.,lrl"rl1rnd.
LJ"
hmchclu'o,
opgericht
in
1
;;:ens
hem
var.zc!f
tot
een
heeft ie daar de: pr:jzen · û....
s~h-•:> lHiisceven. Dat i:; C:e
voor
drugs bckt'r.drr~i.l"-kt 1
•
•
cc:..-::~
If;-~9,
te!d~
n<>g
ma."r
twintig':
staatsgreep
leiden.
Hij
ver·
h~er· .1. N. Je lJont varo de·
voor de radio: .,ln het CIP.:P· :
Gro0i!uge van Vl·ijn~et,e J.. den, leer. vice-admiraal' wacht er c<'n zowd van lir.l\s
baar mt!est 7ij een pak voor i
lll;;rs. EreledPn zijn rmri<•r 1 Pinkc in J972 de heer Van als van n~c'J.ts. ,.Ik hoop dat
m<N de :.mbas~adcui'S var. j Drentht!m Socsr:1an ver- het binnr-n dde tot zes
~_'r
bl~~e _r.lll~n-~hl.,.~~~
1.<>rht de inrnlddc-is van maandim 2.over i$. Het tou
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Door Henk de Mari
di;. Als God r;iet ~;oor ie
zorgde, deed d() dor.111we het
wel. Z<r had. hè~ :nu!!,rn l:.lii·
ven, vil~dt het No.~mnatl.l Getelschnp.·

De V1•: 'r;
..,\;.)..i..)

Nadat deze wer,ok d~ tcrste
publikatics otet· hC'l . Gc;clschap waren vcrscn•cnen,
h~eft ie-mand ~n De-l; Haa.g'
~c-.Is ~:~ \"lé\7 Ul~t:.~;;ti;.:~r:l~ }:!l·j
cankb....rhc;d, u~.t
r,
toch c:r.d~.i)k .•
d.~
mo<>d
h
..
d
te
zc
..
~-n .• a, hiJ
d ,;
· 1
.1t·
0
1
a zo an~ a~:h, .. " .•1\e·
rcnd, h•/', z~~t voor7.1lte1·
Van Drenth<1m.
Alle rC'actic:; oliz hij ~c~t
r.ckrc~~n t<: ~1··.hliCI"',, !..V~.rKt:~
n<:n1. 1n de tt~~cJ~t.::' d.a~ .,~J J
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dernemtrs, bijzelf ls er aok
een, ook niet.
.
Na bet b~rstcllen van de
· bede in de rede is een van de
eerste dinsen die hij gaat
' doen het afschnffcn van het
minimumloon. Want mini·
mumloon is volgens hem
waanzin . .,Het is de gcdach·
te van de groenteboer, dat·
iedereen een minimumloon
moet hebben. Ik heb achttien mensen in dienst en ik •
moet ci.e stomste evenveel
betalen als de knapste. Wat
is dat voor malligheid. Ont·
zettende troep!"

Bitteruur
• Er w.orci.t natuurlijk ook te

veel belasting betaali.
• En van de 14 politieke par·
tijen zijn er zeker 11 over·
bodi8', geheel verziekt, eor·
ropt en krankzinnig.
J kent het hele rijtje, je
hoorthet op elk bitteruur.
,.Als Ik maar niet hoef t•
schieten", besluit onze toe-komstige dictator. .,Daar
boud ik niet van." Hij heeft
deze week de dertig BVDagenten die hem volgens
de kranten achter de broek
zitten, zijn t~lefoon aftappen
en zijn schaduw volgen, uit·
; 1enodigd lid van zijn club te
worden.
Ze zullen het waarschijnlijk niet doen. Een tragisch ·
geval van jammer voor de
bitterballenrevolutie van de
1
dinerclub van ir. Eduard van
Drenthem Soesman.
Hij zegt nog: .,Ik heb heel
. ,wat gezien van de wereld, ik
i wéét onderhand WE'l hoe het•
_,....1 moet. Dat wil ik laten zien."

TELEGRAAF
9 AU6. 1975

9 AU6

hoge ambtenaren en reddelende politici samenklitten. Als het waar is dat de BVD, zoals De 'l'dcgraaf zegt te weten, recentelijk opdracht heeft gekre[t<>n het NoenmnH!-ge.zelschap 'in de gaten te
houden' dan zullen daar nauwP.lijks bijzondere
maatregelf'n voor nodig zijn. Veel van de bc•rrels
die in De Wiite worden geschoiLkcn zullen toch al
WE>l ergens op onkoste11rekeninwm opduiken.

(Door Marisca 1V!ïlikowski)

De sociëteit De 'Witte, waar op gezette tijden het
Noc•;,maal-gc:.:<'lschHp blijkt. h· vergaderen, is ge},,gcn aan het::(!lfde Plein j~ Den Haag waar men
ook cle ministerks van defensi~, justitie en buitcnh'lcise zaken treft. Ernaast ii;.:;t het Binnenhof.
Het is een soeiëleit zoals die cnk<!l in Den Haag
kan bestaan, waar C<trrière-dipJom'aten, militairen,

'f~·f11t~T1fiT
Th.. ~RT
\.A.Î.IL... .i ..lo..'.J.lt .l !fA.LJ

~ ... U

Twee ma al een verzocli
Hoe vertrouwd het praten over staatsgrepen en dergelijk 'k~!'J.dcl'lijkheden'
in de Noenmaal-ltrin,r: op De Witte is

kan men ook opmaken uit het boek

mal~:en ~r

Wi:?

dN·l tlit van dit Noen.

rnaal-g~H:],;<:'hllp <.ht vnl,<;eilS r.ijn voor .. 1
;o)Uc:c, lr. \ 1 ê:n Dr~:n!ile!n Soes1nan,
st:·;,eft n<~ar de \'cr-;;mging van het
!JUic::;:t landsbestuur door eço 'over- j
:~.-:;;;~6;c·."·i'\ci. n1ct c ..~li g~ncraal aan
hd ho·,.ici'?
Vii•\ t>n·nthrrn So<'SI>t<m. die cvcri~,~:~~

1

!'Cll C'Ud~ \TÎ!"nd Va!\ t~Q<:-kfl~k i~, Y.'H
•1>;:."1::tt':~ n,~dedr-liri:.:·.en doen, tr.;;ar
J;;·\>d~...l ,.,".~l Jth-:>t '<irit'· J:rü.·;,(;J.•lf·dcn~ (·ll

S:'.c ..<l

t·<'·'l ~:tuk 0f

\Val gr-~'tl'3t\15l. E~dt:l:i ;n

kr:-tn1c.n \\l!icn \'.'êt n-.r,.~r n~r!1Cl1! Vr!..tl
P.icl \':!'1 rlc VVl), :!'OU r-rbij h''ren, C'll
f~rnenat Kruis, ond-~l::fche: van het
leger, 01 n;et. t..~ V•'rt:ett'n elP. nmbas~
sad\''ur:-: v:u1 A!'l!4i:ri!::"l, Canada cu Ni-

gcJ·;:.a. De }'..l ..·.cd~·.-\-!ZI:l !\Hddcldorf ; 0~.J,
a1~ C':-f'Ed, Ot."!~ lct..in~en voor het ~~c
i'~el:,-:·n(!p

h!:bLr~l ~ehvud~i.l.

Van l~id: ~r;cen staat·
l..
1•
• •.:. . •
'
hnnwge
Jmc:-rocveu

me!en \'C•C•l' ~C::n greep ram· 'L!c wnlia',
de tele\'isic voorlll. De• _,l i,: de bt:volking in ho:-g tt:llii:.O op t~ Z\VCi)en tot
'daaèkn.::.:htig' anti-<Y>;nrntmisme en
haar rijï> te mak,m VIZ•!' .~:.n NAVOoorlog t?.gen de Sowjet-Unie.
Kort nad"lt zijn IJo~k '. .,:-~~.:lt~('ll is de
Portugal-campagtle ''i' 1: •n;: 7 ·~racht,
het.eec;l tüont. <!at d~ cr.·.;~·t!Sn:;{_ n bin-

gcplaml
liet

lrti;~J·:L.prc.:c·p

ctr.

vo::n de

,..,,,.~t onthu!l·~ndc

,,i~·\ l:~~t p:·t~l:..t~l ~c:.n
St"~\:~;..,.-)l:Pï
\'.'i~.<trüi

L:

\"lor::-~1:

C'0~1·nr~.::nt~r ~n

lc, t·J•:1.""":(.!11'J·i:c·n.
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aff.c~::c

lJrt~"{'"t~h~: :1
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t;li!ii. ;'i:'·'

\Tan

l>:plett -

v:;.H

r'::4:.:r

4·ij~) ~r~S!:ICCt~~H~~·

gc~~,cl1~lrt,

ze :djn

(!('l"'L:~l· ~~erlu.:elè..

\'/"'·I

Hr>t h d;;•, oo!~ z•~h· all,..da~gs
S()f::,m:.n wil: het )nr!·~lTJ?nt ontL;.:dcu ,~lJ (:<.t:~n ge~u~1·è.;ttl O!' h·!t C4t3l·!.ui~ 1
h:;:! dJl;rc·n.
Krl11s. t~·:' {!~~J1Br:)_;.!1, vindt. d': rH~~nz..,:-f-1
~;oe~-I:"i.a:a

tingt:·ü vnn

'khldrr!~jt;:•

.E!'l

VPn Hiel \'(','klaan: ;;+•;·h~st::ti:: (;"1 hij I'
'V.ti' c1;t gNclsthnp c tn st::~üi l:~mc:;ge
htit'v.ht~\·cn \'l~I\V2C!Jlt.
1:1111!'!:•, ~ l<-?,t 8o,··_,.:-,:•~•

in Dl' Tdc·l

'V:.(

I

ltij (;\'CT

t ~ 11 i 1(:·:-· ~!·:·r. ).
l~t·l'~~~._.t,j;\o h·:~h{··~'l·i. ~ft S•)()=-•~ uit ·~~-··~·v. ..
k•.:n t.o~ eh~ v:-~rt.r:..::.·!\"Ct: t:~ ~ ..·'"'tp1·~~~~t
'fc·~·h v. ~n··l~ D:: \\-:.~i~ P ... ·;~ i'::-~toi'.t'.. d
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.l•J-~... ~ .
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.a.
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7.t.,·:ll~ l~jj gcbeh!~-.l

con:act r-1ct
IJ.in u~~h~ zii!'!mede-10vûn ~l1 tic'. J(rtt~~ vt.· ,~ol;t=;.\:;·
g~ncl~a;~l

t
t

t~V\..\r '-~~-. p-~~c.:~ rr"·~~ _.. ,:-~h."'~r;. ~:v:,!;~~ f.·~ '"'1
!.,::.u~do.; rr..;:~ het ·v\ 7 !')~.~-!·.;ar~.t..oor tr... :~1 ·
~·.., '•, ,J . • •'

To011 ;:;p;~~~f!-ulnl l(r ..ds i~ 1~51 \"-'"t•rd
&.fgc~•f;t ~~ 1.~ cl).: f ". '";,n d.~:; ~t_flc.c hl-~ flüf
(o~n te \\·'orde-.:~ '-'f':~evo~i<d c!.J( ;~ d:: ~H..t
enk zozc·':'ï: in ot:<-1-·:·~i·:..l~ terct.~i·. ~IJ J!u~
3

r,-~:~.J~Sl\':r \~ru.:.~~i .. :g:
'Do~-J .. ·~~ip;r:_n mc.... ,:t(··;l. 4t.! h:.,n' (::-'~1t
''.'(.!"(1', t·t·(; dt•.;ii~) u~~''·;._Ç·';·J,:,· i;;f~·~ 1?t ""vf-:th

d '. .·, .,- ··~

nen l1et 1\oc~lnu.~:-;l·:.:-ûJ-"I·I:.;c:b;~p Llittder
'los vt+:t. <]-., rc-:1l~~cit= ~~tann. ûan de
(rud~ Drp.çs, hl ö~·1'< tll zr:1'n g0~natigdc
rf-actie, 'vil doe•t ,·...,:Jrktan:;ï1.
Als Kntls in ~.ijn b(Jc,).;. bdoo;;t dal.
Vllor ~~": ,; .. roep 11H<'il' 1'.' en rr •tio die
hij :ûch ''<•n:·,).f:lt ';:"'~cl . .,...., ... J •:··Jd' noè!g is zal l:i,.-:-i'l~E~ dnt <J.q·t:~·-~nn..:n.
J\·!.a:..;r in èh!O 1.-:rinf~i.. . n \\'i.i:P~ l{l~-~i~:- zich
be'.vee;_;; is c.rh._ Î;(;P.l \'~)! .l(elj voor-.
ha:1tkn.

I

E!ï~;~r uH t\ ..tt hij ruin~~ t~:o:"' ·vo:rink 'r·cn
J. .. ~lk ';·{ •. Jl" (;::;:l" lJJt"ïtC b:i\-!n'
r~:\'( H

Pn ~··0;•:

dat Kruls kn;:t gded<~i! pub!!r:)erdc:
'Genera:-.! in Nf:'dcrlHn'r. 'l'ol tweemanl
toe mr.akt hij daarin mdö.in~ van
sug!',cstks, hem .in zijn loonmnlige
functie v~tr, opperbevelhebher gedaan,
tot 'krachtig ingdj~n·.
Eén kt::er w<Js het een hoge mooemilit.alr die bij vocrb<,at ;-;ijn sieun
aanbood voor het r,c-.:;.1 Kl·,!ls zoiets
von plaa mocht :z.ljn. De andere: ke&r
was het t:cu 'clO<w rriJ ho;;el!jk rc'\Vaald(·•~r~~ p.JHi;c•~, ti!e- ik i'k1.l~ et=n
staat~rnan. ï.:OU willen. no~·!"rl·?n'.
Krui>~ :regt hen beid<m ~c-a>--Jw('ord te
hehb::n ,:"t 'een d~rgdij!•e stur,t' h-::n
binr.cn 2'l uur op hd ;r'Jlitki•ur<.>au
zou doe-a bel;,;,ndcn; dat 1.<:! bij dus
ook v;el r,an Soc:;:rnan vet·tt.'il{ n ..
Kru!s, 'n::,_list' ;;Is h!j is, h"tft na~
lijf: e('n ~mrie-re or, 1N'SÏD;'. (lj) het. oog.
Hij ontvouwt. in. z_ijn bc:~i~ het plan
om grote sC>mmen f.t:!ld bi.b:m te za-

I
'

L.i:-;r~lhr,lt\·,ter,

;:.an\ve~4 \·t~n &t~ vrrtt•gei~\·:o~trd!~?,0-r Vftll.
Ct:'~tarH!1:" .. Kruls
~::.•,cl;p:~cdige

de l"r:telic:-:tj Es.p1c.~~
P<'S\"hr:jft èît als

c'"

vriendendicn:;t, en verklaar·t d11t hij
zijn he6t heeft gedaan om de Ameri-

kaanse helangen goed te dienen.
Dat ging van ec·n leien dakje in <li-1!
tijd: er waren meer KruJ~e:1 nanp,ew;>rven, zij htt niet a!tij(l dc<)r Dscnhower Jlel'SGouli.ik. liet voornttamsle
doel WM1rvoor dt! CIA werd op;~c:r.et
wa,:, volgens ex-agent Pr.ili:., r\.;:ee,
h~t scher-pen van 'een gm\st!g Jnv~s
t/:"!"in.gsk!irn~-=tnt voor de Am~ri.kannsc
inctustrie', en Kru!s ht•eft :û<h be.~!i~t
f'en harde werker gutoond. Van df!
Amcrir.<<n Expn~;"~: ;;~~pte hij CIVZl' l':!'ll'
de KLM wu;.:r hU het initi<:tif'f nam
~ot de 'Holland Pr"Omotion' en 1\('ht,.re,'nvolr:cms eh-i'! Hilton-h0tds, \'l't~-:-hi~l::ndc IIollidc::v Inn;.;, een H•J>·.-a:·d
Jobnson hot~:>l t'n het (Jap:ms~} ~>b:ru
hotel L1 N<:dc'J·lar.d liet bcu\t-~;;, .\!ler,1-~ril 'prlrrreur.: jl! Ecropa' ·,~~1kk!:1rt
hij trCJts.
Hr.!t i::; deze 'p,.nrnvHvn'-c:.."'\rariPg t~~
h~:n nu in c;~c!t <~:~en 1.c f~~:::chil~t
rnrt.kt ('\nl de telf'.\·is!e PJJ(!e~· ::!:-hot. te
n...:·lncn. \·.'h. . ,,.t.:·.~t hct:ft. h!j het c·:u:. ..
tr~-:;1 ~1.!

i';h1n·..:n.
Drtèr: thmn ~·>~·<:•1-.:m ma.~ da:·, in
drit: of •.·ieT krant.~a gdnL~n'i-,:,wd ~i;n,
hij is àa:-..:.r:ncc l1:? r.·i<:t <le b~?l ~ ;t::;-

v~,,,

!'i.tk:.::t•~ 1n::1n Vdr~

l•..::t

schap.
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wf.rd ·het

laad
opgeschrikt door de P'J'ttthteil ~
een aa_nstaande rethte ~e··
Een greep ~ar de nWt· · het'
voljge week _nog wè!ri!r~
· ·
Noenmaalgezelschap, ·däc. ·..OJiclel'
voorzitter~p van ~- -~lf·
E. van ...,"-.:utbeJn Soiiïrii IS ..........
matig bijeen 'sehfjnt "te tomen om

/J(t,Ç~.. ~~ :r:~~stand in de wereld te be-

'

Onder leiding van een .PMraaJ !
zou een ~ orde op ·
zaken moeten stenen·~
volk .

'*

weer. tucht· leren. _vooral_· het .Joho
volkje, dat vrij ODIIUl mee aeb
en drugs, en.het -~ ~het N.;.
gen heeft ook.
Dé Tele&raaf ett· het
Algemeen
Dagblad
meldden datde

.n /<
Datum: ........§..,.,.IT~ (/j'~
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Niet langer houden dan -

j

GEZIEN

I

dagen

Volgeus geadresseerde

_da=t·rl--l-~par.:::+-:o-og_t._k._a_ao___

L-A_A_N_LI

1

-~&B i/Jpt~

.. /tÇJl ' ..........

I ...... : .....
I

-·

...lt.&. ...... ···1·----· .... i.................
I ·········,
... IJ.. ;::: ....... ......
..... . ........ --· . ....ft#. ..... ............. ··1----.. .
....1:1.&.1> ........ . ........... ··1 ................... .
Ll
~JT

/IJ /..A /j,.,
Aantekeningen:

--

IOU B 06

schien ook, de voetballerij · komt
langzaam· op g~ng dit jàar.
Het · NQenmaalgeulschàp Js waarschijnlijk op aanraden . Van een
Amerikaans adviesbureau eeJl _pogÛlg om De Witte te redNI:[,-iQr
het Haagse Iunchleven.
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vereê§en waa~(ZaZlmheid
Van onte parlementaire redaetle
DEN HAAG -Reactionair Nederland is o:ganisatoris:~h folkloristiac:h t:n zelfs qua politieke op-~tingt•n em bont gcht-el. Afge_xo \'an enkele parlementaire
splint.erelubjes met hun eigen re·
Jigi('t"
tn socialt> acht~rgrond,
best.
.:r ~n Nederland een tiental club!: die Jn felle bla.:1djes
ageren tegen de gee~t van de tijd
en roe;:~m cm grote schoonm::ak,
straf:!.-: .t,.,.::ht en uitscha'\;eling van
iedere linb~ jnvloed.
11:0.0.1~ Tl; .. Nortl!G\h:tE"i'IVet:r.s Ne-

Son'.milg'e 'tl'Oepl'ont.
~

Vo.ç;!'l!

tl'a

v ..r~ .•

heb~
~n nto::er rac.s~:frhP ~n J:cht !:i~d~~'!:i
SC'~le e":'~l'··:-:;···... :':d. ;~:ld~e d:J:~ lc-;ri:C'û tn!~:r d~· ~~1ruk op :.u:...:etc :-.:;;1f"n
e-n e.fscl'1.ttf1~.n;: ,~~n '\\~t bet M:lCiaHs:ne
d~ l~at.st~ cl-!~nnia ltot ~t.aT.~..d. he~'!t
i\""brar-:.l.t (! ~,·:ns Dt> '\rr~je Pers,
&t~errr~i~t, l'ab~U:J Nitlt't:sb•·~ev~~
oud-;s.!:r:jd~, enllOVOO!'I$),

derla;Kfse

l11ûe (::-i1t'U),

.flKx>•

liet b<:<'~: .;,·.\<e••<«a! m~r m..-t follk-

Clubs blijken
· politiek·
•

1mpotent

die ie-ls te betekene-n en te .r.euen
hebben.

,.,..n zijn medcled("" he-eft hem

Van Drenth<'rn S>esm;m zelf moe-t
nie-:.S van Gl;mmerveens ncisrne

'cia:ist

wi~

uitnodigen (,je mo<1t wete-n. w·ie je te-gcn.<fl"'ftLicrs rijn"). m-aar
ve.:-..c·t

d~:J.r\"ür.

~r~ehooden (.Je u;;lt het
prrtlig h·•'-"u"n"). Ht>t ('11o~a)"<lalt>.:l.de
•te-it ruim '\"!~rhündf.rd lede-n.. , ..~.r.a-r·v•r.. rn:aa.ooe: ijks Zf/·:1 t~'!cr
t\J( ma<n meemoppert o,·er d"' H>m..1:-•
vcr.hi·.rl~~n van de rC<"t-nte \'cdedandse
cU:ütu.r.

~eztJ1St!i.J~P

.t;..:;.''i.t- ~~:--.tl..>.::.S~ J)-.~ _y.:,-"~~~~f'!.;-e ~··~::~,<:~t
v.::c u. ...t c~otr.n cl u["':; ~~·}l-.:~ 'C.H.ue.4JA.
~:t l:.ct ·,1.PC1~·:v.u1.;:r. Vëll':l }:et C"UlÜ~\rtf':

d;:.·ze. wc~·'.:.

~~ï·,.\,:oe:

•"-

\(1-;..r:.g.:~Onle-n
u:~
\'\..rL ,y:j:('1\
1-'"i..-th~w~~;

J.

f(:"!cY.x

bij;.:.u:ld<:!"è

bc~angstelling

VO•>l'zi!te-r Van Drenthem So~<:m.:m
heci' 11i enige matc:n in a>;n bied Ht'l

Gezr1g gepleit voor e-en ~J•dPI't!' p~rtij
e:"l staatsrechtelijk st.P.h-c-1, \\ïHirbij
voor!ot;;g ~.e-n g<:ncraO?.I. "-·:rt (lr.d.::r~
oppcn>fii~ier"n en e;,:> Rar.:.d t·~n Oude a de ,·t·rnicu,Ning m·Jet~:n b'2'!!·~!ci
den. (D~ naam van de ~;encr;;,a! h~tft
hiJ al, m,,ar die wiJ. hij n;et k\1.-:iit).
HiJ ze,;:t <lat hoge offi.:::.:ren il1 i~d-er

1u.1.c~t

~~:~~~i;.::~~l::i·~-~~,~·~~ !~::· . ~{~~-~;~ ~}:':..~~ ;..-~-:cl;
r~~-~'~!

:_:. _; ..:

J)--.
\',""~~:.e.
'.~< :·:··:~:-~r
r ..• r.--:~,~~· ~r .r~.-~·
:·~1~~- d-··1~~-'--'~
(:·:•; ~~ :~"'·· ,;•·~·:...{ \"...,.r.•·:··:.f (~·.;, :-'~'-e;~z-~

r· ..-::·.,;. .,,,. . .:.,

5v:·,··~~::

t

v-t;;

t>

iJ ...::l,.;.;:r·•:·.: .• ! ,-:.... t:·,>, è:.;.·v.. :r:

\"~ .•;:~!.

pre.;en.te:ren.

Scheuren
'Nu de c'!.zb al tijdens het eei:sto
w<>p.,gan':ia'PO!Pn'k.ie """'n haar be•t;a~·n
dt~Jgt .te .sr.heuren, hoef-: er we1n!'g
•vree<,; ne :z\i'Ii I'/'OC>t' een .ge•1a;;·l:'l}e Sl"n\!he'e à 'h'l V\iltl Drero..t.!lf""ll SoHm.~.
()o.k v:at dit povere pogen belr<:f1
i!ra.n ~~~'t Noeromaa~czelo<"'hap model.
stiHH~ ~~:oo-r he-e-1 foJkl-ori:.:l$-~i re-act.:o- i
na<i>r N ed<-.ro1an4.
H~t mee$t bel·angv.-ekken:le a.!pçcl
h :no:! de grote alroc•m y:m :.:ac-t.:es 1

I

d>c Van Drert1.h"m,S·:>.<Snr..n m \~j

treP.m reclt1s, maar e.r:re"m jo.t$oeTI.-

gt'l.•e(*n gemakkclljk aar~"Pree-kba~r
t:i5 n v\>or pleiOOoien ln dez~C" &teex.

. De poEtie1~e d~nkbet'1à~n van Van
DrentP::.~rn Soc.3man ontVflt~en \~rrder
de beke-nd€' ried~ te~~:1 p.Jrnc~raf~e~
O!)~n.1ij1te erotiek, dnt:!:i. staatsver-

Dot l-3·: r.tE'It G}1n\...9"\1~t"lv.eer:. o{ V~r.
Drenthrun Soesnun z~)n va~rt DJ~t
lt>-p~n,. uHn.~..r t.-1~ .çf;;n ;l:':.tL·:.-:rt'C.l4~ ~~~

sr:::Jltn~. h·1ee b~·lastt;lzea t:n bt'-i!"~igi'l~ \' J1l de :Z»:~fstand!i;èn.
v~~~
clcnK!J•.::(~lden als \.""rul de
e1L E1S€'VÎt-"-r t.n~a!· daT"J n~~.;; '"'·~t for;;'=::r~ ~·.J

,·vn

c.ot~t~l·.Jsies.

Elitair
,;_.n

So-!:~.ln~:._
gclijk'lr-~:~~-dr.!L

Van Drl)nthe-m
,.!.ynth!!sc-" van

e-en

f\n U

n•l. 0'":; v:ll. d<:l AVRO-TV -:r;;r:a~

(~:~~1':~:~-~~~r~rk;:~~~u~·

~:'1c="r.1!'1:·~'!·"'7f·;~d·~r·

dPI

kc·nbaar

C•'maah.t <rm voor óe dub te bedanken_ Zij hr:-00...~~ b~t O\""ë!" e<:·n ~":.!sti·
sche actie van Van Ur.en~h.t-m Soe.;.
man. tt-:-:\vijo! <kze zegt in z:jn verba·
Jen de gees.t. Vl!.lt he-t 'e-.z:,·ischap t~ ~

,..,.,J.

-hu.,.

~ J.~. D. :..•. <Vl'n. D:c-;J'ti1i<"'~
~-.J·:~a:: v:.n ~-n lfa=t!.'S jnl.J..

VLOC'~&<!f~<•n

. In samen·hang met het optreden t1m een links kabinet, met
een grotere werkloosheid en de
angst van veel mensen (ook zelfstandigen en meer wclvarenden)
voer een terugval qua invloed en
inkomen, ontstaat E-en wr.t grott>- '
1e "pulitiekc markt" \'oor rt..'<:hti"P
en reactionaire ideeën en plaJ'ncn. !1'1. de meer extreme hoek zou
een reactiona~re g~o<:p, die politiek minder impotent is dan
bc•staande, kunnl·n meeprofitcrcn.
Daarom is enige wa:~kzaamfleid,
dat reactionair Nederland de
grappig-folklorislbche sfeer van
de ltmehcs in De Witte of mindl"r
hn::.:,•uzc bittert:lf,·!~ in de Ilaaji·
se Tr.wsvaalbwu t nlt!t ontsLijgt.
wel op zijn plaats.

geval ufat5oenlük. inc-orru~t en hei da~en lla de pubb<atte3 ka"«':. Zo 11
tweehonderd bl"ie·V<"n en on<>phoudemeest p!iC"hts~elrouw" zijn.
~ijk '-'lefoon!}es van I ie<fcn !!·;~ 'l·ceft."\ ·
Ovl'ri~Pns m~>et
Van Drcntll;,m \~î:laa•g nog de ano~1it:·me ge:r~..a.:al
ct> s-"''l<>u.J<'l'li nau: het Ca'>'hU:.9
Soesn1n:-~ var1. een sta.s~ ~J··?tp niets
'"T·te11.. i tiJ hnovt dat ~~~ p~! cent van lc:l dr;Ql'en. Het is ra d,, t.:j~a vierde kiC71!l'S 1.i,;n ger.~:-a:;.l r:1et ~:eço!g duir..,nd stemmen. &:e Gè:m..."ll~C<'Il
aan de rrtacht br€ngt: .)~.. L~n een · vcri•g jaar ·in ~n Raag k!'~.g. ~en
volbloed democraa.t. lk t•cn ,.;et ex- onieur.v ttoken ldm <~<'>l ovr~i grolt

·nu.

Lunchen
}:i~t

d~~

\"(1t'r

:;o<.:.m .. l<onden ~.)U hc·i>uE;n. (D~ BVD
ie~s: al JlT;.':l ijv·erig al!r-~rl··i uHt·ar~:&~:-;~ b1:t3djes. maar sch:jnt ·e\'en
l~n;,: <\; p.)!•ticke Lrnpotentie van de~
r.roe1• te ondt';·kennen).

avond, er:! i:le:n p:rc.pa~~~!lwo;.fcn
S.~(~f I.Ti~ .wn<.:n. Aan de ander.: !.o;ant
t;JU hr;t ~-O(:r.m~rdgetl:'ls..:·h:tt) ell ~Jn

ZA ·..:t:.:-".
f•·H~'t'l.t~

dton h>•bb<m het

De Tdt>i:raat gaf dit g~?dschap
,,,"'t"t-k gro~e publ!ctEit onder het
dubt<:<.lze voorwendsel dat de BVD

1

r.:·.:~. t•:-:.

Ovct:geus gaat -de p.r(>p.a,;;.;nda van
r<..,.t1lC'!'l 'OJn ~en tijdc-lljk l;éL!eraa:~be·
;mcierr} k(J{'k . En~e:.e l.e-

d.-~7-€:

~l?h

~~~-~;~n:;; ·;~?;: ~f~-~-.;~~~~:;;n ;,~;J ~~:~:;~z:

te-

de VOOrl.Îttetr n:;t'n:g 1:-d V:tn be-t &e-

w ;nJ, (lat •i9

~-1 ~Joost Undner

litj<-ke

(De
VT~ja 13 tr{]!'i'S). !\a d:ien.c: tJo,xJ \t·as
v.·r:~\"~T.: r:al A . .P~;!.~è (d:e ~ ijder..c
r... p._:.:_ !j·->::~'1'"'" '-<cties !n ln.d..:,.t,~.s.ië

'b.id..-,.;~:fl'Re-n

gen cl~ toestroom van Surin~mers),
en de heer L<e·.\"i!l (nd.ot rare t:c>doe
met b·lmm.. n, dd is we.anz.in"} z;e-t
hij als bond::envut ook niet zitten.

te '\'"er. ReC'hUe .U!~""C'UJ.>i<,, zli-n aa:t:'~. 1no:oa:- hot OYt"rJlU~

Dit i:-. -.~r. l'~rH:h· ca ps.-a~idu!l ·van
\;i-1..;è~~i~
nt.cre-ndt"el.;
~i.aa.~d.o.~
n.!~.~ro.;~;~

!lebbe-n (.ad beeft li>i.i
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h.ik".

1,.:~ en 1\o~t.rjrt...,_~·.lt' l!!""o~:nb~~Jen r:~
n Z!~t~n rl~Ht n1l-~ ,::-~n p1)~(:;'~t~ël~ pvH-

l';... ~.:.P·.n"·~j 1 ;.;.~: :~ct..;.zh.;.'p
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Het Gezag I
G'ISTEREN vermeldden . wij
iets over de politieke ideeën
van · de heer Van Drenthem

' "''\ll

Soesman,
~

Periodiek: ...

~-~ ..

Datum: ......... JP.."' ...~~-

(Jf $;

Niet langer houden dan .

GEZIEN
AAN

dat.

I

par.

P&B

dagen

Volgens geadresseerde

I

nog t.k. aau

.:van

het

Noenmaalgezelsahap.
Met een !beetje gelliUOC ~Zal hij die
ideeën rvooavnnd ook -vn.a de tt!'leviaie awnnen spuien.
Op ll!idha:el!f zljn de gedaohten
&ie de ihEer Soesman IÎtll het orgaan rvan zijn gezelsctha~p ,.Het
Gezag", naar voren brengt niet
:meUIW. Het is een beetje een Oo1.Jd
borrell.tatebverhaàil: een miezeng
stelletje klunrels, dat alle liederiijtk!heden maar toe&a.alt en bevordert; ".regeert" ons knd en "kilt
bet te gronde. Het kabinet zou
e.i,genûdjlk

CIRCULATIE

~WX~rrzitt.e1'

voo!f'

0ijn

I

optreden

m.oeten worden berEcht door de
lfuge Raad - maar die Îl!l OOk al
te b<mllendilg. Wat we moe'ten
lhelbben is een iDe GIWilD.e of de.~~
noods een G.iaoalrd, "een oveont
van ~e :famid.ie di.e toch voor
bet !VCJilk ~Welf'. Wat at.aat ons te
doen? Pariem.ent V100.t00pi.g afIIObalfen (daar ha·d prins Bernbard all eens 'YIO<>r gepllét - en
zo'n man beert tOdh een eer.o·nde

..... !....

.li .....
...

I
Aantekeningen:

kijlk o.p de dingen) en na een
ovel"eangst.iJd waarin de ll'e«ermc
dus zonder pa.I1lement regeert
komt er een nieuw lbesteil: een
·gent!'r a.&~l aan de 'bOp, hij mag zich
loaten !bijstaan door wa.t opperol·
ficietren, een paar ovakmi.ni&tera ·

en een "Raad der Ouden'•. Een
krachtig 1eger geeft de regennc,
samen met de poLitie, -~e
steun.

NOU ja ..... inderdaad borrelpraat: J.idltelijk tOil'IAIJlenhangend, oppet"VVlaakkkig en met
een air :van gewichtieheid.
Maar teged.ijkertijd toch ook
n.!et helema.al .a! te doen a.'bl de
onschuldige folklore van een
paa'I' Haa<(!ISe berea. T-aalgebruik
en "filosofie" zijn YaD een aoórt
die fundamenteel autoritair en
anti-democratisch
ia.
Zo'n
noenmaalgezelschap ia natuurlijk .
geen politieik cevaar oendat het.
maaa- bet
niets voorstelt brt>eien va.n dit eoont gedachten .
bepenkt zich niet t.ot dit ene
o1u:bje OU(l..,geclienden. En daa.rom is net tloch niet helemaal ondiensthg om ook dit eoont verlllóhti-nselen tenmi!l8te te lign.alene.
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NU de BVD een ultra-rechtse
"staatsgreep" heeft ontdekt,
mag wat ons betreft publiekelijk
worden onthuld wat er op dit gebied leeft in radikale kringen van
het Oud-Limburgs. Op het
jongste schuttersfestijn heeft
een aantal rebellerende sct'lltterijen plannen laten uitlekken voor
een coup, die Limburg moet af- 1
scheiden van de rest van Nederland. Wat in de volksmond fol- l
klore heet, is in werkelijkheid 1
keiharde militaire training. Al ja- (
renlang is er binnen de Lim- i
burgse strijdkrachten een inten- J
sieve guerilla aan de gang. De &
coup is steeds uitgesteld van- à
wege interne onenigheid. De 1
ultra-tinkse Zuidlimburgse vleu- ~
gel bij de "sjöt" wil een nieuwe
grens in Zuid-Limburg: de bouw
van een muur tussen Maaseik en
Tuddam door werkloze bouwvakkers en ijlings uit Duitsland •
terug te halen pendelaars. Op i!
het programma staan verder . ~
naasting van OSM en intensieve r
export van Limburgse vlaaien.
Oe Limburgse miltalren willen
graag normale betrekkingen met
het buitenland, ook "Holland".

f

..

Omstreden artikel nader toegelicht

HAGENAAR WIJST
GEDACHTE AAN
STAATSGREEP AF
(Van onze Haagse Tedactie)
DEN HAAG, donderdag. - De Haagse ir. E. van Drenthem
Soesinan (59) heeft gisteren met nadruk ontkend, dat hij VOOI'•
stander zou zijn van een militaire staatsgreep in Nede:rland.
"Enkele kranten hebben mij verkeerd uitgelegd. Ik vind wel
dat er veel verkeerd is in Nederland en dat er staatkundig veel
veranderen moet, maar van militaire staatsgrepen moet ik niets
hebben, daar word ik kotsmisselijk van", aldus Van Drenthem
Soesman.
Hij is voorzitter van het Noenmaalpzelsebap, een Haagse herenclub met cirea 450 oudere Jeden, voor een ~ deel voonnaliICfl hogere ambtenaren uit Indië en
ex-militairen. De elub, die al jaren bestaat. houdt eenmaal per
maand een i1100b in een Haags botel of ~ sociëteit De Witte en nodilllt claarbij een spreker van buiten uit.
De KtoeP kwam in Jtet nieuws
door het "club-blad", "Het Gezag". Daarin schreef voorzitter
Van Drenthem Soe&Jnan onlangs
een artikel dat nogal aandacht
heeft getrokken. Hij preitte er in

voor een sterke uitvoerende
macht in Nederland, bijvoorbeeld
een presidentieel systeem zoals
dat in de Verenigde Staten of
Frankrijk bestaat. De huidige
maatschappelijke en politieke situatie in Nederland met veertien
politieke partijen maakte vol&'ens
hem een k·rachtif bewind onmore-

li.tk.

Genle.M!8~
Volrens hem diende er een
. overKaDPbewind te komen. bestaande uit een pD.èraal (wiens
naam biJ niet wilde noemen),
daarbij ~reassisteerd door een aantal hoge officieren mt de drie
krijrsmachtomlerdelen en enkele
vakministers en industriëlen. Een
.,raad van ouden" moest het over-

ganpbewl:nd terzijde staan.

r

Na drie jaar zoo dan in Nederland een presidentieel systeem
moeten worden ingesteld. In het
parlement zou nog slechts plaats
zijn voor drie partijen: een arbei·derspartij, een conservatieve en
een liberale pariij. Verder moest
hei referendum worden in,;evoerd
en de juryechtapaak.
·::i Ghfteen
zei Van Drenthem
, Soesman, die een ln&'e!Üeursbu. reau leidt. ter toelleMID. dat vol-

hart en nieren. Ik heb jaren la
Amerika goewoond eo Ik heb grote
bewonderloc voor bet ataatunteem zoals dat daar functioneert.
Ik heb ook bewon4&ring voor het
kapitalistisehe systeem soaJa dat
in Amerika werkt. Van een soclalistJscbe 11taat moet Ik Diets hebben."

Va-ziekt
,,Onse Nededa.ndse polliliek

t.

volkomen versiekt doonlat we
veel te veel partijen hebben. De
rererinc kUl hier geen ~
beleid -voeren. Neem een man •
Den UY1L ,Vo]l'ens mij is er IYe- mand in Neeledland die 1110 ilaDdic
ÏID het padement weet te opereren, maar hij moet wt!il witte JJa..
ren k~ van ail het ceschlpper.
Of het putement tijdelijk DUT
liuis moet worden gestuurd tJJ·
dens bet ave111~ud rlllllb
dat ~ens mij noo4mkftijk is,
weet ik JIJO&' nW. Jk viDd dat dia
vraa~ aan het Nederlandse volk.
in een refereudum moet wordtlil
v~eleed. Daarbij lllNilll Ik wel
aa.n ebt helt 'Wllk een ..,ede besHs&lng neemt. Invoering van het referendum vind ik in bet algemeen
een van de meest noodsakelijke
dingen in Nederlalld. Dat Is de
enige manier ~ verauderina" in de
situatie te brengen...

Van Drenthem Soeeman, die .Jaren geleden in de Haape ~remeen• ·
teraad heeft gezeten voor de partij De Vrije 811l'gel'5, v:oelt er DiM
voor een nieuwe partij op te rlcllten. ,,Dan ihebben we e.r noc eeu
PM"tid bij". Bii hooPl n:a de nbliOJtettsmedia de Neierlaude bevolking wakker te schudden ,.voor het
te •Jast is".
Vrljdac lm!l..in blti, DUI' bij

ver-

heurpl meedeëlt, via d& televisie
de kans sön Ideeën -die in~-

!::.to~ ..~~
•-•

van dt.

,.,.....,...~........_"

DE GOOI- EN EEMLANDEB VAN D
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Een Baarse ingenieur Ja het Die~
eena met de poHtlelte c-. vaa
saken in Nederland. Dat is zijn ped
recht. Binnen een democratische samenlevlnl' als de Nederlandse is het
toe te Juichen, als de burgers zich
druk maken om het algemene welzijn. Ineenleur Van Drenthem Soesman maakt echter aebrulk van een
democratisch recht om een systeem te
propqereu, dat in de verste verte
niet lijkt op een democraUsehe reaerinpvorm. Toch zeet de man, dat bij
niets tegea de democratie beeft. Bij
vindt dat de Nederlandse verale ervan
een uitgeholde democratle Ja, dat ver- ;
vaneen meet worden door een politiek stelsel, dat uitgaat van het idee,
dat alles wa~c.
t of wordt nqelaten, iD het ..
ia van ,,de eenheld van het __,
~
i
Vl&n Dren :'. · 'f Soesman doet wat
bedremmeld, aiÎ' Je hem vraagt wie
nu moet zegeen wat nodic la voor die
gewenste eenheld van het volk. Zijn
antwoord, dat al het tegenwoordige
"gekift van de partijen" tot een warboet heeft pleid, is een eenstaterfnc,
die - só zij al op waarbeid zou
berusten -, seller niet hoeft uit te
lopen op het door hem gewenste

I
~'

"
~

·.,

j

8YB&eem.

•

De ingellieur wil de poUtleke parttien wel laten bestaan - .,bet la
gelogen, dat ik daar wat tegen heb"
-, maar hij wil ze wel aUe rnaebt
ontnemen. Wat Is een politieke partij
souder macht of zegdnpkraold?
Waar blijft de menblg van het VQlk,
die In een democratie tot uiting dient
te komen? Al deze "ragen wuift Van
Drenthem s-man weg met de opmerldnc, dat de uitvoerende macht Jn
handen moet komen van een IJ'OeP
capabele, onkreukbare officieren. Alle
politici werpt hij op een hoop met de
opmerking, dat ze pneigd llijn tot
eorruptie.

'1

HE!

l
I

-~

.

.,
·t

J

i

komt er op neèr, dat Van ~
Drenthem Seesmaa - bewust of .•
onbewust - wil werken aan het ooiwerpen van een politiek systeem, dat ti
de macht in handen legt van een ~
P'OfJP mensen. die misschien wel niet 1
~rrupt zijn als het gaat om het r,
organfleren van een militaire oete· ,;.
nlng of een aehermutseUng tUlleD re- cruten op de Veluwe, maar die hei
niet aangerekend kan worden als zij S
•oUedfc falen In de leldbsg van het 1
eta.atsbestel op de wijze, waarop de 1'
meerderheld van het Nederlanclse
vollt dat W$1. Verkiezingen en inspraak komen In bet ,.wat minder
royale !IYiieem" van hem. uiet voor. ~·-:
Wij vertrouwen er op, dat zelfs de -~.
meesten van dewenen, d~~~ krltrliek hebbeil op de huid1ge 1un.,. one 111r van
onze demoeratie, Van Drenthem Soesman ulet wiUen steunen. Wel krij~en
we opllieuw een teken, dat we onze
demoeratie zó fieldbel moeten maken.
dat warhoofden a-een gevaren oproepen maar sleehts de laehlnzt.

*
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Drenthem Soesman Is voorvan een mUitair overgangsbei&'es'teund en geadviseerd door
van ouden". Dit bewind zou
stelsel moeten herin een straffere staatseen arbeiderspartij,
-~;,J~raJ:e en een conservatieve partij
overblijven. Afgescheiden van
'1'-t""'IIJ..-i•l;. dat politiserende militairen van
rechts In veel opzichten
':===~Mrl::~
onder meer
hun
1:
afschuw
van wa:t
vrijheid
"-E~'lgsuiting betreft, gaan de he~-,;·~;tj~ i~liti';î;; partijen
dat de Vrijheid om
•.1
te organiseren
de pijlers Is van ieder demobestel. Maar goed, de ideeën
Noenmaalgezelschap of althans
· flink deel van de leden _1:ijn zo
li 1·,==~~k, dat ze niet ernstig kunnen
1
li:
genomen.
De heren zel:f
maar wM. bet feit, dat er
hoge militairen in de club
die het met deze rimram eens
zijn.
heer Van Drenthem Soesman zegt
52 procent van de stemL'q~Jtll,-.odiit; is om de zaak om te gooien
,.~·,.....,.,-,c..._ \llergeet gemakshalve de procemeerderhedie!l, die nodig zijn
grondwet te wijzigen - maar
ageert h1j tegen de staat. Hij
erover "de zaak om te gooiontkent hij nu op pag. 4 daarbij
staatsgreep te denken). Dat
dat officieren in actieve
achter zijn opvatt4tgen
Gezag" plaatsen, nu al
komen met hun eed van
zij als de bliksem het
weer thuis gaan gebruiken.
deze opmerking van de club·~Oi'l~;er:
dat we over een
..... ,. .,._.. DUJi!Lna.en.zover zijn dat we kunwat Soestdijk ervan vindt...
hij de koningin en
zijn doodlopende straatje te
··if~~~~~~n~o~gmaals: hier is een groepi
kletsmeiers aan het
zij zijn niet de enigen in

..
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De Griekse kolonels

•t:=~n!
bei;
ook als zo'n clubje, dat nie-

wou nemen. Jammer dat
die bij deze noenmalen onder
zit, niet eens een boekje met
uitspraken kan opendoen onmotto:. een gewaanc:huwd
~elt

voor twee.

)
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ffi. E. VAN DRENTHEM-SOESMAN VAN HET NO:E.:NMAALGEZELSCHAP:

Geen staatsgreep, maar wel "een
generaal die van wanten weet"
<Van onze
senator "van Riel'', het VVDparlementaire redacteur)
lid van de tweede kamer
DEN HAAG .,Baar "mevrouw Kappeijne van de
lijke nonsens''· Zo karakCopello " en "een directeur
teriseert inrenleur E. van van Philips". Nee, zegt hij,
Drenthem-Soesman de sugges- l"iet Frits Philips zelf. Steltie, dat het noeumaalgezel·
ap - waarvan hij voorzit• -· is - uit zou zijn op een
staatsgreep. Evenzeer acht
hij het "baarlijke nonsens",
llng neemt ingenieur van
dat de BVD 30 man speciaal Drenthem-Soesman tegeu de
op het noenmaalrezelschap bewerin(, 'dat zljn ge~lscbap
•ezet zou Mbben. Maar ver- ultra-reehts zou ziju. "We zijn
der staat hij voor zijn ideeën, een middengroep, precies
en vindt hij inderdaad, dat er tussen liberalen en socialiszo snel mogelijk een êinde ten in. De meeste lf'den ko·
moet komen aan het kabinet men uit de VVD en van
d'!n Uyl, en dat ons land een re-formatorische e11 katholieregering moet krijgen onder ke huize". Over samenstellelding van ,.een generaal, . ling van het noenmaalgezeldte van wanten weet". Wie schap doet hiJ geen e:s:acte
die generaal is, weigert van mededelinrer..
D~gevra&Jd
Drenthem-Soesman fot, vertel- erkent hij, dat er ,.drie opper·
len. Evenmin geeft hij na- officieren van land- en zee.
men van leden van het DGeD• macht, waarvan een actief
maalgezlschap, dat naar zijD
dieude, en een paar oud-miz•.-l!feo .,zO'n 400 leden telt, nisters deel uitmaken van de
afkomstig uit de Industriële club. BinJienkort hoopt hl1,
wereld, de financiële wereld naar zijn zegren "een hele
en advocatuur," Wel wil hij bekende
oud-bewl•vl-; ·an,
kwijt, "dat vooraaa11taande een ouci-PTCIA man bij het
personen als sprekers bij het gezelschap te betrekken"
..oenrnaalgezelschaJJ zij ra ·Olt· Volgens van Drenthem-Soesretreden'".
Bij noemt als man is de doelsteolllnr van
voorbeelden
de
Canadesl'! het noenmaalgezelschap "eiambassadeur In ons land, de g-enlijke ergens christelijk en
gevolmachtigd minister van anti-communistisch.
Men
Suriname VllD Eer, de VVD- VI'IA«t zich in Nederland niet

Middengroep

----~-' -~_!_',:_~~~~~~ct~n. _ Nu staan· ,

meer af, waartoe links leidt.
Links Pallt niet bij onze
volksaard, omdat het eigenlijk marxisme Is. En dat
deugt niet in de praktijk".
Wj erkent, dat ook het kapi·
talisme fouten heeft, maar,
zo voegt hij eraan toe ,,ik
heb tien jaar in Amerika en
Canada rewoont, en daar
worden de uitwassen van bet
kapitalisme verwijderd. Kijk

"Links past
niet bij onze
volksaard"
maar naar Nixon. Ik ben
zeer geporteerd teren het
kabinet Den Uyl. Er zit bijna
niets goeds in. Den Uyl is
een knappe technicus op parlementair gebied, maar · mist
de visie van een premier. Hij
is de boel in ou land aan
bet kapottrekken".
Geen twijfel laat van Drenthem-Soesman erover, dat
wanneer Eljn Ideeën werkelijkheld worden, het dan uit
sal zi;ID met de 14 politieke

partijen, die nu Jn het parle·
ment vertegenwoordigd zijn.
,.Dat is waanzin. Een korrupt
stelsel, dat n~· moest mag·
gen. Dit is geen democratie
meer. We hebben allerlei
partijen toerelaten, die er
niet badden mogen zijn".
de duidelijkheid
Voor
voegt hij eraan toe, dat hij
geen kolonelsbewind vOlgens
Grieks reeept voor ogen
heeft. Nee, ik bedoel een re·
gerJ.nr
naar
Nederlandse
maatstaven. Ik dtnk bijvoor·
beeld aan zoiets, als mUitair
gezag in de eerite jaren na
cte oorlog. Wel voor een
overgangsperiode. Maar in
die periode zulleD natuurlijk
de politieke partiJen buiten
werking gesteld moeten wor·
den. Drie partijen is vol·
doende en een keiharde goede recertnr. Drie partijen
waarvan een arbeiderspartij,
een conservatieve, zoiets als
het CDA en een liberale partij.

Pragmati~us
Op de vraag of hij zijn doel
langs democratische we( wil
bereiken blijft ir. Van Dreuthem Soesman een concreet
antw'IOrd scl.uldig. "Onze
Ideeën moeten door het volk

worden overgenomen. En Ik
geloof dat dat gebeurt. Op
een gegeven ogenblik zal het
zover zijn, dat de meerderbeid zegt: zo gaat het niet
langer. Dat zal moeten blijken via een referendum. Ik
weet niet of we daar bij de
huidige politieke partijen
kunnen gebruiken. Ik weet
ook niet of Wl' misschien zelf
eer politieke partij moeten
worden. Ik nn een pragmaticus, Ik kan dat nog niet
overzien. Maar al11 het nodig
is dan doen wij dat. Weet u
ik ben een groot bewonderaar van de Amerikaanse P""
sident .Roasevelt. Bij was
een grote JIM'SOOil}ljkheid en
het Amerikaanse volk voelde
intuïtief aa ndat zijn lndeeën
goed waren. Het Amerikaan·
se volk Is in meerderheid
achter die ideeën gaan staan
et'. daarom werd Roosevelt
president".

or bij voOr zichzelf een dergelijke rol wegltfllegd ziet?
"0 nee, ik ben een bei!Clheiden man. Er zijn anderen die
dat be:.er kunnen. ·Nee, ik
noem reen namen. U mag
dat geheimzinnig nOE'men. Ik
ga dat niet doen. Als de
generaal zichzelf bekent: wil
maken, dan moet hij dat zelf
weten••.
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alles, niet onwelkom IA deae
komkommertijd - id. ~
Haag een rechts •; .
·.teerd gezelschap te. . . ·
gedoken van politièiè' . ift..
nègieters, die uit zijn OI) cà
var van het kabiuet-DeD
Uyl.
Hun is het voornemen var.
een staatsgreep ~ebt
en de B.V.D. is 'téïl tonele
gevoerd als de instantie,
welke het oog dient te houden op extreme groepen van
zowel links, als recllts· .,Als
een vos de · passie ·preekt,
boer pas op je kippen" - zo
luidt het oude spreekwoord.
Het
geïncrinûneeli!e
Haagse
Noenmaal- ·
gezelschap houdt er, in de
persoon van zijn voorzitter,
inderdaad een aantfl excentrieke ideeën op lli; tdeeên.
waarvan er enige Zijn die
ook wel in andere boofden ··
ldsJJtaken. Op hef .gebied
van
acties zijn we de uu••'~IC
ren wel aan het
-..andeJr,t_
gewend geraakt.
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~~~~~~I BVD-~ HOUDT
ONAFHANKELIJK

·oenmalende
Hagenaar
Tolgeus de Hagenaar Van
~nthem Soesman is ons
k "stuk- en dolgedraaid."
.J, de man spreekt voor
:.zelf. Blijkbaar ziet hij
ltzelf voor het Neder·
dse volk aan. Wie de op·
tingen "gedachten"
1 in dit geval het ver!rde woord zijn - van
:e man verneemt, kan
t anders dan instentmen
tiemand als oud-premier
~es die dit alles betitelt
zinloze fantasie.
fet beeld dat de voor·
'er van het "Noenmaal:elschap" erop nahoudt
~r de situatie in Neder·
1d is een volstrekte kari~uur van de werkelijk.
1d. Je hoeft dan ook niet
kunnen denken om te
rmen noenmalen.
>e borreltafelpraat die hij
)r politieke ideeën ver·
t, vindt gelukkig weinig
erklank bij de over het
:emeen nuchtere Neder·
1ders. Echt gevaarlijk is
n figuur niet, booguit een
atje potsierlijk.
)at de BVD dit genre lie-

RECHTSE!
CLUB IN n·E GATEN
...

Van onze Haag~~e redactie

DEN HAAG -

De Binnenlandse Veiligheidsdienst

(BVD) is zeer gêintercsset!rd in het doen en laten van het
Haa~11e ~oenmaalgezelsch.ap. een selec:te cl uh met. enkele
hondcr<lenleclcn onder.w,~c hnr:.;ds en ho;_!e militairen.
Een dergelijk bewind. dat ge·
blad "Het Gesteund :wu moeten worden door
voorzitter ir. E. een
krachtige politieorganL<>atie.
Drenthem Soes- moet volgens Van Drenthem
Nederland een !;oesman binnen cmkclc jaren
regering moet hebben met een eind maken aan de volgen~
hem politiek chaotische toestand
aan het hoofd een gene- in
Nederland.
raal en officieren van alle
Hij zegt: ,,Ons volk is op ~··t
krijgsmachtonderdelen.
ogenbl~k stuk- en dolgedraaid.

In bun
zag" zegt
D. C. van
man dat

Noenmaalgezelschap
. .wil militair bewind .
Het voorgeslelde bewind is een
poging
men,en wakker te
n1:-tken''.
Het Noerlmaalg~z.ehrh,lt> i>
niet onbekend bij de BVD. Ernstige vermoedens dat Ner!r,r'land
ids van de:.:e rechtse club tP.
wacht<!n !;!aat, beeft de B\'D
niet.

de

..Een aanslag op het huidige
bestel zien wij er niet inzitten",
I.Pgt
men. ,.Vcrontachtzamcn
d0en wij deze zaak ook niet".

Reactie van .~:eneraal buiten
tlit•nst Kruis, auteur \·an het
boek .,Generaal in Nederland",
w:tarin een waarschuwende \·in·

VOORZITTERVAN DRENTHEM SOESMAN:

,,Het is in
on~

land~

ger word& geheven voor de communistische infiltratie in de
krijgsmacht:
..Ik neem het idee van de heer
Van Drenthem Soesman voor
!'Pn overg:.mg:;bcwinrl in Nederland niet serieus. Ronduit gezegd vind ik het een kinderlijke
gedachte ·~n ik hen er een ~e
wcldlge tegenstander: van dat
he{ parlement buiten spd zou
worden gezet. Ik maak zelf geen
deel uit van het ni>enmaalgezel·
~dlctp, maar ken de leden crv .111
wel. Ik krijg ook hun blad. 1k
heb het nu weer CCQ.S gelezen en
ik kan het met de gedachten,
die daarin worden geventileerd,
niet eeus zijn. Ik kan mij voorstellen, dat de BVD zijn at'liviteiten ook ncht np e.'drecm·
rechts. Dat is troUWf'll~ eén van
de taken van tie BVD om alle
extreme groeperingen in Neder•
,land in de gaten te houden".
Willem Drees sr.; oud-premier,
noemt de denkbeelden van Van
Drenthem Soesman ·zinloze fan·
tasie en gespeerut van alle wer•
kelljkheidszia. Het zijn bedenksels van ee,a· man, die ceen enkel begrip heeft van o~ae Nederlandse verhoudln1en. Een
staatsp-eep i11 Nederland? Belachelijk en nauwelijks de moeite
waard om ~rieus over le pra·
len", aldus de oud-p.:emier.
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Van oue Hupe_recheüe

. J;ten HAAG -

aaa

..Dood:

het 110eiaH•me.. Leve
W fatloea", De $&riJd·
krêten van ir. Eduard D.
C. van Drenthem SoeSmUl liegen er .niet om.
HU wil niet alleen afrekenen met de regering
.))ea Uyl, maar ook met
~- parlementaire demo-

cratie.

Militairen met harde hakken
ziet deze Hqenaar liever dan
·de minister-president van Nededand, die op _een krantefoto
met ujn. vingertje Amerika's
prèsldent Ford lijkt te betuttelen.

Ruim bua VGOJ' eea mill·
uir bewind, da& "onte en aezac uiCademt? ·

poUtleke

.;~~~ ..-:.1.-S::in ie~_.

bewllld

verkiezea . beven
wat we _nu hebben!
. Saesman: ..De mensen zijn in. geslapen. --Ze doen .maar wat.
·.Een krachtig bewind zou Nederland "er weer bovenop helpen.
· Daarin zouden minder mensen
kapot worden gemaakt. \fij zijn
er nu met z'n allen rijp voor.
.Dus moet nu ook toegeslagen
wordeA".

~

~~&ene

'

-~
was .... voorzUUr

'

~~~·~~!':

~ De !lag uit·-

Wie is die aeneraal?
Soesman: .,Daar laat ik me
:niet over uit".
·
WeliËe poslUe zou u moe•
&en loaemea?
Soesman: ,.Ik ben een beschei·
'.den
man met weinig
ambities.'
'1\Jf;,f -... ...... ..
•. • .a. • • • • ,
,~

'--~<~-

~

là crème.

SOesman: -.,Wij zijn een volk

nEt traditie. Een van die tradi-

ties is zuinigheid. Er wordt nu
liEt aeid gesmeten. Wij zien
kans om bet met de helft :van
de overheldsuitpven te dóen.

....

..

7.'

. :,N··;

Soesman: "Nee, geen staats-greep. Wel orde op zaken. Daar
Zijn sterke figuren xoor nodig.
Er moet meer tucht 'in Nederland worden gebracht "
·
·
·
Ziet u ceen spoken" Is bet
• 1
~en waanidee om bier mill~airen de dienst te laten
Uitmaken, fantasie van de
bovenste-plank'?

.

· Verder zfin in ons land de
normen losgeslagen. Seks en
drup vieren hoogtij. DJAn vraag
je om rotzooi."
•
'
Zou· het cros van de poep
teruc willen naar vroeger
tijden?

vaa

de ·'Sticihting Kurhaus
Sebev~. ~~" ·

- I

lhe -liiid '11 .W pcJaelde'
ID de pftkQ ltrenJRf
.
· -- .l.. 't l.aK....
het
Soes!JUIR! .,ua .......~ ~ .
volk af. Pat .moet· het initiatief
nemen. De telefoon stàat niet
stil. Ze_ stek~n de vlag uit' voor
dat artikel m "Het Geu~. Ze
zeggen:. eindelijk, daar hebben
we op gewacht".

...-

&eraad •
, iilla ·
pa, . rije • ..._ .
DeR. ·partij staat .·itos·

Redding

·

· deJikbeebleq;

hem als VQérztuer. lil

een paar maanaen zover 1Jjn
dat we kiUlnen horen wat
Soestdijk er van vindt".
·
•
Maar de BVD Zit ook nie&·
atil. Zit die het :Noenmaalcezelsdlap en de ledf!ll niet
op de hielen?
Soesman: ,,Daar hecht-ik geen
waarde aan. Ik heb nog niets
van die mensen gemerkt Als ik
weet wie ons schaduwt, inviteer
ik die mensen. BVD'ers .zijn ook
Nederlanders met een
zond
verstand".
ge
D
van': ~~aan nog meer
•
· Soesman: "Het is dodelijke
ernst. De bom ia. gebarsten.
Over het noe~lschap
gesproken, dat is geen. ~xtreem
rechtse «;lub, maar een extreem
fatsoenliJke c1ub. een' man als
Van. Rlel Z?!J,~Ok voor ons idee
te vmden ZIJrl .
Is dat zo?
Van Riel, toen ·we 'hem om

Vertolkt u de &eest van
het Noenmaalcezelscbap?
.
Soesman: "Ze mogen me e~n
Soesman: ,,Ja In dat gezelDon Quichotte n~men~ maar 1k
schap wordt aangehikt ~egen de· ~g zegg~n wat Ik ~11. Dertig
politieke troep van dit moment.
]aar loop 1k me al op te vreten
Het is walgelijk als je ziet wat
over de .gang van zaken. Nu kan
die KVP doet Dat kan toch niet
het. zover zijn."
langer. Hou me· ten goede, ik
.
heb goede vrienden onder de
. Wat voor :cues ataan er
PvdA, maar van kolder wil ik
no1 ~ atapel.
cJe ..!"t!*k~?er ..... voor In niets weten".
.
Soesman: "Via de pers, radio
'
,..._
.
en televisie zullen wij het volk
. Soesman: "Een' nieuw parleWat ~s die kolder en d1e ,, inlichten over onze plannen,
mentair sy-steem met een arbei-.
troep.
Doel is eenheid te brengen. Er
derspartij, .een liberale ~ij «:n
Soelman: "Er wordt te veel
is maar 5~ procent van de stemeen conservalleve parti)."Dat 15 geprut en te weinig gedaan. De
me!\ nod~ o~ de zaak om te
de redding voor Nederland". .
jongelul hebben het in Nedet'-:
&OOien. M1sseh1e~ dat we over
Md wie aan bet hoof T land voor het zeggen. De oude.
4 -ren tellen nauwelijks meer mee. ~
Heeft '11 al mentea op liet
__ ___
·
~.... ,.
Wij zijn geen oude berenben•
~~ die daarvoor 5.,.,.,....•
de. Wij behoren tot de crème de

lliJII!

Kem;

een exclus,eve mannendub · met .·uitpsproken

/

.,Ja", zegt Van DN!nthem
Soesman. .,Want op het ogenblik
Is het in ons land .een troep. De
Iilentaliteit is waanzinnig. Die
veertien partijen die we· hebben
noemen ze democratie. Dat is
voor mij uitgeholde democralle."

Soesman: "Een generaal. opperofficieren en een raad van
ouden. Ik weet mensen die dat
op Ziell zouden kunnen riemen
en willen".

w1er · Jllllr

het· Noenmaalgezelscbap,

'

\

____

I

..:·;

~::

zijn reactie vroegen: "De tijd is \
te vroeg om van deze bewe.ling 1
iets te zegen. I'I1IIK ik ~ol- 1
strekt niet achter de· rnentnc \
van Van Drenthen s.aman.
Ik ben wel ontevreden over
de situalle in ons land,.maa• ik \
wrwadlt uit het weteldje van
het Noel)IDaalge~ap geen
staatkundige initiatieven.. Het is
in dit geval geen kwestie een
llllJIIMltbie of antipathie, maar
van iriticht".
_ .. ,
.
Soeaman: "lk Sèloo(m mUi·
talren in de top. ~ komen
werkelijke opJ.ossin8im. voor de
problemen. Daarom Is dlt idee,
àat met nadruk geen filosofie Is,
voor ~ vatbaar.
Maar dan wel met ~n allen,. &e·
~menlijk".
'
En als u ea de uwen te
weiDIJ . . . . . laUIIIaf. ,.
Soesman: ~Dit moet· lUkkeno
We utten op de rand van de af·
grond. De Nederlandén zullen )
dat inzien".
.
____
•
'
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gt•li.iknamif{t'
in~cllicursburea rr
in Dt"n
Haag. ''iL·r jaar k<:nt
het ·.1\'ol'nmaa lgeze!schap,
t-en e:vclusl~ve mannendub me!. uit~esproken
politiek<' · denkbeelden;
hem al.ç vooni.ttcr. Iu
r!e j;.rcn zc:o;l i:: !;re~;;
''3n »renlh::-m Soesman
twee zdels in de Jlaag!;e
gcm~~ntcr;.~a,J met zijn
parh.l ''ri.ie nurgen.•
~)M:c p:trtij staat nog
mt"f:Sth!'f'\'e!l.
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de !Stkhtin~J Jiurhau'>
Srh<';;l"nin;;vn.

er vnn Yindt"·.

!\h"r dt: flVIl 7.11 ook ni~t
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S•x-.-n1an: .. D~wr lwcht jk t:t·Pn
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HolleKiu

.R AANLEIDING VAN EEN
LETJE BINNEN OE KRING
I HET NIEMENOALLERIG
,GS .,NOENMAAL GEZELAl'". SCHREEF EEN LAN·
,I)JL{)AGBLAD DAT OE
N. ~ANDSE VEILIGHEIOS
NST ULTRA-RECHTS
'RA ONDER OE LOUPE
J GAAN NEMEN. INFORMALEEROE ONS DAT DIT
JlK OVERDREVEN IS.

z.g. "Noenmaalgezelschap"
tat niet uit 500 leden, zoals in
~ers werd gesuggereerd: Het
t zelfs helemaal geen leden.
is een wat rommelig clubje
iande uit zo'n tweehonderd
vervelende gepensioneerden.
zijn het gezellige eters die in
"goede dagen" waarschijnlijk
ts
georiënteerd
waren.
oeptrofficieren van voor '40 en
hoofdambtenart>n zullen
r niet met rode vl~ hebben
pen!
Het
,.1\ioenmaallschap" is een onderonsje van
1r rokende ouden van dagen
1et zich kunrten permiteren af
:oe in de Haagse "Wille" te
elen, wat fratsen met de
rdkeu te maken, en tijdens
daaropvolgend etentje vol
•.grip over het heden, kletsen
de manier waarop zij ~eder
, ge~eid willen zien.

Na eerdere interne ruzietjes werd
het voormalige Haagse gemeenteraadslid Ir. E.D.C. van Drenthem
Soestman de tafelpresidc.-nt. .Een
man die zich in het verleden
bijzonder druk maakte ovn kleine
misstanden in de huidige maal·
schappij. Zo was hij tien jaar
geleden .leider van een groepje
Hagenaars dat geen enkel begrip
kon opbrengen voor een soort
beeldhouwwerk dat de g•·meentc
had aangekocht. De heer Van
Drenthem noemde het kunststuk
ergens tereebt "de holle kies". Dit
is hét wapenfeit geweest waaraan
de Noenmaal-leider zi(·h nog
steeds vastklampt.
Onlangs schreef de ht>•~r Van
Drenthem in een stencil, gericht
aan zijn lunchgenoten dal het
Kabinet Den Uyl maar niks is, en
vervangen zou moeten worden

o lr. "· Drenthem Soe•tmon

door een regering bestaande uit
Letrouwbare generaals, enkele
vakministers en natuurlijk een
Raad van Ouderen- vanzelfsprekend doelde de heer Van
Drenthem hierbij op zichzelf...

,.

Naar wij veniew; __,
lachend 1-; ·' ·

_.._

Periodiek: ..... .

Datum:

CIRCULATIE
Niet langer houden dan .
dagen
GEZIEN
Volgens geadresseerde
AAN
nog tk. aan
par. I dat.

P&B

...en"h~ ~.irvo

. alf"Óili ge119men yan dit· ·

_.metje. Het hOofd van de BVD, •
drs. A.Kui~ .heeft dan ook
zeker niet zo'n dertig mannetjes
vrijgemaakt qm aerieuze Ul\dacht
te besteden un ~ voc:-genomen
staatsgreep·\'~ f&et ~ babbelende en etèlidë AOW~n.
Wel is de. B'VP>;• gèruime tijd
geïnteresseer-d in de activiteiten
van een d.ia•. weer linka, ~ 1lln . .r
weer .recltti-' · huppélenae ' Max I
Lewin~ Een. man· .die · genoemd
werd als een van. de leiders YIPl de
Metro-ho~. Qok ·~,tp. ·~ ,B~p..·het
oor te luistenm bij èr4* 4Ct
zijn er mur een paltt7 ;euper
rechtse ceUe~t billJMm ~
kringen.
~liVD

I

.

·························································

'

I

·······i·········································-·····················
I

............... !. ... ·························· ······························

Aantekeningen:

ru.-.-.---4

de
yan handel
~Ue

.~n

·.-Y·~.

•••
.1~
..· ,.·. .''aten
. en
mdustr•eelen ldï.e ~ . . 1l1188l·
schappij la~ ~·Voor
hands blijft ~ "BVD e.chter
c:pncentreren op ~ die
zich linka o~•. ~ .Jiéen'
keiharde conn.......~..,.-r

Rode . J e = •...- ~. ,.Jileer
.,rorden dóól' de 1
BVD gevolad. Het iá ~k: de :
BVD den[t dat ~ ··tab l
.
gevaarlijk~ .. : tt..t .ultra-rechts!

gemat~gd

En toch is het b~f4wPer van

de BVD IÜèt
' ..
u._._._".
• .t..:.~ ~
..:... in
- Pl
Den Ha~-~~!,.·.. · "
·
·I

.,__.
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