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Aan: H.K.B.
Van: B H

Betreft: Rechts Extremisme in' Nederland en Belgie".

Bijlage: 1 rapport.

Hierbij wordt toegezonden een afschrift Tan een door
, voorzitter van de S.O.P.D., Nes 35 te Amsterdam, en Pi

van Tienen, werkgemeenschapsleider van de werkgemeenscnap Ex
pa, Koninginnegracht 177 te Amsterdam, opgemaakt reorganisal
plan ter bundeling van alle fascistische groeperingen in Nee
land en Vlaanderen, hetwelk tot opscnrift draagt: Aan de nal
nale krachten in Nederland, en ter bestuderlng werd voorgel<
aan twee vertegenwoordigers van de S.O.P.D.; twee vertegenwc
digers van de werkgemeenschap Buropa, Paul van Tienen en
twee vertegenwoordigers van de Ylaamse Frontstrijdersorganii
tie, en ; twee vertegenwoordigc
van de Stichting: Ons Recht, en Dr ; een v<
tegenwoordiger van de Stichting "Duizendpopt", ; ei
vertegenwoordiger van de Heel Nederlandse Jongeren,

; een vertegenwoordiger van net A.D.J.7., ;
een vertegenwoordiger van de N.E.J.O., ; een ver<
genwoordiger van het voormalige Zwart Front, ; <
vertegenwoordiger van de Aristo Kring, , priester; <
drie vertegenwoordigers van meerdere organisaties, ;

en .
Voomoemde personen werden uitgenodigd tot deelname aan een
vergadering te houden op 17-4-1953, des avonds om 7 uur in 1
gebouw "Het Kraaiennest" zaal E, Polderweg 8 te Amsterdam.
Bedoelde vergadering is tot nader order ultgesteld.

s-Gravenhage, 1-5-153
<• . plv. B Et
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Betreft: Reorganisatieplan voor alle fascistische groeperingen
flederland en vlaanderen.

Aan de nationale krachten in Nederland.

In de overtuiging, dat de binnenlandse en buitenlandse situatie
van net ogenblik de mogelijkheid schept tegemoet te komen aan d
verlangens van grote delen van ons volk, nodigen de ondergeteke
U uit, Uw medewerking te verlenen aan de oprichting van een org
satie, waarin de krachten van vele bestaande kleinere groeperin
kunnen worden samengebundeld. Na voorafgaand overleg tussen het
stuur van de S.O.P.D. en de Werkgemeenschap Europa, wordt thans
onderstaand voorstel aan U ter bestudering voorgelegd, waarbij
V tevens uitpodigen tot deelname aan een vergadering, te houden
17-4-1951. des avonds te 7 uur in het gebouw "Het Kraaiennest",
zaal K, Polderweg 8 te Amsterdam, waar dit voorstel ter discuss
zal worden gesteld.
De ondergetekenden handelen in de overtuiging, dat ondanks de e:
me fouten, die door personen en partijen in het Jongate verledei
zijn gemaakt, de nationaal-socialistische idee zowel als de fast
tische idee nog steeds de drijvende krachten zijn voor millioem
European en. Deze beide wereldbeschouwingen blijken - ondanks de
tragische fouten die tot een zo grote catastrophe hebben geleid
niet alleen, in staat zich te herstellen, maar ook zich inner11,
te vernieuwen. Dank zij deze vexnieuwing en dank zij de constei:
tie van het ogenblik, die deze vernieuwing in de hand werkt, kui
het nationaal socialisms en het fascisme in hoge mate medebepal*
zijn bij de vorming van een nieuwe Europese samenleving, die vri
van Cost en West een eigen taak en zending in de wereld te vern
len heeft.
De ondergetekenden-zijn zich er^van bewust, dat nationaal-sociaJ
me en fascisme verwante maar ook onderscheiden krachten zijn, ov
eenkomstig de verwantschap en de onderscheidenheid van de Europe
mens. Een poging de bestaande verschillen tussen beide wereldbe-
schouwingen te nivelleren, acht zij onvruchtbaar en ongezond. Ev
min als wij er naar streven Europa tot een eenheidsstand en de E
ropese volkeren tot eenheidsmensen te degraderen, mogen wij de v
schillende vormen, waarin de volkse gedachte zich openbaart, ont
kennen en onderdrukken.
Bij alle uitzonderingen, Uie uit de menselijke individualiteit v
klaarbaar zijn, zal het fascisme zich toch overwegend richten to
de Zuid-Europese Romaanse mens en het nationaal-socialisme tot d
Noord-Europese Germaanee mens. Met hetzelfde voorbehoud kan geze
worden, dat het fascisme haar grootste aantrekkingskracht uitoef
op de katholieke mens en het nationaal-socialisme daarentegen op <
protestantse en humanistieche mens.
De ondergetekenden achten dit probleem van belang, omdat ons voll
als hoeksteen tussen de Germaanse en Romaanse gebieden ingebouwd
niet uitsluitend tot tfe* ene dan wel tot de andere groep gereken<
kan worden en d«a in het verleden zowel nationaal-socialistische
als fascistische stromingen gekend heeft en in de toekomst zal k<
nen. Een tegenstelling tot een land als Zweden, dat in haar gehe<
door de nationaal socialistische gedachte kan worden gegrepen, ei
een land als Spanje, dat in haar Romaans-Katholieke homogeniteit,
als geheel?, door de Fascistische gedachte kan worden gegrepen, za]
het Nederlandse volk in Noord en Zuid een verschillend beeld ver-
tonen.
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De ondergetekenden zijn van mening, dat, evenals Europe als geh<
juist door haar natuurlijke verscheidenjieid zich in bet verledej
tot een zo grote hoogte heeft ontwikkeld, ook het Nederlandse v<
ult deze bestaande tegenetelling slechts groeien kan - Indian a:
beide delen zich hun onderscheidenheid en verwantschap scherp b<
wust zijn.
Zij herhalen derhalve, dat de gegeven verhoudingen niet uit chai
vinistische. partij-politieke overwegingen over het hoofd geziez
doch integendeel erkend en aanvaard dienen te worden.
Slechte door krachtige samenwerking zullen wij de zware slagen 1
boven kunnen koraen, die ons alien zonder uitzondering in de afge
pen jaren zijn toegebracht en nog worden toegebracht.
Dat een dergelijke samenwerking in groter verband niet alleen me
mogelijk en nodig maar boven-dien voor alle deelnemenden vruchtt
en harmonisch kan zijn, wordt in de pra-ctijk reeds bewezen in de
E.S.B. (Europeae Sociale Beweging), waarvan Binds enkele jaren d
Werkgemeenschap Europa de Nederlandse organisatie vormt. In deze
organ!eatie wordt op de naar buiten toe als een eenheid optreden
Europese lotsgemeenschap de nadruk gelegd, zowel ale op de verse
denheid van de in deze beweging krachtige samenwerkende organise
die zij erkent en eerbiedigt.
De E.S.B. is nationaal georganieeerd in landelijke bewegingen. D
Duitse Sociale Beweging (DSB), de Italiaanse Sociale Beweging (M
de Zweedse, Deense, Noorse, Franse, Zwitserse en Hongaarse (-exl
en Oostenrijkse Soc. Beweging, terwijl de Spaanse regering voorl
pig door waarnenters in de E.S.B. is vertegenwoordigd. De Werkgem
schap Europa, thans door haar Werkgemeenschapsleider Paul van Ti<
in het Hoofdbestuur van de E.S.B. vertegenwoordigd, kan bij deze
uitdrukkelijke verzekering geven, dat, indien met medewerking vai
W.E. een Nederlandse Sociale Beweging tot stand zou komen, deze i
Nederlandse organisatie van de E.S.B. onmiddellijk zou worden erl
Hoewel, de naam Nederlandse Sociale Beweging een logische voortzc
ting zou zijn van de geldende bepalingen van de E.S.B., zijn ond<
getekenden er zich van bewust, dat dez.e naam, afgekort N.S.B., al
zodanig een probleem vormt. Zij stelt dist probleem aan de orde, 2
der zich hierover op deze plaats uit te spreken. Indien onderstac
verder sprake is van een N.S.B. zien zij hierin dus een omschrij\n geen vastgeetelde naam. In deze N.S.B. zouden de thans bestaar

organisaties tot welke deze uitnodiging wordt gericht, worden gee
ordineerd, zonder daarbij hun speciale functie te verliezen. In h
kader van deze beweging zal tenminste worden onderscheidenx
een politieke organisatie - als zodanig een voortzetting van de W.
die in Nederland de politfeke doeleinden van de E.S.B. uitdraagt;
een sociale organisatie - als zodanig een voortzetting van de S.O
die ten aanzien van de enorme sociale noden van de nationaal-soci
llstisohe- en fascistische bevolkingsgroepen voor een enorme taak
is gesteld;
een economische organisatie - als zodanig een voortzetting van de
Stichting Duizendpoot - die door het hier ingevoerde systeem
een bijdrage kan leveren tot de oplossing van het sociale vraag-
stuk en in dit opzicht geen helpende maar in de eerste plaats een
opbouwende taak heeft;
een frontstrijdersorganisati* - als zodanig een vdortzetting van
Tlaamse Vereniging van Oud Oostfrontstrijders - die als militante
organisatie in een grote behoefte van duizenden oud-fronteoldaten
voorziet;
een jeugdorganisatie - als zodaalig een voortzetting van meerdere
thans bestaande groepen, waarvan in het bi/zonder de Heel Nederlam
Jongeren, het Algemeen Diets Jongeren Verbond en de Nationaal Eur>
pese Jongeren Orde dienen te worden genoemd - die de grote taak
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heeft in gezamenlijke kracht sin spanning een gezonde jonge genera
aan te kweken, waarin uiteraard de in de beweging als aanwezige
scheidenheid weerspiegeld zal zijn;
een vrouwenorganisatie en een juridische organisatie, enz., beho
tot de mogelijkheden, die in de practijk, zoal niet tijdena de b
sprekingen van dit voorstel, zullen blijken.
De ondergetekenden menen, dat deze coordinerende beweging een ei]
zal maken aan de huidige yersnippering van krachten en in staat :
zijn een behoorlijk persapparaat op te bouwen, provinciale- en w:
bureaux te open en, enz. enz., geleid zou kunnen w or den door een
hoofdbestuur, samengesteld uit de voorzitters van de onderscheidi
organisaties, derhalve in de eerste plaata uit de voorzitters vai
huidige Werkgemeenschap Europa, politieke organisatie, Paul van 0
nen, Stichting O.P.D., sociale organisatie, , Sticirl
Duizendpoot, economische organisatie, , de mogelijk spo<
te verwachten combinatie van de Nederlandse en Ylaamse Oud-Oostfj
strijdersorgani saties, waarvan als voorzitter door ondergetekenc
zou kunnen worden voorgesteld de voorzitter van de Ylaamse Oud Oc
frontstrijders, •;
de voorzitter van de in te stellen raad van jeugd organisaties, we
voor door ondergetekenden zou kunnen worden voorgesteld,

de voorzitters van eventueel nog te vormen onder-organisaties, te
wijl het aantal bestuursleden in principe steeds tot 9 person en z
kunnen worden uitgebreid, waardoor de mogelijkheid bestaat voor d
nationaal-socialistische en fascistische groeperingen waardevolle
personen, geen of nog geen organisatie vertegenwoordigend (wij de
ken hier bi 3 voorbeeld aan de persoon van ) , als made
bestuurslid op te nemen.
Ondergetekenden zijn van mening, dat zij zich in de eerste plaats
tot de Noord-Nederlandse organisaties ricbten. Van harte hopen zi
daarbij de beweging zo spoedig mogelijk tot de Zuidelijke Hederla
den te kunnen uitbreiden. Door de Ylaamse af deling van de Werkge-
meenscnap Europa, door de Heel Nederlandse Jongeren en net ADJY e:
in net bizonder door de in de beide Hederlandse vertegenwoordigen
front strijdersorgani saties, waarvan in net voorgaande reeds een Y
ming als bestuurslid candidaat werd gesteld, is organisatorisch. o
bij deze opzet het verband tot de Zuidelijke Nederlanden gelegd.
De ondergetekenden menen nun uitnodiging hiermede tot de volgende
personen te mo e ten richten: -
2 vertegenwoordigers van de S.O.F.D*;
2 idem van de Werkgemeenscnap Europa, Paul van Tienen en ;
2 idem van de Ylaamse Front strijders organisatie, i

r2 idem van de Stichting "Ons RechtV
1 idem van de Stichting Duizendpoot. .;
1 vertegenwoordiger van de Heel Nederlandse Jongeren, -
1 vertegenwoordiger van het A.D.J.Y., •;
1 vertegenwoordiger van de N.B.J.O., i ;
1 vertegenwoordiger van het voormalige Zwart Front, ;
1 vertegenwoordiger van de Aristo-kring,; , priester;
3 vertegenwoordigers van meerdere organisaties^

De ondergetekenden maken er tenslotTemog eens'uitdrukkelijk op oj
merkzaam, dat de voorapoedige ontwikkeling van al onze organisatie
en van de nationaal social! stieche en fascistische gedachte als ge
heel van het welslagen van deze vergadering in hoge mate afhankeli
is.
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Zij hopen, dat de genodigden ook naar krachten tot de uitbouw van
beweging zullen bijdragen en s tell en er prijs op #iterlijk op 7.J?e
ari bericht te mogen ontvangen (aan een der beide onderataande adr
sen), dat zij op Dto aanwezigheid in de oprichtingsvergadering moge
rekenen.
Met kameraadschappelijke groeten,

Paul van Tienen
Voorzitter S.O.P.D., Werkgemeenachapsleider

Werkgemeenschap Europa,
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Betreft:0prichting van de flationaal Europe
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Be reeds aangekondigde vergadering van de "Werkgroepsleideri
van de Werkgeme ens chap Europa en kaderleden van de StJEehtin,
Oud Politieke Delinquent en werd op Zondag 21 Juni 1953 geho
den te Amsterdam,in het "Kraaiennest",Polderweg no.3.
De vergadering werd te omstreefcs 14-.- uur door Paul van Tie
geopend,die de zeventien aanwezigen welkom heette en daarb
tegelijkertijd als zijn overtuiging uitsprak,Mdat de Regeri:
van deze bijeenkomst wel op de hoogte zou zi;jn.nVan Tienen
25 In s pee Id e hier kennelijk op de mogelijkheid van het aanwez
zijn van een verrader.
Onder de aanwezigen bevonden zich vier Belgen(Vlamingen),
voor zover bekend alien afkomstig uit Antwerpen en waaronde
een vrouwspersoon.voorts waren twee Duitsers ter vergaderin
aanwezig, afkomstig uit Hamburg en Hannover, we Ike tevens nog
een bericht van verhindering overbrachten van een derde
"kameraad" uit Du.it aland.
Door Van Tienen werd verder nog bekendgemaakt,dat een geest
verwant uit Brussel bericht van verhindering had gezonden
evenals enkele Nederlandse vertegenwoordigers,o.a. uit Den
Helder.
Voor zover bekend is kunnen worden waren de Nederlandse ver
tegenwoordigers;

" afkomstig uit Amsterdam,
Dr. ,eveneens uit Amsterdam,

•, afkomstig uit Amsterdam en tevens werk-
groepsleider van de Werkgeme ens chap Europa te Amsterdam.

-p-
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Voor Rotterdam was aanwezig de voorzitter van de Stichting
Oud Politieke Delinquenten te Rotterdam,

'Genoemde was aanwezig als werkgroepsleider voor Ameron
gen en omgeving.
Toor Arnhem war en twee vertegenwoordigers,te we ten:

,wonende te Arnhem,
,en een onbefcend gebleven persoon van omstreefcs 77

jaar.
Verder waren er vertegenwoordigers voor Apel&oorn en Den Ha
die respectievelijk 30 en 33 jaar oud waren,terwijl voor
Utrecht de vertegenwoordiger van de Boeken-importdienst
JJuropa aanwezig was.
Paul van Iienen,die de enige spreker en leider van deze ver
gadering was,deelde mede,dat de bijeenkomst die thans plaat
vond aanvankelijk vastgesteld was geweest op de datum van d
exfcecutie van Ir.Mussert, doch dat om redenen van psychologi
aard die datum niet was genomen.
Na de inleiding door Van Tienen werd overgegaan tot de beap
king van de statuten en reglementen van de nieuw te stichte
beweging,die de naam zal dragen:Nationaal Europese Sociale
Beweging.
De reeds van te voren klaargemaakte statuten en reglementen
verden door Van Tienen aan de vergadering voorgelegd en be-
houdens enkele kleine op of aanmerkingen door de aanwezigen
aanvaard.Door enkele Belgische gasten werd aanvankelijk er
aangedrongen,dat dear in ook de Vlamingen met name zouden wo
den genoemdjdoch dit werd na enig over leg als niet wenselij
verworpen,te meer,omdat men nog niet weet hoe het Nederland
volk zal reageren op deze nieuwe beweging.
De aangenomen statuten zullen t.z.t. aan de diverse Werkgro
leidera worden toegezonden.
Na aanmeming van de statuten werd geaoht dat de Nationaal
Europese Sociale Beweging was geboren.
Hierba deelde Paul van Tienen mede,dat het de bedoeling was
om van de oprichting van de Nationaal •Europese 'Soeiale Bewe
ging een communique te verstrekken aan het A.N.P.Dit commun
q.ue werd door Van Tienen aan de aanwezigen voorgelezen en d
die aajo.vaard.In bedoeld stuk worden de doelstellingen van d
nieuwe politieke partij in het kort nader uite'e'n gezet.
In de vergadering was nogal enige twijfel over de vraag 6f
het A.IT.P.bedoeld oommunigue wel zou aanvaarden en bekendma
Indien zulfcs niet door het A.N.P.zou worden gedaan zal een-
zelfde stuk worden toegezonden aan de iedactie's van alle
grote dagbladen in Nederland.
Op Maan£ag,22 Juni 1953 zal het betrokken communlQue aan he
A.N.P.worden aangeboden en gehoopt wordt dat het stuk dan o
Dinsdag,23 Juni 1953 in de Nederlandse dagbladen zal versch
nen.Indien het A.N.P. het communique niet aanneemt zal dit
Dinsdag 23-6-53 naar de dagbladen worden verzonden.
Ter vergadering bleek men algemeen zeer nieuwsgierig te zij
naar de inhoud van de artikelen die in de dagbladen zullen
verschijnen naar aanleiding van het communique van oprichti
waardoor men hoopt een globaal inzicht te krijgen op houdin
van het Nederlandse volk ten opzichte van de nieuwe bewegin

-3-
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Ter vergadering bleek men een gunstige reactie te verwachten
van o.a.De Telegraaf ,De Gelderlander en de Gazet van Limburg
terwijl van de Volkskrant,Het Parool en De Waarheid felle
critiek op de nieuwe beweging werd verwacht.
Deze critieken aohtte men op de vergadering daarom zo belang
rijk,omdat men de verder te voeren actie min of meer hoopte
te kunnen richten in overeenstemming met deze orttieken.
Zoals ter vergadering ook werd besproken,ligt het namelijk i
de bedoeling om in de nacht volgende op die dag waarin het
communique in de bladen is verschenen,onmiddellijk over gehe
Nederland een plafc-actie te voeren,waarbij de doelstellingen
van de nieuwe beweging in een soortgelijke vorm aan het Nede
landse volk bekend zullen worden gemaakt.

Voor elfce plaats waarvan een vertegenwoordiger op de bijeen-
komst aanwezig was zullen een bepaald aantal van deze aanpla
biljetten gereed worden gemaakt , we Ike ter plaatse zullen wor
den bezorgd,of die afgehaald moeten worden bij Van Tienen, on
dat menverzending per post niet raadzeam achtte.Eierbij kunn
dan door Tan Tienen mete'e'n nog nadere ins true ties aangaande
de plakactie worden verstrekt, omdat het in de bedoelingpfceze
plak-actie in alle plaatsen tegelijk te doen plaats hebben.
(Opm. Verb. 29: Voor Utrecht werd gedacht een veertigtal pamfle
ten te reserveren,terwijl voor Amerongen er tien voldoende
werden geacht^erwijl dit voor geheel Nederland 2000 zal zij
Voorts werd vast gesteld, dat ofcer omstreeks vier weken een sj
ciale krant zou worden uitgegeven bestemd voor oolportage
langs de weg.Een niet met name bekend geworden "oud-kameraad
'had volgens Vaa Tienen ter bestrijding van de hleraan verboc
koaten.een renteloos yoorsohot verstrekt. Van Tienen maakte
daarbij tibg de opmerkingydat de beweging hem zelf reedg^ /25C
had gekost en dat hij daarmede niet kon doorgaan.
De bedoeling is om de verkoopsprijs van deze colportage-krac
vast te stellen op tivn cent per stuk, waarbij er op gewezen
werd, dat men bij hen die het goed konden betalen moest aan-
dringen op een groter bedrag, waardoozjmen anderen wwer voor
niets een krant kon uitreiken.De leden van de Werfcgemeensche
Europa konden hiertoe ook persoonlijk worden bezocht.
Ter vergadering werd ook besprofcen de wijze van oolportage,
daar vooral van extreem linkse zijde moeilijkheden worden V€
wacht.Beiloten werd om de eerste keer de reactie van het pu-
bliek af te waohten en aan de hand van de ervaringen die men
bi3 de eerste colportage zal opdoen en waarover de plaatse-
lijke werkgroepsleiders een schriftelijk rapport aan Van Tie
moeten uitbrengen,de verdere houding te bepalen.Indien nodig
zal worden overgegaan tot het opriohten van zgn-ireer+afdelir
terwijl ook de mogelijkheid besproken werd om niel
weer-afdelingen op te richten, doch de inwoners van de ene si
\in een andere plaats te laten colporteren en omgefceerd,waarl
\ie j>laatselijke afdeling dan toezicht zal houden en als bet
schermer^ zal optreden.
Ann de hand van de in te dianen rapporten door de WerJsgroeps
leiders zal Van Tienen voor elke plaats afzonderlijk de wljz
van oolporteren en het voeren van propagnda vaststellen.De
werfcgroepsleiders zullen hiertoe afzonderlijfc een oproep vac
hem ontvangen om deswege persoonlijk door hem te worden geir
strueerd,daar dit allemaal plaats elijk verschillend ligt en
Van Tienen het niet raadzaam achtte om reeds thans daarop
nader in te gaan of richtlijnen te geven. _,
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Over de doelstellingen van de Nationaal Europese Sociale Be-
weging zal in net eerstkomende nummer van "De Dialoog",het-
welk eind deze week of In de loop van de volgende week zal
ver«chijnen,uitvoerig worden geschreven,
Volgens zegsman ligt net programme en de doelstelling van de
Natiohaal Europese Sociale Beweglng vrijwel op hetzelfde vl£
als dat van de voormallge F.S.B.,terwijl zelfs de SS gedachl

v hierait naar voren zou fcomen.In afwachting van de offlcieel
bekend te geven publicaties van de nieiwe beweging,zal hierc
£hans in dit rapport niet verder worden ingegaan.
Bij discussies over de te voeren naam werd overeengekomen,
dat geen afkortingen zullen worden gebruikt,daar men vreest
dat dan teveel de aandacht zal vallen op de letters N.S.B.,1
geen men uit propagandist isch oogpunt wil vermijden.
Als lid kan men toetreden tot de nieuwe beweging tegen beta-
ling van / 2.50 per jaar,terwijl men zich tevens als geheim-
lid kan laten inschrijven tegen een bedrag van / 5»- per jag
De leden van de Werkgemeenschap Europa konnen tegen een bete
ling van 25 cent administratiekosten overgaan als lid naar
de nieuwe beweging en behoeven dit jaar geen verdere contrit
tie te betalen.Yan Tienen deelde mede,dat hij verwach1te,dat
95$ van de leden van de Werkgemeenschap Europa zullen overge
naar de nieuwe beweging en dat voor de rest de Werkgemeenscl
Europa zich wel zal oplossen en dus zal ophouden te bestaan.
Hij zelf nam staande de vergadering ontslag als Werkgemeen-
s chaps leider van de Werkgemeenschap Europa ,terwijl hij me de-
dee Ide, dat Mr. uit Groningen ontslag had genomen ale
voorzitter van de Stichting Oud Politiek Delinquenten.Ook hj
.over zullen in "De Dialoog" nadere mededelingen verschi^nen,
MT. " " zou volgens Van Tienen ook overgaan naar de Nai
naal Europese Sociale Beweging en daarbij waarschijnlijk dee
uitmaken van het hoofdbestuurfhetwelk zal bestaan uit drie
personen,te weten:een nederlander als vertegenwoordiger van
de Nationaal Europese Sociale Beweging,Mr.1 als de me
die de conventie van Laussanne zal vertegenwoorigen(?) en ee
Vlaming als vertegenwoordiger van dezelfde beweging in Belgi
Bit driemanschap zou dan de supervisie krijgen over de Fedei
landse 6n Tlaamse tak van de Nationaal Europese Sociale Bewe
ging.Van hiearchisehe opbouw van de nieuwe beweging zal een
schema worden bijgevoegd,zoals dat door Van Tienen aan de
aanwezigen werd getoond.
Verder werd door Paul van Tienen meegedeeld,dat door Mr.

binnen veertien dagen besprekingen zullen worden gevoer
met diverse kamerleden over de Nationaal^luropese Sociale
Beweging,waarvoor reeds deercTere afspr̂ ken~waren~gemaakt.
Het ligt danook in het voornemen van de leiding van de nieu*
beweging om in 2956 deel te nemen aan de dan te houden verki
zingen voor de Tweede Kamer.
In verband met zijn afsprafcen en besprekingen met leden van
Tweede Kamer zal Mr.' voorlopig niet als hoofdbestuui
lid van de nieuwe beweging op de voorgrond treden.
Door Van Tienen werd verder bekendgemaakt,dat het samengaan
van de Nationaal Europese Sociale Beweging met de in Utrecht
optredende Republikeinse Volkspartij in feite al wel als vas
staand kon worden beschouwd en dat de leiding van die Republ
keinse Volkspartij in haar geheel overgekomen was naar de Ns
naal Europese Sociale Beweging.Volgens Van Tienen heeft de
Republikeinse Volfcspartij ongeveer 500 leden,die vrijwel all
-irrUtreoht woonachtig zijn.

-5-



-5-

Yan Tienen hoopte,dat van de leden van de Repablikeinse Voll
partij ook het merendeel naar de nieawe beweging zoa overga*
en in dit verband deelde hij mede,dat hij op Zaterdag,27-6-'
een onderhoud zou hebben met

Genoemde fcwam bij de gemeenteraadsverfciezingenr"te*r
Utrecht voor op de candidatenlijst van de Repablikeinse Voll
partij.
Tan Tienen deelde mede,dit wel meer speciaal voor de Utrecht
groep,dat hij aan het Kringleiderschap had aangeboden
van de Nationaal Europese Sociale Beweging en dat het wel z(
goed als zeker was,dat . deze functie zou s.anvaarden.

zal in die functie dan de leiding hebben van de provii
cie Utrecht voor wat betreft de leden van de NatdUJnaal Euro]
Sociale Beweging, '

Volgens Van Tienen en blijkens het door hem getoonde scheme
ligt het inde bedoeling,dat onder de leider van de Nationaal
Boropeae Sociale•Beweging een aantal Kr ingleiders zalien fui
geren,onder wie dan weer de groepsleiders en assistent-groe]
leiders zalien ressorteren.Een van de Kringleiders zal'word*
aangewezen als de man voor de Pers en Propagandadienst.
Deze laatste zal zijn aanwijzingen en beriohten rechtstreekt
krijgen van de landelijke leider(waarschijnlijk Paul van Ti<
en van het Hoofdbestaor(driemanschap)alsmede van de Vlaamse
leider,terwijl hij aan zijn Nederlandse chef ondergeschikt :
voor wat betreft zijn genomen beslissingen,eto.
Voorts is het de bedoeling,dat de correspondentie voor de
Nationaal Europese Sociale Beweging voorlopig geheel loopt
via postbas 7032 te Amsterdam,de diverse berichten zallen d«
dan worden gesorteerd en door de Werfcgroepsleider van Amstei

aan de plaatselijke werkgroepsleiders worden toegez<
den^indien het beric&ten ten plaatselijke aard betreft.
Door Van Tienen werd medegedeeld en door de vergadering wer<
zulks aanvaard,dat de functionarissen van de nieuwe beweging
een verklaring zallen moeten tekenen waarin zij onderschrij^
dat zij geen lid zijn van een Marxistische organisatie,de
Yrijmetselaarsloge,en de EVC,daar leden van deze organisatit
geen funotie in de nieawe beweging fcannen bekleden.
Het lidmaatschap van het N77 is geen bezwaar om lid van de
nieawe beweging te worden, doch wanneer het een fonctionaris
betreft zal dit lidmaatschap aanleiding zijn om de betrokke)
nadir individaeel te bekijken.
Ter vergadering bleek nog,dat naar a lie waarschijnlijkheid ?
wel meerdere besprekingen aan het houden van deze vergaderij
en het oprichten van de Nationaal Eoropese Sociale Beweging
vooraf waren gegaan,daar Van Tienen mededeelde,dat bij het
overgaan tot het oprichten van zgn.vakgroepen in de beweging
(zoals tijdens de bezetting de diverse "fronton" )de juridis<
medische en economische afdelingen,reeds voiledig bezet zi;
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Na sluiting van de discussies warden nog enkele Wbrden gesp:
ken door e'en der aanwelige Du.it sers en door e'e'n Vlaming,die
"beide hun gelukwensen aanboden bij de oprichting van de ni<
polltieke partij in Nederland,de Nationaal Europese Sociale
Beweging en de hoop uitspraken(wat voor him zekerheid was),
dat er in de toekomst een vrachtbare samenwerking aoa zijn
tassen deze Nederlandse partij en haar zusterorganisaties I
het "buitenland.Tevens richtten de sprekers w«^F4e»-va» gelu.!
wensen tot de aanwezige eerste funot ionar iss en van de nleuwi
beweging.
Te omstreeks 18.30 aor gingen de aanwezigen aiteen,na slu.it
van de vergadering door Paul van Tienen.

-o-

-o-
Als propaganda-materiaal was ter vergadering aanwezig een a
tal exemplaren van "ALARM",het Vlaams Nationaal Strijdblad,
waarin artikelen over de Nationaal Europese Sooiale Bewegin
-in dat land voorkomen.
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Schema van de hiearohisehe opboaw raja de
NATIOKAAI. EUROPESE SOCIAIE BEWEGIHS.

Hoofdbestuur,

Nederlander. Vert.Conv. LausaaneC?) Vlamlng.

Overkoepelend orgaan
over

AMWM
Natiobaal Earopese
Se îale Beweglng,

Earopese
Beweging.

Pers en Propagandadienst,
E

Groepsleiders

Ass. Grroe pale iders.

—O—O— O-O-O— O— O—O-O-O-O— O-O— O-O-O— O-O-O— O— O-O-O— 0— O-O— O—O—O-I

A.Leider is waarschijnlijk Paul van Tienen,hoewel de mogeli;
held bestaat,dat hij de plaats van de Neder lander in het Hoc
bestuur zal innemen.
B.Vlaming,naam onbekend,
C.Kr ingle iders,voor Utrecht vaarsohijnlijk »
D.Een Kr ingle ider,belast met de leiding van de p6rs en prop!
ganda-dienst,van vie een verbinding loopt naar A.B»en naar 1
Hoofdbestuur.
E.en F.aijn plaatseli^tce leiders en assistent leiders,die v:
C verantwoording schaldig zijn aan A,voor wat betreft
Nederiand.
Van de hiearchisohe verhoudingen in de Vlaamae Afd.zijn geej
bijzonderheden bekend.
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van de KATIOHML-EU!
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ir^r van art. ,F.T. werd &lfcl«r

Hi,1 was in hat bssit van een aantal van defgelijko
ten, die rioor hem reedn op een tr'ans:fonaaTorhuIsij<s
plakt, nlatr.ede vsin ssn fletstas met pltik

van da oprichtijs.;,; van d.e ondorufivlge ba*»agj
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"aotivit^it ontplocit in relatie met ges*»0i*im uit
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Sociale eweging
+9 mi

AFDELING PERS EN PROPAGANDA POSVBUS 7082 AMSTERDAM

HIERMEDE MAKEN WIJ DE

-EUROPESE SOLE BEWEGING
WAARIN OPGENOMEN ZIJN OE NEDERLANDSF. EN VLAAMSE ORGANISATIE

VAN DE EUROPESE SOCIALE BEWEGIN6
OE NEDERLANDSE ORGANISATIE ZAi IN HET KADER VAN OE EUROPESE SOCIALE BEWEGING

TEN NAUWSTE SAMENWERKEN MET DE DEENSE. DUITSE, FRANSE, HONG A ARSE (EXIL),
ITALIAANSE, NOORSE. OOSTENRIJKSE, ZWEEOSE EN ZWITSERSE SOCIALE

BEWEGING, tN WELKE ORGANISATIES RUIN 6.000.000 NATIONAAL-BEWUSTE EUROPEANEN
ZIJN VERENIGD. ZIJ IS DOOR EEN UHIE VERBONDEN MET DE VLAAMSE SOCIALE BEWEGING.
DE SOCIALE BEWEGING ZAL OOK IN NEOERLAND, STFIUDEN VOOR NATIONAAL HERSTEL,

EUROPESE SAMENWERK^G EH SOCIALE RECHTVAAHDIGHEfD EN ZAL ALS POLITIEKE
VOOR HFT FFRST RFFI NFMFhl AAN HF VFRlflF7JNRFN VORR nF TUUCrnc

VAN DE



EUROPESE SAMENWERKING EN SOCIALE RECHTVAAKDI6HE1D EN ZAL ALS POLITIEKE
ORGANISATIE VOOR HET EERST DEELNEMEN AAN DE VERKIEZIN8EN VOOR DE TWEEDE

RAWER IN 1956. ALS BEWEGIMG RICHT 2»J ZICH DAARBU ZONOER VOORBEHOUD TOT
HET 6EHELE NEBERLANDSII VOLK.

HAAR BINNENLANDSE POLITIEK ZAL GERfCHT ZUN OP HERSTEL VAN DE NATIONALE
EENHEID EN HET BEHOUO VAN ONZE EUROPESE CULTUUR, OOK IN EEN EUROPEES VER-

BAND, IN DE OVERTUI6ING, DAT INTERNATIONALE SAMENWERKING SLECHTS MOGELUK IB
OP DE GRONDSLAG VAN EEN GEZOND NATIONAAL BEWUSTZUN.

ZIJ WENST EEN NATIONAAL EUROPA - GF.EN FEDERAAL EUROPA!

HAAR BUITENLANDSE POLITIEK ZAL 6ERICHT ZUN OP HET BEVORDEREN VAN EEN
NAUWE SAMENWERKING VAN ALLE EUROPESE VOLKEREN OP NATIONALE 6RONDSLA8, OM

IN GEZAMENLIJKE KRACHTSINSPANN1NS DE 6ROOTST MOGELIJKE ONAFHANKELIJKHEID
VAN EUROPA TEN AANZIEN VAN ALiE ANDERE MACHTEN TE VERWEZENLIJKEN.

ZIJ WENST EEN EUROPESE - KEN AMERIKAANSE OF AZIATISCHE POLITIEK

HAAR SOCIAAL-ECONOM1SCHE POLITtEK ZAL GERICHT ZUN IP DE VERWEZENLIJKIN6 VAN
SOCIALE RECHTVAARDI6HEID, ZU MS® STAATSDIRIGISHE SLECHTS VERANTWOORD,

DE SOCIALE K^V^M f̂fi VOOR ALLEJBOEPEN VAN ONS VOLK TEN
Nrt?r-r '-rrnffiiii »*i iwu BK* iKjmaif »Hi tttfroCtt-''tcri, icKWuii £ii £fvn PCI nUPipfii fML wcncn

DIRIGISME, DIE HET PARTIC&LIER INITIATIEF

ZIJ WENST EEN SOCIAAL DIRIGISWE - GEEN ECONOWISCH DIRIGISWE
DE BEWEGING STAAT OPEN VOOR IEDER, ON6EACHT ZUN 0F HAAR POLITIEKE OF RELIGIEUZE
OVERTUIGING IN VERLEDEN If HEDEN, m M HET BEWUSTZUN VAN DE GROTE GEVAREN
DIE ONS VOLK EN ONZE EUROPESE SAMEULEVIN6 BEDRC1GEN EN IN DE OVERTUIGING DAT

EUROPA SLECHTS VAN BINNENUIT 6ENCZEN KAN, 8EREID IS TE STRIJDEN VOOR

EEN STERK EN ONAFHANKELIJK NATIONAAL EN SOCIAAL EUROPA

DE ALfiEMEEH LEHKR: P. VAN T1E1OI
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Verbinding: 19
A/8 no 739'53

Datum: 8-7-

Betreft: Nationaal Europese Sooiale Beweging.
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Wat de Nationaal Ear ope se Sociale Beweging betreft lean
verder nog worden verwezen naar het Juninummer van "De
Dialoog", waarin opgenomen een stuk van de openingsrede,
op de oprichtingsvergadering uitgesprofcen door Paul van
Tienen voorkomende op pag.
104 en 105, ter-vrijl wat de persooouaentaren betreft op pag.
107 t/m 109 enige gegevens zijn vermeld. De doelstellingen
van de HESB en het overgaan als lid van de Werkgemeenschap
Europa in de Lage Landen naar de nieuwe party, alsmede de
daaraan verbonden kosten etc. worden uiteengezet op de pag
109 en 110, terwijl op pag 110 ook wordt vermeld waar reeds
werkgroepen zjjn gevormd of in oprionting zijn, t.w.
Amerongen - Amersfoort - Amsterdam - Arnhem - Delft -
Groningen - Den Haag - Den Helder - Rotterdam - Utrecht -
Winterswijk en Zwolle.



!.
Verbinding i 19
A/8 no.809-'53.

jBetreft:Nationaal Buropese Sociale Bewegjjag

omtrent een te Amsterdam te houden" worker svergaderlng%kan
thans worden bericht.dat deze vergadering op Dinsdag ̂  Augustus
1953 plaats vond in "Het Kraaiennest" aan de Polderweg te Amsterdi
De leiding van deze bijeenkomst welke te 20*15 uur aanving,was in
handen van PAUL VAN TIENEN en werd in totaal door 19 personen blj-
gewoond.w.o.6en vrouw.Onder de aanwezigen bevonden zich drie intr<
duck's,die zlch tijdens de vergadering als lid van de Nationaal
Europese Sociale Beweging lie ten inschrijven.Voorts bevonden zich
onder hen de werkgroepsleiders van Beverwijk,Utrecht en Amersfoor

Door PAUL VAN TISNEN werden verschlllende aangelegenheden besprok
in verband met de verschljning van het blad "ALARM",het orgaan va
de N.E.S.B.flet eerste nummer van dit orgaan komt op Vrijdag,? Aug
tus a.s.van de drukker en daarmede zal de daaropvolgende dag te
Amsterdam worden gecolporteerd.Zoals
zal de colportage te Amsterdam bij voorkeur geschieden door leden
van de Beweging uit Utrecht en mogelijk ook nog ult and ere plaats
terwijl de leden uit Amsterdam zelfp aanwezig zullen zijn ter be-
scherming van de colportears.De daaropvolgende Zaterdag.15 August
1953 zal dan met "ALARM? in Utrecht worden gecolporteerd door led
vjtn de HE SB uit Amsterdam. A
Door VAN TIENEN werd in dit verband nog aangehaald de weigering v
meerdere Nederlandse officieren om tegenwoordlg te zijn bij de re
voering die de Minister-President Dr.DREES heeft gehouden bij het
jublleum van de K.M.A.te Breda.Van TIENEN vertelde,dat door

was geadviseerd om deze officieren voor een rechtbank te
dagen,hetgeen Van TIENEN een mooi staaltje van partij-dictatuur
noemde en door hem in "ALARM" ook zou worden besproken.Tevens dee
Van TIENEN mede,dat getracht zal worden om exemplar en van "ALARM11
en de "Dlaloog" te verspreiden omder de studenten van de K.M.A.te
Breda.Hij zei wel te verwcchten,dat bij het bekend worden van 66n
en ander "ALARM" en de"Dialoog" wel op de nzwarte lijst" geplaats
zouden worden en de versprelding onder de milltairen zou worden
verboden.doch dit achtte hij geen bezwaar,integendeel kon dit nog
ja&rdor als propaganda dlenen.
Blijkens mededellngen van VAN TIENEN en tljdens de vergader
bedraagt het aantal leden van de beweging in Amsterdam momentneel
ongeveer 50.Bij de bespreking kwam teves naar voren,dat behalve
de student " in Utrecht nog een
viertal studenten waren die te kennen hadden gegeven,dat zij nade
over de doe Is telling en van de NESB wens ten te worden ingellcht.
De namen van deze studenten werden bij Verb. 19 nog nlet bekend.
doch de Ams ter dams e student bleek met 66n en ander op de
hoogte te zijn want door hem werd in overleg met Van TIENEN beslo
om voor deze studenten een bijeenkomst te beleggen te Utrecht,waa
Van TIENEN het woord zal voeren.In beginsel werd overeengekomen
dat deze bijeenkomst zal worden gehouden tern huize van de vertege
woordiger van Van TIENEN te Utrecht,op Woensdag 19 Augustus 1953»
te 20.T5 uui.
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Voorts werden door Van TIENEN aan de aanwezlgen nog een aant
richtlijnen gegeven welke eveneens voorkoman in het "Haande-
lijks contactorgaan van de Werkgroep Amsterdam" en dat mode-
bestemd is voor de diverse werkgroepsleiders en vertegennooi
gers,hetwelk hen ter vergadering ward uitgereikt en waarin
tevens diverse mededelingen voorkomen,dle alleen voor genoen
functionarissen bestemd zijn.
De daarin voorkomende artikelen luldens'Ons aller taak",
"Nleuws uit de dmkkerlj",rBeglngelen en doelstellingen van d
Sociale Beweging". MInslgnes",nPlnancienrt,nNEJOM en "Medede-
lingen". Afschriften van dit contact-orgaan norden bij dit
rapport gevoegd.
Betreffende de "Beginselen en Doelstellingen van de Sociale
Beweglng" kan nog norden gerapporteerd,dat deze in brochure-
vorm is verschenen en dat deze brochure het Jull-nunmer van
het maandblad van de Sociale Beweging "De Dialoog" verlnangt.
De oplage hiervan werd met 600 exemplaren oitgebreid en de
verkoopsprijs zal 50 cent bedragen*
Bovendien werden 10,000.- overdrnkken vervaardigd van bepaal
in de brochure voorkomende artikelen,welke op rnime schaal
verspreid zullen worden.De prijs welke de verschillende afde
lingen voor deze overdrukken moeten betalen bedraagt / 1 .̂O
per 100 stuks.Overdrukken zullen worden verspreid van de vol
gende artikelen: Gezins en Gezondheispolltiek- Hiddenstand-
VriJ Social!sme-Nationaal Bewustzljn en Europese SamenwerkiD
Ter Vergadering waren niet meer dan 750 van deze overdrukker
aanwezig die over de diverse afdellngen werden gedlstrlbueez

Door Van TIENEN werd nog het binnenkort voor de leden verkri
baar te stellen inslgne besproken.Zoals ook in het contact-
orgaan is vermeld is het .uitgevoerd in de nationale kleuren
en toont drie brandende fakkels als symbool van het streven
van de NESB.De prijs van dit Inslgne zal / 1«- per stuk be-
dragen en Van HEHSN drong er op aan, dit insigne vooral op
voorkant van de revers te dragen,teneinde propaganda voor d
NESB te maken en openlljk voor de idealen uit te komen.
De bljeenkomst in het"Kraalennest" werd te omstreeks 23.30 ti
door Van TIENEN gesloten met een opwekklng tot meerdere act!
jcLtelt voor de NESB en de NEJO.
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Bijlage bij Happort
Verb.19. A/8-809-153-HESB.

N a t i o n a a l E u r o p e s e S o c l a l a B a w a g ft :

Maandelljks contactorgaan van de Werkgroep Amsterdam. Augustus '53
Redactie: A.M.Kruit. - Postbus 7082 - Amsterdam - Telefoon :91.?b<

•Onbekend maakt onbemind".Dit galdt ook voor de Sociale Beweglng
Daarom is de voornaamste taak roor ons alien, die de doelstellinge:
van de Beweglng als levensnoodzaak aanvaard hebben.de baglnselen
van ons streven bekend te doen worden. Hi ervoor zullen ook offers
gebracht moetan worden.TiJd,geld,arbeidskracht.Alles zullen wlj
tar beschlkklng moeten stellen,met inzet van onze gehale persoon-
lijkheid.

- Da Amsterdamse Burger! j moat wakker gesehud worden. WlJ,de werkers
Tan de Beweglng. zullen het tegenglf moetan brengan tegen de lam-
lendigheidspoli£iek,die deze ruggegraatloze gemeenteraad kenmerkt
Da Hoof ds tad moet waer de eerste stad das lands worden t In Den
Haag wordt geregeerd(an hoe); het zij zo.lfaar dat de gemeenteraad
ean krans je van fondant-rose Jongs te bedlenden der met bui ten-
lands kapitaal gedreven ministeries geworden ls,dfit kunnen we nie
lahger tolereren.Asfalt-socialisme,negatieve Moskou-napraterij
an de bannhartigheids-methodes van kapitaal-gekwansel maakten
Amsterdam tot een vergaarbak van alle mogelijkeMstrebersl>.M6t het
fatsoen van Nederland,werd het aanzien van de hoof ds tad overboord
gegooid en de stad verlaagd tot een paradijs van profltaurs.
Hieraan een elnd te makan is ons aller taak. IEDEREEN moet hieraai
meehelpen - naar bekwaamheid en middelen.Voor slappelingen hebben
wij geen plaats.Voor de werkgroep Amsterdam betekent

A U G U S T U S a A A N P A K K E N 1

^ Krult.W.G.L*

s~ KJKUW8 UIT DE ERUKT̂ RIJ . Onze person draalen I "ALARM*1, ons colpo]
tageblad,verschljnt deze week. Een nieuw wapen in de strijd tegen
wanbegrip en verdacht making en. Het spreakt vanzelf dat we ons best*
beentje voor zettan om de verkoop ta doen slagen.De Eameraden die
dlt blad op straat brengen,mogen niet het idee krijgen dat zij op
ean eenzame voorpost veehten. De prljs is 10 cent per nummer.
Hoeveel neemt U ar voor Uw rekenlng ? Hat is immers ondenkbaar da1
U bang zoudt zijn "ALARM" aan Uw kennlssen te verkopen I
Dus : KOOP en VERKOOP dan ALARM I

BEGIHŜ -TtF-H EH DOELSTELLINGEH YAH DS SOCIALE BBWBGIHG . Deza zeer
belangrijke brochure is d* basis van alia propaganda. Zij is verscl
nan als Juli-nummer van de Dialoog.Het bezit hiervan is onontbeer-
11 jk voor iader lld.De vraagbaak wan de activistenjeen bron voor
zelfstudie an prineipiele propaganda. Hiermae moet gewerkt worden
BiJ de 1GL ligt een flinke voorraad op U ta wachten voor verkoop
aan vriendan en kennissen.Prijs 50 et.p.st.
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van de belangrijkste onderwerpen uit deze brochure

staan ter beschikking a 2 cent per stuk.SKuit ze in bij Uw briei
en stuur ze als drukwerk aan Uw relaties.Of doe ge eenvoudig bij
sympathiserenden en andersdenkenden in de bus. Hbereel neemt 2 ?

Wie heef t boeken beschikbaar voor onze bibliotheek ? Geen romans

IN5IGNES . - Wij zijn geen duisterllngen I Wij zijn trots op onz<
Beweging en haar idealen. Ons insigne is blnnenkort verkrljgbaar
Het is uitgevoerd in de nationale kleuren en toont drie brandendi
fakkels -symbpol van ons streven* De prljs is Fl,1.- De eerste
zendlng is niet groot.Weest er als de kippen blj.Bestelt nu I!

FISANCIEN. De kastoestand van de werkgroep Amsterdam is bedroevei
Zeer bedroevend.Per 1 September a.s. zal onze W»« op eigen benen
moeten kunnen staan. Het gaat niet aan als zuigelingen aan de bor:
van e'en portemonale te liggen.Bovendien moeten we ook per 1 Sep-
tember verhuizen.De hour van de nieuwe lokaliteit zullen we voorl
zelf moeten opbrengen.Het propaganda-materlaal.dat deze maand uil
moet eveneens betaald worden.-en dat is geen kleinigheid.Toch is
het veel te weinig.Onze stad heeft al haast 1.000*000»inwoners.
Kant U zich voorstellen wat een Antensieve prppaganda-actle zou
kosten ? Het blijkt dan ook noodzakelijk de bijdrage voor de
plaatselljke groep te verhogen van een kwartje per maand op een
kwartje per week. Ook dan komen we per maand nog ongeveer F1.50,-
tekort I E6n kwartje per week kan iedereen missen.Haar velen m66]
Laat het niet nodig zijn hierom te vragen •

lft^fft9tiA<>Tt onze Jonge mede-strijders kan menig oudere Kameraad
een voorbeeld nemen.Als hen lets gevraagd wordt,is het nooit te
veel.Mag ik U eens een sterk staaltje vertellen ? Een dezer dagei
kreeg een van hen opdraeht voor de versprelding van propaganda-
materiaal te zorgen.Hlj moest zich met fiets aanmelden.maar beld<
op dat hij geen fiets bezat.Toen hij te horen kreeg dat er dan
nlets aan te doen was,maar dat het heel erg jammer was,kwam hij
even later toch..... hij had een fiets gekocht II Een kapi tails t
0 nee- leer ling op een loonzetterij ! -Zij helpen ons- wlj moetez
htin helpen 1 Verzuim niet leden voor de NBJO te winnen.Adressen
van belangstellende jongeren ( graag schrlftelijk ) doorgeven aaz
de JGL.Steunt onze jongeren in woord en daad I

MEDEDELIHGEN .Op een vergaderlng van Amsterdamse functlonarlssen
zijn de volgende felt en gebleken ;
Aan het bezoeken van belangstellenden wordt veel te weinig aandac
besteed.Dit moet veranderen,temeer daar thans deugdelljk propagax
materiaal in ruime mate ter beschikking staat U
De sfeer van onze bljeenkomsten werd door sommlgen te intellectuc
geacht en niet interessant voor toevallig meegebrachte introduce
die niet met onze gedachtenwereld bekend zijn.Voor hen zou de sfe
van de Dinsdagavondbijeenkomsten te "droog" zljn.Derhalve is be-
sloten dat elke 3e Dinsdag van de maan speclaal een avond voor
belangstellenden zal worden gehouden,waarbij de te behandelen
onderwerpen speciaal op bultenitaanders afgestemd zijn.Wij rekenc
er nu op op dleN3e avonden* vele nieuwe gezichten te zien.Ieder
lid brengt lemand mee I

-3-
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Voorts werd de klacht naar voren gebracht dat te welnig aan scholi
vordt gedaan.Dit hangt In de eerste plaats van onszelf af I
Onderlinge discussies,lezen,ln het algeneen zelf-scholing zijn
eerste noodzaak.Bovendlen is besloten dat de laatste Yrijdag van
iedere maand een schollngsbijeenkomst voor kaderleden zal norden
gehouden.Aanvang 20*30 uur In het lokaal van de werkgroep.(Kader-
leden ult andere plaatsen zijn hartellJk welkom II )
De fonetionarlssen zollen voortaan 2 maal per maand onderling de
werkzaaaheden bespreken en tevens schriftelijk rapport nltbrengen
aan de WGrL.Dlt geschledt op de 2e Dinsdag en de laatste Vrijdag
van de maand,na de bijeenkomst,resp.scholingsavond.

-o-o-o-o-
-o-o-o-
.0-0-

—o—
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No :B 188596
Betr.: Hationaal-Buropeae Sociala

Beweging.
Bijl.: fotooopie pamflet
AT3

In het Mei-nummer van "De Dialoog" atond hat
volgande te leaen: "Da 1Qde Mai 1953 heeft da Hedar-
"lahdae organiaatie van da Europeae Sociale Bawaging
"het bealuit genomen zich ala politiake beweging mat
nal haar kradttb ta wijden aan de taak, die haar in
"een tijd» waarin Europa en de Europeae mena meer
"dan oolt met de ondergang wordt bedreigd, noodaake-
"lijk wordt geataldt da opbouw van aen vrij en volka
"nationaal en aooiaal Europa. ?,ij gaat daarmee,aij
"aan zij met de Sociale Bewegingen in alia Europeae
"landen, een aware atrijd tegemoet - rnaar een atrijd
"die gaatreden moeten wordent"

Op 21 Juni j.l. heeft vervolgena ta Amaterdam
de oprichting van da Nationaal-Europeae Sooiale Be-
weging plaata gevondan.

Hiervan ia via het Algemeen Hederlanda Pera-
bureau (A.H.P.) kennia gegeven aan da para* en wel
in aen door Paul van TIENEN ondertekend oonuBuniquA.

In de nacht van 25 op 26 Juni zijn in varsohil-
lende plaataen van het land biljetten aangeplakt,
waarin mededeling werd gedaan van da oprichting en
de doelotellingen warden aangeduid. Ik moge verdar

./. verwijzen naar bijlage deeea.
1,̂  JULI1953

(YII) H.B.t // Juli 1953

"
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188596 i in de nacht van Po. 25 op Yr. 26.JuHi 1955

N A T I O N A A L - EU R O P E S E

S . i n • «"ociale Bewegmg
AFDELING PERS EN PROPAGANDA - POSTBUS 7082 - AMSTERDAM

AAN HET NEDERLANDSE VOLK!
HIERMEDE MAKEN WIJ DE OPRICHTING BEKEND VAN DE

NATIONAAL-EUROPESE SOCIALE BEWEGINU
WAARIN OPGENOMEN ZIJN DE NEDERLANDSE EN VLAAMSE ORGANISATIE

VAN DE EUROPESE SOCIALE BEWEGING
DE NEDERLANDSE ORGANISATIE ZAL IN HET KADER VAN DE EUROPESE SOCIALE BEWEGING

TEN NAUWSTE SAMENWERKEN MET DE DEENSE, DUITSE, FRANSE. HONGAARSE (EXIL).
ITALIAANSE. NOORSE. OOSTENRIJKSE. ZWEEDSE EN ZWITSERSE SOCIALE

BEWEGING, IN WELKE ORGANISATIES RUIM 6.000.000 NATIONAAL-BEWUSTE EUROPEANEN
ZIJN VERENIGD. ZIJ IS DOOR EEN UNiE VERBONDEN MET DE VLAAMSE SOCIALE BEWEGING.
DE SOCIALE BEWEGING ZAL. OOK IN NEDERLAND. STRIJDEN VOOR NATIONAAL HERSTEL.

EUROPESE SAMENWERKING EN SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN ZAL ALS POLITIEKE



HFT GEHELL NtUERLANUSL VULK
HAAR BINNENLANDSE POLR.cK ZAL GERICHT ZIJN OP HEhotEL VAN DE NATIONALE

EENHEID EN NET BEHOUD VAN ONZE EUROPESE CULTUUR, OOK IN EEN EUROPEES VER-
BAND. IN DE OVERTUIGING. DAT INTERNATIONALE SAMENWERKING SLECHTS MOGELIJK IS

OP DE GRONDSLAG VAN EEN GEZOND NATIONAAL BEWUSTZIJN.

ZIJ WENST EEN NATIONAAL EUROPA - GEEN FEDERAAL EUROPA!

HAAR BUITENLANDSE POLITIEK ZAL GERICHT ZIJN OP NET BEVORDEREN VAN EEN
NAUWE SAMENWERKING VAN ALLE EUROPESE VOLKEREN OP NATIONALE GRONDSLAG, (W

IN GEZAMENLIJKE KRACHTSINSPANNING DE GROOTST MOGELIJKE ONAFHANKELIJKHEID
VAN EUROPA TEN AANZIEN VAN ALLE ANDERE MACHTEN TE VERWEZENLUKEN.

ZIJ WENST EEN EUROPESE - GEEN AMERIKAANSE OF AZIATISCHE POLITIEK

HAAR SOCIAAL-ECONOMISCHE POLITIEK ZAL GERICHT ZUN OP DE VERWEZENLIJKING VAN
SOCIALE RECHTVAARDIGHEID. ZIJ ACHT STAATSDIRIGISME SLECHTS VERANTWOORD.

INDIEN DIT DE SOCIALE RECHTVAARDIGHEID VOOR ALLE GROEPEN VAN ONS VOLK TEN
DOEL HEEFT. TERWIJL ZIJ ZICH MET KRACHT ZAL WEREN TEGEN IEDERE VORM VAN

DiRIGISME, DIE HET PARTICULAR INITIATIEF ONDERMIJNT.

ZIJ WENST EEN SOCIAAL DIRIGISME - GEEN ECONOMISCH DIRIGISME

DE BEWEGING STAAT OPEN VOOR IEDER, ONGEACHT ZIJN OF HAAR POLITIEKE OF RELIGIEUZE
OVERTUIGING IN VERLEDEN OF HEDEN. DIE IN HET BEWUSTZIJN VAN DE GROTE GEVAREN
DIE ONS VOLK EN ONZE EUROPESE SAMENLEVING BEDREIGEN EN IN DE OVERTUIGING DAT

EUROPA SLECHTS VAN BINNENUIT GENEZEN KAN, BEREID IS TE STRIJDEN VOOR

EEN STERK EN ONAFHANKELIJK NATIONAAL EN SOCIAAL EUROPA

DE ALGEMEEN LEIDER: P. VAN TIENEN
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Betreft: Nationaal Europese Sociale Beweging

Over eenfcoais "Fig
vond Zaterdag, 8 Aug. 1953,

te Amsterdam de colportage p'laats met net eerstverschenen
nummer van "Alarm", net orgaari van de Nationale Europese



Tot slot volgen hlerna nog enkele reacties van dagbladen
naar aanleiding van de arrestaties.

"De Volkskrant" van Dinsdag, 11-8-53 schreef:
" VOORTZ2TTING VAN N.S.B. ?
VIER COLPORT3UH3 VAN "ALARM" AANG-EHOUDEN.
Amsterdam, 10 Aug.- Vier colporteurs, die Zaterdagmiddag
getracht hebben in Amsterdam net eerste mummer van net
blad "Alarm" van de Nationaal Europese Sociale Beweging
(NESB) op straat te verfcopen, zijn aangehouden. De politii
heeft het vermoeden dat men hier te doen heeft met een
voortzetting van de NSB. Op grond hiervan is tegen het
viertal, dat inmiddels op vrije voeten is gesteld, proces
verbaal opgemaakt. Twee der colporteurs - alien zijn lid
van de NESB - hebben tijdens de oorlog deel uitgemaakt
van een nationaal socialistische organisatie en zijn ge-
interneerd geweest.
De landelijk leider van de NESB is mr uit
Gromingen, die tijdens de bezetting vrederechter is ge-
weest en kort geleden is afgetreden als voorzitter van
de Stichting "Oud Politieke Delinquenten", zo deelde de
politie mede. De algeheel leider voor Holland en Vlaan-
deren is de heer P.van Tienen uit Amsterdam, een ex-SS
officier, die aan het Oostfront is geweest.
Nauwelijfcs 10 minuten nadat de colporteurs op straat
waren verschenen werden zij door de politie ingerekend.
Slechts enkele blaadjes hebben zij aan het publiek kunnen

verfcopen. Ongeveer honderd exemplaren heeft de politie in
beslag genomen. Op enkele plaatsen was op straat het
woord "Alarm" gekalkt. Op een aantal tramhuisjes was een
biljet aangeplakt met het opschrift: "Nationaal Europese
Sociale Beweging". De centrale recherche zet het onder-
zoek voort." -
In het Nieuw Utrechts Dagblad van Maandag, 10 Aug. fcomt

het volgende artikel voor:
" In Amsterdam aangehouden.
UTRECHTEH BOOD NEO PASCISTISCE BLAD AAN.
De amsterdamse politie heeft Zaterdagmiddag in de hoofd-
stad vier mannen aangehouden, die met het nieuwe blad va
de, volgens de politie, neo-fascistische "Nationaal
Europese Sociale Beweging" onder leiding van een zekere
P. van Tienen colporteerden. Onder de vier arrestanten
was ook een Utrechter. Ruim honderd exemplaren van het
nieuwe blad werden in beslag genomen. Een hunner, een
loopjongen, verklaarde bij zijn verhoor op het politie-
bureau: "De beweging wil raeer speeltuinen voor de kinder



en is verder voor een vrij Suropa, vrij van. Husland en vrij
van Amerika". Daarom was hij een aanhanger van de organi-
satie. Ivfee andere arrestanten van 26 en 29 jaar oud zijn
gedetineerd geweest v/egens hulp aan de vijand gedurende
de bezetting.
He vierde colporteur, afkomstig uit Utrecht, is ter "be-
achikking van de Utrechtse recherche gesteld. De drie
Amsterdammers zullen hoogstwaarschijnlijk morgen ter "be-
schikiking van de officier van justitie worden gesteld.
Hun wordt het deelnemen aan een verboden organisatie ten
laste gelegd."

-EZIKN:-A
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Zoals is de gebruikelijke funotionarissi
vergadering, welke elke 2e Dinsdag in de maand na de gewone
bijeenkomst plaats vindt, op Dinsdag, 11-8-55 gewoon door-
gegaan en werd gehouden in net "Kraayennest" aan de Polder-
weg te Amsterdam. Te omstreeks 20 uur waren daar in totaal
18 personen aanwezig waaronder zich e'en vrouw en een Vlamin,
bevonden. Deze Vlaming, wiens naam nog niet bekend is ge-
worden, fcwam omstreeks 21. Jo uur ter vergadering, waarna
be tend werd dat nij per soooter uit Meohelen was gekomen en
pech had gekregen met zijn voertuig, dat aan de grens was
blijven staan, waarna hij verder naar Amsterdam was gelift.
De vergadering werd tevens bijgewoond door Paul van Tienen,

f Als eerste nam Mr. < net woord en gaf allereere
uit ing van zijn medeleven met de vier gearresteerde oolpor-
.teurs die hjj als martelaren van de Beweging schilderde,
Hij vond het beroerd voor hen dat het zo verlopen was, hetgei
allerminst was verwacht. Uit juridisch oogpunt bekeken ging
deze arrestatie krachtens art 140 Sr volgens hem niet op.
Een vereniging kon slechts door een burgerlijke rechter als
verboden vereniging worden aangemerkt, hetwelk een prooes
kan worden dat wel 2 jaar duurt, maar oommissaris '.
heeft geprobeerd dit te forceren en de verboden-verklaring
door de strafredhter te doen uitmaken. oonstateerd<
dat de NESB dus geen verboden vereniging is en riep de aan-
wezigen op, de oolportage met "Alarm" voort te zetten en de
activiteit te verhogen. Eventuele arrestaties zouden hoog-
stens nog tweemaal konnen gebeoren, waarna men voldoende
bewijzen in handen zoo. hebben, dat het bij de NESB juridisoh
volkomen in orde was. Dan moest er een uitspraak volgen dat
de NESB geen verboden vereniging is. verduidelljkte
een en ander door artî kelen uit de Grondwet en Strafrecht



-3-

voor te lezen en nader toe te lichten, waarna hij oon-
oladeerde dat op grond hiervan geen vervolging ton plaati
vinden. Vervolgens braoht hjj nnnr voren dat onmiddellijk
na de arrestatie van de colporteurs door hem en Van.
Tienen stappen zjjn ondernomen voor ban invrijheidstelling
Van Tienen zag het aanvankeUjk donker in toen hy Tan de
arrestatie hoorde doch na een gesprefc met was
dit niet meer het geval omdat deze hem er van overt uigde
dat er voor vervolging geen schjjn van kans was.
Van Tienen, hierna het woord voerend, sprak zijn waar-

dering ait voor de vier kameraden die als eerste een
persoonlijk offer voor de Beweging hadden moeten brengen.

sprak de vier gearresteerden afzonderljjk toe en at eld
en ten voor be eld aan de overigen, waarna hij hen namens
e NESB dankte voor hun offerbereidheid voor de Beweging
ervolgens las hjj een "Waarderingsschrjjven" voor, dat op
riaam was gesteld en hetwelk hij aan elk der vier colpor-
teurs, onder heftig applaus van de overigen persoonlijk e.
niet een handdruk overhandigde. Dit "waarderingsschryven"
wjaarvan een fotocopie bij dit rapport wordt gevoegd, luid
ajls volgt:

NATIONAAI. EUROPESE SOCIA1E BEWEGING
Afdeling Person Propaganda - Postbus 7082 A.dam

Amsterdam, 8 - 8 - 1953
WaarderingsachrJjven No.
Waarde Earneraad,
U behoort tot de eersten die de nationaal-europese
gedachte in Nederland in alle openbaarheid hebben
uitgedragen. Tot de eersten ook, die daarvoor een
persoonlijk offer braohten.
Alleen door zulke offers, alleen door het bewustzij
van de persoonlijke verantwoordeI4jkheid, die wjj ten
aanzien van het lot van onze volkse en europese
gemeenschap bezitten, kunnen w3j de strijd winnen,
die ons wacht - een strijd, die lang en zwaar zal
zijn.
17 heeft getoond dit persooniyfc offer te konnen
brengen en de last der persoonlijke verantwoorde-
lijkheid te kunnen dragen.
De Sociale Beweging zal dit niet vergeten!

Het kameraadschappeUjke groeten,
w.g. Paul van Tienen

Algemeen Leider.
Vervolgens relateerde Van Tienen nog eens in het kort

het verloop van de colportage en hoopte dat dergelijke
voorvallen als arrestatie niet weer zouden gebearen.
HJj wees wel op de kosteloze reclame die hierdoor was ge-
maakt en verwachtte daarvan een groei van de Beweging.
Daarna ging hij de oritiek na die in sommige bladen op de
Beweging was uitgebraoht en sprak er zijn verwondering
over uit dat nog geenenkele der kameraden hiertegen een



ingezonden schrijven aandie bladen had gerioht. Dat zou
xolgens Tan Tienen opbouwend werfc zyn voor de Beweging.
Daarna besprafc Van Tienen het programme vopr de vol-

gende colportage op Zaterdag, 15 Aug. a.s. Hjj vroeg hier-
voor vrijwilligers en onmiddeliyk stonden 12 man op die
zich hiervoor beschikbaar stelden. ffij vertelde dat de
voorgenomen colportage in Utrecht voorlopig niet in deze
plaats zal worden gehouden en dat hij in verband met een
door hem ontvangen mededeling de plaats ran colportage
nog niet zou noemen. ffij zeide dat het een plaats was die
van Amsterdam uit in ongeveer 1 aur per rjjwiel was te
bereiken en dat men er ook per trein heen ton gaan. Deze
maatregel werd kenljjk genomen om de politic zo Tang moge-
lijfc in het onzekere te houden over de gemeente waar ge-
oolporteerd zal worden. De colporteurs werd aangezegd dat
zij zich Zaterdag, 15-8-53 om 15 aur moeten melden ten
kantore van Paul van Tienen aan de Koninginneweg 177 te
Amsterdam.
Door Tan Tienen werd vervolgens uitdrukkelijk een fcalk-

en plakverbod uitgevaardigd voor alle leden van de Be-
weging en de diverse werkgroepsleiders werd opgedragen er
op toe te zien dat daar niemand van af week* In de nacht
van 7 op 8 Augustus jl was te Amsterdam op diverse plaat-
sen door de leden der beweging opsohriften over de ver-
schijning van "Alarm" neergekalkt en volgens v. Tienen had
dit kwaad bloed gezet en de Beweging meer kwaad dan goed
gedaan. Een en ander werd door hem danook zeer nadrukkelijli
verboden om te voorkomen dat de Beweging in discrediet
wordt gebraeht. Vervolgens spoorde Tan Tienen de aanwezige
aan om voortaan meer introducers mede te brengen op de
byeenkomsten die aan de fonctionarissenvergaderingen
voorafgaan. Tooral ook de vrouwen moesten In. de Beweghg
worden opgenomen.

Dp voorstel van werd _ aan-

festeld als districtsleider van district D te Amsterdam,erwyi als assistent-districtsleider van hetzelfde
tfistrict werd benoemd. De Beweging bleek nog de beschikkizi
te hebben over 750 overdrukken van diverse artikelen uit
de Beginselen en Doelstellingen van de Sociale Beweging.
Be sloten werd, die op 12 en 13 Aug. a.s. te Amsterdam te
verspreiden.
""Ten behoeve van het verplegend personeel zal de overdrok
"Grezondheids- en Gezinspolitiek" worden verspreid in de
omgeving van het Wilhelminagasthuis waar by voorkeur het
tijdstip van af loss ing van het personeel zal worden gekozeu
door "Tr£ Socialisme" zal worden verspreid in
AmstercLam-Noord (over het IJ) door _ en

zal de overrfruk "Middenstand" gaan verspreiden,.
De overdrukken zalien tussen 17 en 18 uur bij worden
afgehaald. Te omstreeks 24 uur werd deze bijeenkomst be-
eindigd.

-o-



Op 15 ASgmsiasa 1953 ttiss*a 15.30 trar <m 17*00
le* aangehouden, terwijl s&ij bealg w»ren met de
uitgave van de B.E.S.B., de uavolgead© personen, alien wonenden 1»
Aa»-t»rdaia en ^a«ar zlj verfcUopden- lid If.E.S.B.
t>aal van I3SISS« Djokjakarta 5.11.21, importeur, Amaterdaai,

zUii aa verhoot -la ove^jpg a»t Se Offiei«r van Just It ie
Baarlea- heonfexoBden.
Tegen hen Is proc«8-verl>aal opgemaakt tsrzake deelnaae aan een
boden wirenlging.

"JKUrfe la gebleken dat lnwooe?s van Haarlea net bet voorneuwa *JBS
deed colportage op de hoogte «st?«n.
?«rstotia« d»r 0rae von<S ndtet 8la**t8| h«t geteeel trok a«ar z««
nig belaag$t«lliaEg van feet $w&liek( sulks mode dooydat de a«tie
van ko3*te dttar ts e«»est a«^fc 2tj bet

# 20 toaustus 1953.

Aan bett
Hoofd van de B.V.D.

'a-Q r a v e n h a e e .



** 4* *******&* van 4» it.8. '.B.-i«ta»m faol rmn fl*nw
in a«t Kr»«i*w»«t ** JMHwrdaa op 25

jl.

«!B Mflt f»ll«, ojr«d[iiob«
hi 4 **&

d« B.S.n.B., di*

*oe« s&ar ao
"tMwradtn11hi 4 a? ft*** da *rr«*t*ti« v«a d«

or»r d« "hoad«a" dl« d«

Koolii d« B.8,S.B. r*rbod«a werdw, dan »ou am "d«ik«i
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AAN HB

No.: 10846 v - / >> t
Betr.: Nationale Europese Sociale B&regjng in Nederland.
Typ.E.

werd vernomen dat Mr.
na zijn bedanken ala voorzitter van de S.O.P.D. thans

samen met Paul van TIENEN de leiding vormt van de Nederlandse
afdeling van de Nationale Europese Sociale Beweging. Het se-
cret ariaat is gevestigd Koninginneweg 177 te Amsterdam.

Afdelingen zijn opgericht te Amersfoort, Arnhem, Delft, Gro-
ningen, Haarlem, Den Haag, Den Helder, Rotterdam, Sappemeer,
Tilburg, Utrecht, Vaals, .Vinterswijk en Zwolle.
Het Europese Hoofdbestuur wordt gevormd door:

'Frankrijk
Zweden
Hongarije
Italie
Duitsland

P. van TIENEN Nederland
De werkleider voor Belgie" zou een zekere zijn.
Het internationaal secretariaat is gevestigd te MalmC.
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Op 4o dog dor afoyqgrtrtr y»ta do Rcohttenak to A«ft«rdo« ln»0kc hot
procog tcgou pool voi ymm o« Kr. J. A* WBLfWHa, vo«p* JU*cBOcu
Let dor on Worklcftdor iod l̂nol van Co InfciOttnal-«i»0po«o Soolfllo Bo-
wogiiw, 1. do fttfartfttfto ofdollng van foa*o«do Bo»otla< lu Lodoa-
^crgodorlo« blJooa co4ooft« Zll boon «ot vorootw«wdlSn« ko«il«

von hot Tooois do* Koobtbattk, wnrart>ij do*o do Tordoohtoa booft
tot con forflBfoaltftpttf von 8 »nnudon not nfti»ok van do

Oo Soolnlc Bowogl^g tx>Mb»«vt dlt vonoi* alt oon o <nta*ttn« dor bop*
forlliko vriihotoii van olio »od<»l«ndori- tonU die 'n do amnftvot
on hot door do Jtodoplsadw BofoHnc onmraftrdo »indvo*t dor Voroulgdo
•otlog, To«tgolc«d it Jtu m| »obt do»o bolowtfclog TOB hot poeht op
n-ljo •ooingiaitlnc aoa hetf«t; ort»tl« proeodont MI wljtt not twdrak
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Betreft: Algeaene ledenvergadering
&9hou.deJi op 14-10-53 te Jicsterdas.

Op "Soensda^, 14 October 1953* werd de aangekondigde «1-
^esaeoe le denver gader ing van de Eationaal Suropese Sociale
Seweging gehouden in het Stationsfcoffie&uis aan de Prins
Kendrikfcade 27 te Amsterdam. Deze vergadering was aitge-
schrevea door de na de arrest at ie van Taul van Tienen en

in het leven geroepen Raad van Beheer
van de TT.s.S.3. De datum en het tijdstip van de vergaderlttg
'wai'Qu oui&etvei-jjic £o &tskL3Zcnt opd&t vfi^r ds Ji£jrivau« van de
vergadering net vonnfa bekend kon zijn, dat de Arrondise®^
mentsrechtoank te Aasterdaa op 14 Oct. 1953 heett uitge-
sproken tegen ^eaoeatde irLSB leiders Van Tienen en

Zoals bekeixd, »erd leder van hen veroordeeld tot tve^.
aaanden gevan^enisatraf met aftrefc van pr event ieve heeh-
tenia. De op 30 Sept, 1953 door de Officier van Justitt*
gestelde eis luidde: 44n Jaar aeveogenisetraf, waarvan tien
oaanden voon»rrardel4jfc en met a?trek van preventieve
tenis.

Voor het verkrijgen van vergaderruinste voor deze ver-
^adsring he eft de Hasd van Beheer zich veel moeite
getrooaten» daar nun door meerdere beheerders van veri
ruLiaten gewei^erd werd een zaal te verhuren in varbana
de politieke ins tell ing der Bewegiag. Be beheerder van
Stationslcoi'f iehuis te Amsterdam verhuurde aijn zaal aim. de
HE3B nadat hem, op zijn vraag vat de letters NES3 betefcendei
geantwoord was ITaderlandse Her ate Sohaak Bond. Toen tijieafl
de vergadering een telegram ait 'a GaMAVtmuiit&e wwi'w c*it-
vangen, waarin een lid van de HESB zijn verhindertng ®$W$&
ae vergaaering bij te uoueu, utitcl«IctB <ie uwhaerier oat liS
aijn. zaak aan de Rationaal Europeae Sociale IBeweging had
verhuurd en gaf daarover zijn mienoegen te kennen.

3e vergaderins ving te ongeveer 1S uor aan en de agenda
bevatte de volgende putiten:
1) opening

diverae Bededelingen
prooes
rondvraag
sluiting

In totaal werd de vergadering door elf personen
komende ait Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Taals.
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Be leiding der vergadering beruatte bij , die
aa de opening een oversioht gaf van de op 30 Sept. 1953
gehoaden tereohtzitting van de Arrondisseaentsreobtbank te
Amsterdam, waervoor Van lienen en als verdachtea
terecht atonden. Kit overzioht werd gegeven aan de hand vaa
het door de 1JES3 uitge^even atervographiscb veralag van die
terecbtsitting, hetwelk reeds eerder door Verb, if werd
toeseaondea. Hieawe gesicbtspunten fcwamen by dit overaioht
niet naar voren.

Vervoigens braobt een veralag ait over de ondernoseJE
stappen in de perto^e na de arrgststis vaa V&& Tienea ea

. HVS vermeldde het verzenden vaa diverse pr^test'-
telegraataea, verband hoodende met die arreetatie, aan de
zueterorganisaties in bet baitenland en aan H.M. de Koni"gl»1
der Kederlanden. KJj deelde mede dat berioht was binnen-
gekomen van de Minister van Justitie, die in antwoord e$
bet telegram aan K.ic. de Koningia mededeelde, dat by bet
niet de aangewezen weg vond om op de recbterlijke beslla*
sing voorait te lopen en dat in deze de aitepraak vaa de
rechterlijJce macht diende te worden afgewaoht. Voorts maafcte

melding van vele achriftelJjke systpathiebetaigingea
die na de arrestatie van de leiders aowel uit bet bianett-
als ait het baitenag^ad waren binneagefcooen. EU deelde aede
dat van de zuaterbeweging in Hongar»e een sohrijvem was
binnengekomen, waarblj tevens een beorag van / 50 was over
gemaakt als bijdrage in de proceskoaten. Uit Frankr^k en
Italie* waren eveneens brieven. ontvangen van de zaster-
organisaties aldaar, die tevens finaneiSle balp toeaegden.
Het we**" niet befce~5 g$s«afct boe ^'out iiet oedrag der
toegezegde f inanoiele steun zoa zijn. Een niet by name ge-
noemde doktel" »it Desascos hsd avsneeiia aokrliielAjs: va»
ajjn medeleven met de KESB doen blijfcen.

Vervolgens gaf " nog een overaioht van de instelliag
van de Raad van Bebeer, waarbij bleek dat deae in feite
door , : en in het leven is geroepea.
Ten aanzien vaa de heading die de NESB in verband met de
rechterlijfce aitspraafc diende aan te nemen, werd offioigel
bealotea dat de Beweging in Nederland voorlopig haar
activiteit zal stafcen, terwijl de afdeling Vlaanderen haar
werkzaamheden gewoon zal voortzetten. Het "voorlopig
staken" is genoemd osadat zowel Van Tienea als
hoger beroep tegen bet vonnis zalien aantekenen en over
het al of niet ontbindun <ier NSSB in Ue der land pas zal
worden bealist als rsn vonais in fcracbt van gewljsde sial
ziin gegaan, Alle ledec zollen eea aangetekead scbrijvea
ontvangen waarin bun wordt owdegedeeld dat ban lidmaat:soba|>
van de IKSB tydelWfc wordt opgehevea, terwiJL aaa h«t ABRP
een persooamaniQ.ae zal worden versteelct waarin de 1 "
stopzetting der aotiviteit wordt aedegedeeld ett de
van de Beweging over bet vonnis tot ait ing zal worden ge-
bracbt.



Ala pennlngmeeater ran de Haad van Beaeer braoht
vervolgena een bek&opi en onvoiiedig verslag ait over de
finaucigle toeat-and van de HESB. zeide, niet vol-
ledig te kunnan zija, daar hy over seer weinig gegevens fce-
sehikte ale gevolg van de inbealag neaing van de bescheideifc
der Beweging en de blokkering van de op girorekening ge~
sturte golden. Be prooeaicosten. en de in verband met het
prooes gevoerde eorrespondentie be&rootte op N
/ 1500 I / 2000. Hij decide oede dat de bawegia^ thane nfcet
in staat is zelZa maar 10̂  van deze fcosten te dekfcen. Hlj
spoorde de aanweaigen daaroB aan het kort geleden geetiohte
Noodfonda niet te vergeten en eventuele bljdragen niet aeer
te starten op rekeoing van de NESE maar deae ala priv^-
bjjiL.'tife« aoii Lett over tit emkexx.

Bij de rondvraag fcwam naar voren dat oen het op yr%B zou
atellen als de band tussen de leden, ondanica de atopssetting
van de werkzaamheden der beweging, tooh aou bUjven beatpan.
Er.kele leden stslden. de vraag hoe de Haad van Beheer ziofa
dat voorstelde, terwijl anderen de vraag etelden of nu.
werkel^k alle act iviteit volkoroen moest vorden geataalct,
goals in het aan de pers te verstrekken oomaoniqu^ ssal
worden gezegd. Op de eerate vraag nerd door de Raad van
Beheer geenantwoord gegeven, terwljl op de tweede vraag werd
gezegd dat dit "naar buiten" inderdaad net geval was. Toen
hierop nader ward ingegaan werd geaegd dat een goed ver-
staander maer een half woord nodig had. De leiding der
vergadering kon niet aocoord gaan set een voorstel vaa

en om het aan de pers te veratreklcen
conuauniiiu^ oofc op diverse platatsen aan te plakkea.

Kierna werd de vergadering te omstreeka 20.15 aur offl-
oigel door gealoten verklaard.



* I

fyp.D*

w»rd vaxnoMm, dat op da vrogaAeTiag van da
R.E.S.B., die op ffoeaadagavwd 14 October 1993 In hat Stetiooakoffie-
fcttia «aa da Prlna Bendrikkade W Jaaterda* wapd gafeoudea, aaa*»»iff wa*
JNttt

dese

» 4i«
hl,J hat Tonnla teg«

»*tt* W.J d* r0d«n«n uitaan tot
a.l. wat gadaan »o*at woxdea lndl«n 4*

rwrbo4*n werdt»(H«tg««o gebeord !•)*
w»rd all «nd« ««or«t&ria voor d* dwir r«n

Baad ran B«h««r ( e n ) io6g*vo»gd •& gmf esa ovwwioll*
d« aotiTiteit TOO 22 tot «B mt 26 Anguattui j«l«» ia )wt
eraolrt aij naar TOV*B de tale^rafiaoh* prot««t0ny di« uit
boitwoland l>innan*tr<x»d«n naar aaoleldin^ Tan d« arrcatatl* -»an
van HBHBH an , al«Mda . Toorta ftealda hij »«d», dat
d«*« g«l«ganh»id ton aan^rijp«a Toor de Ter»t«rlgin« van d«
gan nat aat imitanlaad* S* vooraittar braoht hianta rerala^ ult
•ijo aotiviteit, aa rijn inTrrijheidaatalllag* Allar»ar9t oaaoraitrda
dat d« b«r»«ing op dat wwaant nog baatoad on dat bL$ toan Bet
•dLoe van da aaavaslga l«dan de laidin^ had orargasonaa*
Hij aprafc over sija vananding van oonmsiqut'a aaa bultanlandaa
nia*tle*a aa -periodiajcaa aa baalfia reaotiae biaiop aaa, dia ait
baitanland «9x»a biHnaagakomaa ia da VQXB van pxot«c««a Hj da Ha
an aya«»tW.ebatuigin««n aan da Bawagiag, alaaada bioiltantanAae
tUwlan. WHtteraarda ook da aox«U at«aa dia «ii Vaa da

Slj mea vavdav ep d» v*Mtftvi«da peeitia ia he*
de px«aM«ra'̂ r*xtt««rderittg
da S.B.8.B.



aihU
B» voos?»itt«r la«d«
ba»ta*d *ao* tart A.S.P..
*«i**niaadaa varbiadia«*a

WH» «t op, dat door dli aownmlojUt da
koadaa blijraa an d» Sole a*t

av*a*aaa bahoodaa blaef. "Door dlt ooaauaiqal ia da H.S.S.B*
•aa" baataaad aaia aondar bawonara • gewordaa»" liarna. ward ar

Ba d« paa»« glag d« 1»e«pr«kiag or«r h*t oaammiqttl veer tot A.M. P.
Terder. rro»f naar r«rd«r« bcriobtgtring oatirwi* h»t nl«t
booid«a *ijn «n wat ma de«n wild*, IndUa d* p«r« «toh ht«ro«tr«Bt
niet voXd««ad» ingvlioltt whtt«w D* iroor«itt«r »»i, d*t
rlofat««rin« «!• door b«4o*ld «•! nuttig «dbttt«> deoh

l slost T»rd«r* »otiTlt»it ran d* M.S.3.B. «i*. Ook »
•a 0t«ld«A wc^rn awt *«n d«rg«ii41» »tr^ddRet door

wwrd ToorcHt«ldf NUW «««r *• gam pliOdewfti doch d*
voorsittcr MM dlt te*H»t «f, daar dit ia t»gvcuipvwUc t«* d* iniumd
ran b*t p«r»ooa«ttBlq.ttl BOO sijiu HIJ T«stled« d« anndaohi *r ook of>
dat hi,) aaa d* tend T»a d* iaheoft MB b#t ooairaaiqitl «ffiai«al 0t*a
b«atwunfnziotl« «e»r km b*icl«d«it, d* X.K.S.B* h**ft i«amw g*«n
dna oefc g*«s b*«taai«l«4«& M*v. 7oorta sou volgnoa d* Toor»itt«
dit ooanoaî  b««Lj>«L, dat ««a politialw a«d«tla*« al»t verdt

an da

oaf taard aa dat hat roor da haraa Taa fXfiOB aa

Oofc fcaa Badarlajftd la Buropaaa Tarband Tertaganwoordigd
idaologiaoha aohtargj*ad Toor rardara aotflfltait la andava
vwna blijffe aTonaaaa aogalijk* 90 Targadaring had n» geaa baswaraa
•a«r tagaa hat ooaBoalojalt aa da Baod Tan Bahaar SOB hat aaa hat A.If.P.
Taratrakkaa« ,.

rroag of OJialoog blijft Teraohî naa, deoh da Toorsittar »»aad»>
dat dasa aaaa Toorlopig baaaat 10 aa hij sou aat "aadara axpleltaataa

Haohrlft* oraxwagun aaa da atooanaaantan orar ta doaa«
boa hat aat da Bala Vadarlaad«Vlaandavaa 0taat» Da

ai

aittar anfewoordda ban, dat hat va«:bod v»n da IJI.8.B.
laadaa ta»aatia ia aa d*t da tJale in g*aa aafcalop*ioht|
gtaoh, aooh talcUaoh la gataar !• gabneht. Da ¥la«naa

aa w»r«a TOOT da*a rargadaglng ala
deoh haddaa la varbaad mat K waz*»aa*faadaa barioh* vaa
gjasoadan* V»t batraft rardara aotlvitait ia aadaya O3rgaata»ttairaOTi
laxd baalotaa, l*t Aaatardaa Tooclopic tavug sal TOllaa op da fan*ga<-

dlt TOOT Amstardaa organi0*vanj &a»d»*
sal aaa la alk gaval waohtaa aat baaliggingao ta aaaaa, tot da

22»ta Ootofaor. Man wil afwachtaa, of TAB ZXEfflOT an i daa
roatan keaaaf of dat sij in rerbaad mat hat tagaa haa Toania aaagata*
feanda eppal nog laagar la arraot aoataa blijTaa. Ook OTOT hat oprlohtaB
<na aaa aiattwa partij ward gaaprokaa, hoawal ook dlt sal aoataa waah*
tan op da inTrijhaidaatalliag Tan da laidara. San avaataala niewa
partij sou da aaam Tan "muwpaaa Tolkapartij* kanaaa dragaa* Br somdan.
dan wel aiaam figoraa op da voorgroad aoatan tradaa, tarwijl vaa

aa sioht althaaa Toerlopig^ op da aohtargrond soodaa
>tan hoadaa.fln Tarbaad oat ean avaataaal alaaw op ta riohtan p«BT*i,J

soo sioh waar in Tarbiadlag atallaa aat twaa contact an uit
aat V.L.R. Da aaaea Tan dasa twaa paraonan sija an ,
baida varaoedelijk wonanda ta Aaarafoort. Toorta heeft
uit Utrecht opdraoht gakregan waar ooataot op te aaaaa aat da

Bataraffaada aohnldea vwrda bawagiag son gatraoat wordaa aaa
ta traffaa, da Yooxvittar aofitt* dlt aaa fataoaaakwaatl**
Oa 2O»30 vast ward da rargadariag gaalotaa*


