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Afschrift,

Aan de Leden der Staten-Generaal,

's G R A V E Ï Ï H A GE .-

Mevrouw. Hoogedelgestrenge Heren,

De jaarlijkse landelijke vergadering van medewerkers van de Stichting
"Hulp aan invalide-oud-oostfrontstrijders, nabestaanden, politieke gevan-
genen en anderen" genaamd "HIÏTAG", akte van oprichting verleden door no-
taris l te 's Gravenhage op 27 april 19551

in algemene vergadering bijeen te Utrecht op 31 maart 1957 5

veroorlooft zich Uw College te verzoeken er "bij de Regering op aan
te dringens

1e. om de straf van de tot levenslang veroordeelden op jaren te "brengen;

2e. op herstel in de pensioenrechten over de gehele linie5

3e. op de mogelijkheid van herplaatsing van hen, die vóór of tijdens de
oorlog een openbaar ambt hebben bekleed, zomede geen belemmeringen
direkt of indirekt te maken voor de z.g. oud-politieke delinquenten
om weer in de publieke dienst te worden opgenomen.

4e. om de bestaande richtlijnen en bepalingen ten aanzien van de vele
statenlossen te herzien, zodat van de gelegenheid tot het terugver-
krijgen van het Nederlanderschap een groter gebruik worde gemaakt,
dan tot nu toe het geval was.

De vergadering meent dit verzoek te mogen doen, waar het nu al 12
jaren geleden is, dat de oorlog werd beëindigd en dat nu toch het woord
van H.M. Koningin Juliana in haar proclamatie van 4 september 1948 bij
de aanvaarding van de Troons

"Wij moeten er ons echter rekenschap van geven, dat zij (i.c. de
politieke delinquenten) te eniger tijd weer in onze gemeenschap
moeten v/orden opgenomen",

werkelijkheid moge worden.
He tv/elk doende, enz,

Stichting "HINAG"
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"HIMAÔ -ACTIVITEITEN.

In "De laarheid" van 12 Juli 1957 komt op pagina 3 een ;

artikel voor onder bet opacbrift "Hinag-leider .', is

kind aan buis in Bonn".

Uit de Stichtingsacte van de "Hinag" (afkorting voor

"Hulp aan Invalide oud-Oost front strijders, nabestaanden* poli-

tieke gevangenen en anderen"), blijkt dat de doelstellingen van

de "Hinag" vrijwel parallel lopen aet die van de voormalige

Stichting Oud Politieke Delinquenten (SOPD), en beogen het ver-

lenen van hulp en steun aan hen, die als "politieke delinquenten"

«orden aangeduid, terwijl in artikel 2 nog wordt gesteld, dat de

Stichting tich niet «et partij-politiek wil inlaten»

Tot nog toe beschikt dese Dienst niet over aanwijsingen,

waaruit zou kunnen blijken, dat de Stichting van deze doelstel-

lingen is afgeweken.

Bekend is dat er in vergaderingen door het bestuur meerma-

len op aan gedrongen is de Stichting buiten de politiek te houden.

Desalniettemin wordt activiteit van de "Hinag" dezerzijds

nauwlettend geobserveerd, omdat de mogelijkheid, dat zij toch

een politieke koers zou kunnen gaan varen, steeds aanwezig is.

Dezerzijds is bekend, dat de penningmeester van de "Hinag"

* t , ' " - - - " • • } en wonende te

's-Qravenhage, ~ . , tijdens de bezetting burgemeester

van Dordrecht, omstreeks oktober 1956 een bezofek heeft gebracht

o. a. aan Bonn, teneinde meer medewerking te verkrijgen van rege-

ringsinstanties in Duitsland voor het werk van de "Hiag" (Hilfs-

gemeinschaft auf Qegenseitigkeit), de organisatie van oud-SS-ers.

De Stichting "Hinag" werkt nauw samen net de "Hiag" ea zou

bij meerdere medewerking indirect gebaat zijn. .
i

Deze besprekingen hebben in tegenstelling tot het beweerde
»

in het bewuste "Waarheid-artikel", geen direct resultaat opgeleverd.

In bovengenoemd "Waarheid"-nummer wordt voorts melding ge-

maakt van de landelijke bijeenkomst van Hinag- me de werker s op 31

maart j.l. te Utrecht gehouden, alwaar volgens de schrijver van

dit artikel een "heldenherdenking met tromgeroffel" plaats vond.

'*"., ,V w. > * * -- •' "*":V.- ' , - " '
'- ' ->v . 2-

•



De ware toedracht van de "heldenherdenking" is als volgt ge-

weeat.

Onmiddellijk na de opening van de in een besloten ruimte ge-

houden jaarvergadering door de voorzitter van de "Hinag", * .

i, vond een korte plechtigheid ter herdenking van de gevallen

kameraden plaats*

Door één der aanwezige dames werd tijdens het spelen van de

muziek van het lied: "Ik had een wapenbroeder" het boek geopend,

waarin de namen van de gevallen kameraden staan vermeld.

Aan weerszijden van het boek was een grote kaars geplaatst,

welke onstoken werd, waarna een minuut stilte in acht werd genomen<

Juli 1957.

£&**£&&« „„î Jflkfcïtt&*b1 .-v'



Betreft de Stichting "HI1\AG".

Uit de Stichtingsacte van de "HIKAG" d.d. 27 april

. 1955, afkorting voor " Hulp c.an Invalide Oud-Oost front-

strijders,Nabestaanden,Politieke Gevangenen en Anderen",

blijkt dat de doelstellingen van deze Stichting vrijwel

parallel lopen met die van de voormalige Stichting "Oud

Politieke Delinque"ten (S.O.P.L.) De doelstellingen van

de "HIEAG" beogen het verlenen van hulp en steun aan hen.

die als politiek delinquent worden aangeduid,ter wijl in

artikel 2 van de Stichtingsacte nog wordt gesteld,dat 'de

Stichting zich niet met partij-politiek wil inlaten.

Voorts tracht de Stichting haar doel te verweze"lijken do

a. alle wettige middelen aan te wenden die zij wenselijk

oordeelt,ten einde te komen tot schadeloosstelling,recht

en eerherstel;

b. bijstand te verlenen aan de weduwen en wezen van gesneuv

den,aan de gezinnen van vermisten en van de politieke ge

vangenen;

c. bemiddeling te verlenen bij het identificeren van en het

zoeken naar vermisten en gesneuveldenj

d. te bemiddelen ten behoeve van hen,die in het eerste lid

van dit artikel zijn genoemd,bij daarvoor in aanmerking

komende overheidsinstanties in Nederland, en elders,ter

verkrijging van de hun toekomende rechten als pensioen-

recht en,schadeloosstelingen,tegemoetkomingen en andere

hulp; .

e. samenwerking te zoeken met alle instanties,genootschap-

pen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen en

tot samenwerking en hulpverlening bereid zijn;

f. arbeidsbemiddeling door tussenkomst van de daartoe be-

voegde instanties;
g. het organiseren van reizen,bazars,bij eenkomsten en het

inzamelen van gelden en donaties ter bevordering van het

bovenomschreven doel;

h. het uitgeven van een orgaan;

i. de Stichting zal zich,onder welke vorm ook nimer met

partij-politiek mogen inlaten.
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riet bestuur der btichting bestaat uit ten minste drie

en ten hoogste zeven personen.^ij die naar het oordeel
van het bestuur in belangrijke mate feitelijke steun

verlenenaan het werk der Stichting kunnen,indien zij

dat v/i 11 en, al s medewerkers der Stichting worden erkend

Degene die meent,dat hij ten onrechte door het bestuur

niet als medewerker is erkend,kan de bemiddeling van de.

Raad van Toezicht en Advies inroepen.Twee leden van

deze Raad van Toezicht en Advies worden jaarlijks op clt

vergadering van medewerkers aangewezen. D e boeken en be-

zittingen der Stichting worden jaarlijks door de leden

van de Raad van Toezicht en Advies gecontroleerd.Jaar-

lijks worden ten tijde en ter plaatse als door het be-

stuur bepaald,een of meer vergaderingen van medewerkere

gehouden.In de bedeelde vergadering wordt voorzien in

de vacatures in het bestuur en Raad van Toezicht en

Advies en brengt de.controle-commissie verslag uit van

haó.r bevindingen.De Raad van Toezicht en Advies bestaal

uit tenminste drie personen»

Verder vermeldt de Stichtingsacte,dat de naam Oud-

Oostfrontstrijders hoofdzakelijk is gekozen als aandui-

ding van een bepaalde richting;de bemoeiingen van de

Stichting strekken zich echter uit over alle Oud-Wapen-

dragers,van welk dienstver band ook,aldus deze noot.

Begin augustus 1955 is het eerste orgaan van de

Stichting verschenen de "HINAG-KOERIER".

Door rapporteur wordt opgemerkt,dat "HIKAG",afkor-

ting van HULP aan INVALIDE OTO-OOSTï'RONTSTRIJDBpS,NABE-

STAANDEN, POLITIEKE GEVANGENEN en ANDEEEN,blijkbaar ge-

vonden is uit de Duitse afkorting "HIAG" de organisatie

van oud-SS-erstEILFSGEMEINSCHAPT auf GEGMSEITIGKEIT.)

De Stichting "HINAG" werkt nauw samen met de "HlAG" in

Duitsland.

Februari 1956 is door de penningmeester van de

"HINAG" ; -,nader te noemen in dit rapport,

een overeenkomst tot stand gebracht met de Duitse ambas

sade in Nederland.Deze overeenkomst houdt in,dat zij di

door in Duitse krijgsdienst te treden hun Nederlander-

schap hebben verloren en invalide zijn geworden,te Den

Haag,uitsluit end door bemiddeling van de "HINAG",koste-

loos een visum zullen krijgen voor een reis naar Duits-

land.Nieuwe prothese zullen hun ook kosteloos worden
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verstrekt en hun verl)li j f akooten in Duitsland a uil en

door de Duitse iïegering voorden vergoed.

penningmeester van de "HIKAG",
(tijdens de bezetting Burgemeester van Brielle

en Dordrecht)

.- . - .~',r . heeft in oktober 1956 als penningmeester
van de "HIKAG" een bezoek in Duitsland gebracht,teneinde
medewerking te verkrijgen van de Duitse regeringsinstan-
ties voor het werk van de "HINAG" voor de oud-politieke
delinquenten.Het "HIKAG—bestuur hoopt dan op nauwer
contact met de "HIAG-" in Duitsland,om te bereiken dat,
als eenmaal de gewezen Waffen SS-ers gelijkgesteld zul-
len worden met leden der voormalige Wehrmacht,voor wat
betreft de invaliditeitsuitkeringen e.d. ook Nederlandse
SS-ers daarvan zullen profiteren.

- " is in juli 1957 uit het Stichtingsbsstuui
getreden,daar hij werk in Duitsland heeft gekregen,waar
hij meestentijds zal verblijven.
De volgende mutaties zijn van hem bekend;

van de "HIK AG", wonend e . ' - - :;?ö._ '.'••--.- '.!''_ tv :/~r. ,
werd in 1938 lid van de E.S.B, en is dit

gebleven tot het einde van de bezetting. Hij was o. m,

blokleider,groepspropagandist en kringleider van de 11'. S.

Op 26-5-1941 nam hij vrijwillig dienst bij de Waffen SS.
ïfa de bevrijding werd hij door het Bijzonder Gerechtshof

te 's-Gravenhage veroordeeld tot een gevangenisstraaf

van vijf jaren en ontzetting van de rechten.*
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Hij verloor zijn Keo.erlanci.se nationaliteit door dienstne-
ming in vreemde krijgsdienst. In 1953 werd hij secretaris
van de Stichting Oud-Politieke Delinquenten.In 1955 werd
hij secretaris van de "HIKAG",

Alle leidinggevende personen van de "KIN AG" zijn
politieke delinquenten of zijn het rechts-extremisme
toegedaan.

's-Gravenhage,8 augustus 1957-



Betr. ; Algemene l eden v ar ga de r ing van de Hinag te Den Haag.

Van. betrouwbare zijde werd dd. 5-4-56 vernomen, dat op 24-5-
1956 de, volgens de statuten, van de Hinag verplicht gestel*»
da, algemene ledenvergadering werd gehouden in het lokaal
van Van GELDER aan het De Constant Rebecqueplein 7> Den
Haag.
De vergadering, die om 15.50 uur aanving, werd geopend door
1'" ~ :» Deze gaf een overzicht van de werkzaamheden van êfce
stichting, die thans een Jaar bestaat en hij sprak zijn
vertrouwen uit in de verdere groei van de Hinag.
Vervolgens werd een dodenherdenking gehouden, het kantoor
van de Hinag was hiervoor ingericht. De schrijn, waarin het
gedenkboek van de gevallenen wordt bewaard, was geopend,
er voor waren bloemen met een rouwlint opgesteld terwijl
aan weerszijden een brandende kaars was geplaatst.

_^" ~_ _ ""/ hield de herdenkingsrede, waarin
n'i!J o.a. de^vraag stelde of deze mensen voor niets de dood
waren ingejaagd.
Deze vraag beantwoordende zeide hij, dat zulks niet het
geval zal zijn, zolang de kameraden, de plicht verstaan voor
de nabestaanden te zorgen* Vervolgens defileerden de aan-
wezigen langs het gedenkboek, tijdens dit defilé werd een
gramofoonplaat gedraaid met het lied n Ik had een wapen-
broeder"»
Daarna gaf -... . _ een verslag van de werkzaam-
heden door de Hinag in dit eerste Jaar verricht» .«^

bracht vervolgens een financieel overzicht, waaruit
dat f» 4000»»- aan giften waren ontvan gen•

Kr waren geen nieuwe canaidat en "gesteld, zoaat neirnuidige
hoofdbestuur weer VOCE* een jaar zitting heeft. Omstreeks
18,00 uur werd de vergadering gesloten en hi»»f_man "froft
19«00 uur in een gezellig samenzijn bijeen» r-
liet een gramofoonplaat draaien die hij uit Ben t hè lm" had
meegenomen en waarop een lied was opgenomen getiteld
11 Heimkehrer'*, waarin do uit Rusland teruggekeerde krijge**
gevangenen worden bezongen» Sr werd nog een collecte t»b,v.
het Hinagwerk gehouden en men kon zich tevens opgeven TOOT
aankoop van een insigne, dat binnenkort door de Hinag tegen
een geringe vergoeding zal worden verstrekt, _.._
Op 19.00 uur moest men de zaal ontruimen, daar tl1-' ' _ " • ,
de lokaliteit verhuurd had aan een links-extreme groep die
daar om 20.00 uur zouden vergaderen.



Betr. : Samenwerking tussen de

Van "betrouwbare ''zrx-j&e— wtx u. aa. 26-7-1955
het volgende vernomen :

, is van zijn Duitse reis teruggekeerd.
. .. . vertelde te JDUsseldorf besprekingen te hebben

g_evoerd met een zekere ̂  ̂—-^-— — — — . ^ ___ -̂ ^
„___ " ., . -~ '--"•-—• __ _ "*~die :e Usseldorf~Ee^ be-_
roep van ednTsanwalt uitoefent. Deze T ~ .̂ l2011 de "belangen
van de Nederlandse politieke delinquenten in" 'Duitsland "be-
hartigen en hij zou tevens lid van de KIAG te DUsseldorf zijn.
Aan de KI AG- zoek dienst te Dortinund heeft : . ."de
door hen meegenomen adreskaarten van de KINAG- van Nederlandse-
vermisten en van Nederlandse wapendragers overhandigd.
Volgens ". . •• ... : •-^.' "bestaat er in Duitsland veel "belangstel-
ling voor het lot van de Nederlandse kameraden.
In Duitsland zal "binnenkort een speciale geldinzameling ten
behoeve van noodlijdende Nederlandse kameraden gehouden v/orden
De KIAG-Krefeld zal dit organiseren en het geld aan de HINAG
te Den_Kaag overmaken.
'-'-'-- ~——- - - beweerde, dat er tengevolge van zijn besprekin-
jj£n in Duitsland een nauwe samenwerking tot stand zal komen .
tussen de HINAG en de Duitse KIAG3. - T,. .7 was enthou-
siast over de organisatie van de HIAG in Duitsland en de ster-
ke onderlinge band. tussen de plaatselijke afdelingen.
In September 1955 zal er een grote HIAG-bi j eenkomst zijn in
West-Duitsland in een plaats niet ver van de Nederlandse
grens, dit om de Nederlanders ter wille te zijn.
De HINAG is uitgenodigd een delegatie te zenden. '. _ ....
vertelde van plan te zijn met nog twee of drie afgevaardigden
per auto daarheen te gaan. De Nederlanders zullen bij Duitse
kameraden logies krijgen. Het ligt in de bedoeling, dat er in
de toekomst een veel vul diger persoonlijk contact tussen ver-
tegenwoordigers van de HINAG en van de HIAG zal plaats vinden.

.--.-T wil het werk van de HINAG organiseren naar het
voorbeeld van de HIAG. Hij wil ook in Nederland plaatselijke
afdelingen stichten, die zelfstandig werken maar verantwoor-
ding schuldig zijn en ondergeschikt zijn aan de HINAG te Den
Haag. Aangaande de huidige werkzaamheden van de HINAG vertelde
berichtgever, dat men nog steeds bezig is met de interne orga-
nisatie en de administratie. Thans zijn enige medewerkers
bezig _de adressen te schrijven voor het dezer dagen uitkomende
blaadje. Veel actie wordt thans niet gevoerd. V
wil eerst het kaartsysteem in orde hebben en een medewerkers-
vergadering beleggen alvorens met een grootscheepse steunactie
te beginnen. Bovendien wordt men thans geremd door de ziekte
van r "l, die lijdende is aan een galblaasontsteking en die
waarschijnlijk in een ziekenhuis zal moeten worden opgenomen.

3 Augustus 1955.



HJNAG

In de Hinag Koerier (Zomermaand 1957) is opgenomen
een verslag van de werkzaamheden van de Hinag over 1956*
Hieraan is het volgende ontleend.

Afdeling sekretariaat

Het verslag spreekt van een intensivering en een
toeneming van de werkzaamheden op velerlei gebied,
vooral tot uiting komende in het werk der plaatselijke
afdelingen.

De Stichting Hinag is thans in alle provincies ver-r
tegenwoordigd met één of meer afdelingen en plaatselij-
ke correspondenten.

De werkzaamheden betroffen de volgende onderwerpen:
nationaliteits- en pensioensaangelegenheden, sociale
voorzieningen, en arbeidsterrein.

Een eerste contact werd gelegd met diverse Reclasse-
ringsverenigingen, onder wier aandacht het werk van de
Hinag werd gebracht.

Het bestuur is doende de kontakten met de Prot.Chris-
telijke en B.K. kerkgenootschappen uit te breiden.

Invaliden-verzorging

Bemiddeling werd verleend in 60 gevallen van prothe-
senverzorging. Het aantal, verzorgde Nederlandse invali-
den bedraagt thans 1800.

Vermisten-Zoekdienst

Door uitwisseling van gegevens kreeg de Stichting
van het Rode Kruis 979 vermissingen te registreren,
waarvan tot eind 1956 62 als overleden of gesneuveld
en 9 als levend konden worden afgevoerd.

De Duitse radio- en televisiestations verleenden
hun bemiddeling bij het opsporingswerk.

In het verslag wordt meegedeeld, dat de Hulporgani-
satie van voormalige Soldaten der SS in Duitsland
(Het Duitse woord Hiag wordt niet gebruikt) onder lei-
ding van '~ ~ > de Divisie "Nederland" heeft geregi-
streerd, omvattende meer dan 1.000 foto's.

In maart '56 had te Bentheim een eerste zoekdienst-
treffen plaats van de Divisie "Nederland". Deze door
een groot aantal Nederlanders bezochte tentoonstelling
bracht opheldering voor enige tientallen vermisten.
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In september '56 werd te Minden in Westfalen een
zoekdiensttreffen gehouden van de gehele Waffen-SS.

Deze werd o.m. bezocht door de Hinag-secretaris
• Ni

. x •
Plannen voor een vermisten-zoekdiensttentoonstelling

in Nederland zijn in een vergevorderd stadium.
Het Nederlandse Rode Kruis heeft aan de Hinag ver-

zocht haar gegevens ter beschikking te willen stellen
t.b.v. een zoekdiensttreffen op 15 t/m 1? Juni ('57)
te Frankfurt a/M., georganiseerd door het Duitse Sode
Kruis. _ _ _ _ _

In de zomer van 1956 bracht de Hinag-penningmeester
C - ~—. - ) enkele bezoeken aan Duitse ambtelijke
instanties voor het leggen en verstevigen van voor de
Hinag belangrijke contacten.

Op het zoekdienstterrein is een samenwerking tot
stand gekomen, tengevolge waarvan alle gegevens worden
uitgewisseld tussen de afdeling Vermisten-Zoekdienst
van de Hinag, het Nederlandse en het Duitse Rode Kruis
en de zoekdienst van de Hiag.

Contact met Vlaanderen

Op de dd. 31 maart '56 te Utrecht gehouden jaarlijkse
jaarvergadering van medewerkers werd een telegram ont-
vangen van de Vlaamse oud-Oostfrontstrijders. Dit was
ondertekend door: het St. Maartensfonds te Antwerpen,
de St. Jorishulp te Brussel en de Sneyssensvrienden
te Gent.
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Stichting "BIHAG'

In antwoord op Uw schrijven
heb ik de «ar 0 het volgende «ede te delen*

Beede vrij spoedig nadat de "Stichting Oud-Politie-
ke Delinquenten" (G. O. P. D.) eind December 1954 haar
werkzaamheden had gestaakt v verden berichten ontvangen
omtrent plannen tot het in het leven roepen van een
nieuwe landelijke organisatie van oud-politieke delin-
quenten.

Deze plannen resulteerden in de oprichting van de
stichting "HIK AG". Belangrijk voorbereidend werk was
verricht door t* " — ~ "~"\ :-! ' .:.. . ~~ >"*•;' ':'~

^oud-politiek delinquent en vanaf het begin tijt heden
voorsitter der stichting.

Zoals uit de stichtingsacte valt te lezen, lopen
de doelstellingen van de "EXKAG" vrijwel parallel set
die van de voormalige S.C. P. t. en wordt krachtens deze
beoogd i bet verlenen van hulp en steun aan hen. die "als
politieke delinquenten worden aangeduid", terwijl in ar-
tikel 2 nog wordt gesteld , dat de stichting sich niet
net partijpolitiek wil inlaten.

De Dienst beschikt niet over aanwijzingen waaruit
sou kunnen blijken dat de Stichting van dese doelstel-
lingen is afgeweken. Bekend ia dst sr in vergaderingen
door het bestuur meermalen op is aangedrongen de stich-
ting buiten de politiek te houden.

Bat desalniettemin de sctiviteit van de "HXSAO"
deierzijde wordt geobserveerd» vindt cijn oorzaak hier-
in dat het mogelijk aoet worden geacht dat deze groepe-
ring van oud-politieke delinquenten t. s. t, mogelijk
toch een politieke koers sou kunnen gaan varen*

Redenen voor dese veronderstelling vorsen de ante-
cedenten van de reeds genoemde ~ ~". Dese is vanaf
1935 lid geweest van de K.S.B., traa in 19*1 toe tot
de SS waar hij werd ingedeeld bij de Jeugdatormcompag-
nieen, en nam in 1943 dienst bij de Landstorm Nederland.
Hij was aanwezig ter vergadering, waar de 5. S.S.B» werd
opgericht en heeft in die organisatie aanvankelijk een
grote activiteit ontwikkeld* Dat hij sich later meer
op de achtergrond hield, vond uitsluitend sijn oorzaak

tn het Hoofd van de
rdeling Criminele Zaken
•m de I/ir eet- ie Politie
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in de wens van l naar buiten niet op te willen
vallen. In werkelijkheid sympathieeerde hij volkomen
met 7.-. C-_.--../j beweging. Bekend is dat hij de S.O.P.D.,
waarin hij vooraitter der Haagse sfdeling was, te sociaal
en te weinig politiek gericht vond. Voorts heeft ,
enige tijd nadat hij voorsitter van de "HlflAG" was ge-
worden, uitgelsten de stichting eerst goed te willen
organiseren, alvorens "het roer oa te gooien", daarbij
mogelijk doelend op het cich begeven op politiek terrein.

De HIfiAG heeft in 1955 eontaot gehad met de Duitse
"HlAG"(Hilfagemeinachaft suf Oegenseitigkeit), de orga-
nisatie van oud-SS era* Vermoedelijk «at daarbij de be-
doeling voor financiële steun van die sijde te verkrij-
gen. Hieromtrent is sedertdien echter niets neer ver-
nomen.

Het HIIAG-bestuu* bestaat momenteel, behalve uit
de reeds genoemde . -, nog uit -----

**• "• „- '• *"

, als secretaris, en ' x

als penningmeester.
Zowel : x"-^ als ""-,_ .—̂ *.,,i_-ii hebben hun Keder-

landse nationaliteit verloren wegens het vrijwillig in
vreemde krijgsdienst treden. ~ . / . was tijdens ds
besetting burgemeester van Dordrecht*

Be bijlagen van Uw schrijven gelieve U hierbij
wederom aan te treffen*

HET HOOFD TAB DE DIENST
namens decet



irwerp: Stichting "Hinag".

Van een informant werd het volgende vernomen.
Op zondag, 31 maart 1957» werd de jaarvergadering

van de Stichting "Hinag" gehouden in "de Poort van Kleef" ,
Mariaplaats 7 te Utrecht. Aanwezig waren ̂  70 personen.

Om ongeveer 13*4-5 uur werden de aanwezigen wel-
kom geheten door

3̂ ee

. , ui e ZUJ..KS aeea namens de ontrangenae aïde-
(ling Utrecht. Hierna opende de voorzitter van de Stichting,
'genaamd " . . . . . . 7 .-...„. - - " . ..... . . .-,

, j, wonende _..-,_„.....:; --.•;, te ' s-Graven-
hage (bekend), deze/yergadering met een kort openingswoord,
waarin hij het werk, dat in het afgelopen jaar door de '
stichting was verricht, weergaf en waarbij hij wees op de
noodzakelijkheid van dit werk, ook in de toekomst.

Hierna had een korte plechtigheid plaats, n.l. de
herdenking van de gevallen kameraden. Het boek, waarin de
namen van de gevallen kameraden staan vermeld, werd door éér
der aanwezige dames geopend, waarbij gespeeld werd: "Ik had
een wapenbroeder". Aan weerszijden van het boek was een
grote kaars geplaatst, welke ontstoken werd, waarna een mi-
nuut stilte in acht werd genomen.

Door de secretaris van de Stichting, genaamd. _ T . . . » . _ . . . . .

werden hierna de notulen gelezen van de vorige jaarvergade-
ring, terwijl hij tevens verslag uitbracht over de gedane
werkzaamheden gedurende het, afgelopen jaar.

(bekend)̂ , sprakhiefna over de gang van zaken bij de aan-
vraag voor een prothese, welke op kosten van de Duitse Bonds
republiek kon worden verstrekt en waarvoor dan ook regel-
matig contact met de regering te Bonn wordt onderhouden.
Ook sprak hij over de mogelijkheid om invallditeitsrente te
krijgen, welke rente in Duits geld wordt betaald en momen-
teel alleen nog wordt verstrekt aan personen, die in Duits-
land wonen. Getracht zal worden hierin verandering te krij-
gen, zodat het mogelijk is, dat invaliden, die in Nederland
wonen, deze rente ook

n „„'--- " - ..-_,-..'-T.. . S3-1 een overzicht van
hetgeen in het afgelopen jaar door de zoekdienst van de
Stichting is gedaan. Hij wees hierbij op de samenwerking
met het Nederlandse en het Duitse Rode Kruis.

De penningmeester van de Stichting, " .. l

... te ' s-Gravenhage (bekend), gaf een overzicht van de
ontvangsten en uitgaven gedurende het afgelopen verenigings-
jaar. Hierbij kwam duidelijk naar voren, dat zowel de in-
komsten als de uitgaven zich in een stijgende lijn bewegen.

- Spreker -
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Spreker vond net verblijdend, dat het werk van de Stichting
steeds meer in de belangstelling komt te staan, waardoor de
ontvangsten nog steeds hoger worden. Hij stelde hiertegen-
over, dat deze hogere ontvangsten ook noodzakelijk zijn om
het werk van de Stichting te kunnen doen, daar hiervoor
ook steeds meer geld nodig is. Hij wees erop dat vooral het
werk van de zoekdienst veel geld vroeg. Er was een batig
saldo van ongeveer f. 2200.—. Verder deelde hij nog mede
van een vereniging van gelijkgezinden uit Zuid-Afrika een
bedrag van ongeveer f. 160.— voor de stichting te hebben
ontvangen., _ ^

werd medegedeeld, "dat bij de kascontrole
alle stukken in orde waren bevonden.

Hierna werd gepauzeerd.
ïfa dé pauze hield de voorzitter, . , een toe-

spraak.
Hij wees hierbij op het vele en mooie werk, dat

door de Stichting "Hinag" ten behoeve van de invalide
frontstrijders, de weduwen van gevallen kameraden en de
vrouwen en gezinnen van hen, die nog gevangen zitten, is
gedaan. Hij waarschuwde tegen het binnenhalen van de poli-
tiek bij de Stichting. Dit moet, aldus ". ."".., ten streng-
ste v/orden tegengegaan. De "Hinag" moet zich geheel buiten
elke politieke activiteit houden en het bestuur zal hieraan
zeer streng de hand houden. Verder wees hij er op,^dat .
steeds meer contact moet worden gezocht met officiële in-
stanties en kerken, en, voorzover dit contact reeds is ge-
legd, moet het nog meer dan voorheen worden onderhouden.
Dit is noodzakelijk om met die hulp de oud-politieke delin-
quenten weer een volwaardige plaats in de nederlandse sa-
menleving te doen innemen. Verder deelde spreker mede,
dat door de Stichting opnieuw een rekest zal worden gezonde
aan de Ie en 2e Kamer der Staten-Generaal, waarin opnieuw
aandacht zal worden gevraagd voor de gevangenen, de staten-
lozen en voor degenen, aan wie de pensioenrechten zijn
ontnomen.

De Stichting zal dit jaar ook aandacht schenken
aan "Moederdag", waarbij dan aan de weduwen van gevallen
kameraden en de vrouwen van kameraden, die nog in gevange-
nissen zitten, een attentie zal worden gezonden.
Verder zal dit jaar weer een tocht worden georganiseerd
voor de invaliden, waaraan dan tevens bezoek aan de zoek-
dienst zal worden verbonden.

De werkzaamheid van het stichtingsbestuur zal het
komende jaar voornamelijk gericht zijn op het verder uit-
bouwen van de reeds bestaande plaatselijke groepen en op
het vormen van nieuwe plaatselijke groepen.

Omtrent de Hinag-koerier deelde spreker mede,
dat getracht zal worden dit mededelingenblad eenmaal per
kwartaal te laten verschijnen.

Hierna was de bestuursverkiezing aan de orde,
maar aangezien geen nieuwe bestuursleden waren voorgedra-
gen, konden de zitting hebbende bestuursleden als herkozen
worden beschouwd.

Bij de rondvraag werd nogal enige discussie ge-
voerd over de Hinag-koerier. Verschillende aanwezigen dron-
gen erop aan de koerier eens per maand te doen uitkomen en
dan desnoods op goedkoper papier. Het bestuur was echter
van mening, dat hiermede te grote kosten waren gemoeid en

- handhaafde -



handhaafde de verschijning op eenmaal per kwartaal.
Yerder werd aangedrongen op meer activiteit naar buiten en
het werven van meer.medewerkers en donateurs.

De vergadering werd met een gemeenschappelijke
maaltijd besloten.

Deze jaarvergadering werd bijgewoond door verte-
genwoordigers uit Amsterdam, ' s-G-ravenhage, Rotterdam,
Utrecht, Haarlem, Arnhem, Tilburg, Groningen, Zierikzee,
Lekkerkerk, Bilthoven en de provincie Limburg, terwijl even-
eens twee afgevaardigden aanwezig v/aren van het St. Maarten-
fonds in België'. Dit fonds is een zelfde instelling in Bel-
gië als de "Hinag" in Nederland. Door de "Hinag" wordt met
genoemd fonds regelmatig contact onderhouden.
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; UW KENMERK ! 'S-GRAVENHAGE, 21 Oktober 1958,

ONDERWERP . Boekenimport "Scharnhorst" en

Stichting "Hinag".

Hierbij heb ik de eer U HoogEdelGestrenge ter kennisneming toe

te zenden een brief met bijlage van de Minister van Justitie d. d. 7 ok-

tober 1958, Hoofdafdeling Publiekrecht, Af d. Staats- en Strafrecht,

no. R. 58/4/1, betreffende de boekenclub "Scharnhorst11 en een daarover

door de .rijksrechercheur v . uitgebracht rapport van

16 oktober jl., no. 538, naar welk een en ander ik mij referte ver-

oorloof.

Ik moge U verzoeken mij, bij de terugzending dezer bescheiden,

Uw oordeel te willen geven omtrent hetgeen daarin wordt gemeld en

gerapporteerd.

Te Uwer informatie voeg ik tevens hierbij een door voornoemde

rijksrechercheur opgemaakt rapport met bijlage van 16 oktober 1958, no,

537, inzake de activiteiten van de stichting "Hinag".

De Procureur-Generaal,

fgd. Directeur van Politie,



3 NOV. 1958

Boekenimport "Scharnhorst"
•n Stichting "Hinag",

Haar aanleiding van Uw schrijven
heb ik de e«r D Edelgrootachtbar»» onder

v»d«raanbj.«uj.ag van da daarbij gevoegde bijlagen, het volgen-
de mede te delen*

X* Boekenimport "Scharnhorst".
•̂••••̂ •*«*'**̂ aî n*«MB»e»̂ fĉ *̂ »«»̂ «ai<B»«**«>eiei

De "Boekenimportdienst Europa", enig eigenaar < -. _*
•-•-•» ^ -•• . .. , werd opgericht op l «ei 1951 «n staat

sinds 29 januari 1955 onder nummer 50.668 ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage»

De "Boakenimportdionst" is gevestigd in de Berkenbosch
Blokstraat IJ aldaar, mijnde tevens het woonadres van " ..'

Op 18 «ei 1955 w«rd de volgende toelichting aan dese in-
schrijving toegevoegd! Door deze onderneming worden ook zaken
gedaan onder de naam "Militaire Boekenclub Scharnhorat", ten
doel hebbende de verkoop van militaire studieboeken*

Toen bleek dat " ~ hiervoor ook bij Nederlandse
officieren belangstelling trachtte te wekken, heeft de chef van
de Generale Staf ia oktober 1956 een mededeling laten uitgaan,
waarin erop werd gewezen dat deelname door militairen aan de
"Militaire Boekenclub ScharnhoratM ongewenst werd geacht*

De door ~, ~ geïmporteerde boeken en tijdschriften
£) komen legaal het land binnen, n.l. met invoervergunningen»

Cj Volgens * ~ T' -'T"7" vertegenwoordigt hij in Hederland 14
Duitse uitgeversmaatschappijen. Als de voornaamsten daarvan
noemde hij de volgende s

Kurtjfohwinckel Verlag, Scharnhorat Verlag, beide te Bei-
delberg; Oottingen Verlaganatalt, Leopold Stocker Verlag te
Graa en Kditio Totius Mundi te Wenen»

Daarenboven verspreidt hij nog de "Druffel-Mitteilungen"
van de Druffel Verlag.

Bet lijkt waarschijnlijk dat - i n xakelijke re-
latie staat tot de meeste Duitse uitgevers van neo-nazistiache
lectuur»

Bij de Dienst was bekend dat ongeveer medio september j.l.
via de dienst der Invoerrechten en Accijnzen een zending van 200
exemplaren van een boekwerk, getiteld "Die freiwilligen. Idee
und Opfergang", bestemd voor de Boekenimportdienst van .

., het land was binnengekomen* Volgens het terzake ontvangen

Aan de Beer Procureur-Generaal
fgd* Directeur van Politie
te
«a-Q R A V E N H A Q E . - 2 •
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rapport bevatte dit boekwerk vele foto*s •& artikelen over de
voormalige SS. De zending was afkomstig van het "Plesse Verlag"
te Qottingen.

Dat ~ -; _ _..„., co al a in het tarxake handelende rap-
port van de Rijksrechercheur . . ?• ; d.d. 16 oktober
1958 no. 538 wordt gesteld, in zijn onderhoud voorziet door zijn
Boekenimportdienat, kan als Juiat worden aangemerkt.

Hij geniet voorts nog inkomsten door lijn uitgave "Het Ne-
derlands Archief der Conservatieve Revolutie". Volgens ".-.

KOU het aantal abonnementen hierop thans 800 bedragen»
Van «ai» contact met de in voormeld rapport genoemde

r— "<. i» mijnerzijds niets bekend,
Onderschreven kan worden dat 'J _ . niet beschikt over

een grote aanhang in de kringen van zijn geestverwanten, vaar men
hem niet meer au «frieux neemt*

Vaar aanleiding van de in de pers verschenen artikelen over
de door de "Hinag" in Krasnapolsky gehouden bijeenkomst kan het
volgende worden medegedeeld.

Op 11 oktober j«l» hield de Amsterdamse afdeling van de
Stichting "Hinag1* een contactavond in een der salen van Krasna-
polsky, die door de *T mmi t j waa gehuurd voor de "Ver-
eniging van Invaliden".

Voor deze bijeenkomst waren ongeveer 350 strikt persoonlij-
ke uitnodigingen verstuurd, waarop tevens de naam van een intro-
duoee kon worden ingevuld.

Aanwezig waren 134 personen. Hieronder bevonden «ich ook
enige verslaggevers, die een uitnodiging hadden weten te bemach-
tigen en kans hadden gezien een met de oontrole op de binnenkomen-
den belaste Hinag-functionaria te overbluffen»

De aanwezigen droegen geen NSB-speldjes, doch slechts in de
vergadering verkochte "herkenningsknopjes" (n.l. landkaartspelden,
voorzien van esn knopje in verschillende kleuren, die op de kle-
ding werden gestoken/* Wat betreft het dragen vaa zwarte hemden
door de aanwezigen, werd van een betrouwbaar informant vernomen
dat dit slechts t.a.v. «in persoon het geval is geweest. De ver-
gadering onderscheidde «ich niet van andere "HinagH-bijeenkomsten
in groter verband»

Een aantal sprekers, onder wie de voorzitter van de Stich-
ting, . "" '., voerde het woord over het nut van de "Hinag",
de ervaringen van huisbezoekers e.d*. Politieke onderwerpen wer-
den door hen niet aangeroerd*

Toorts werd een tweetal films vertoond» Ook deze hadden geen
politieke strekking. De ene film was een kleurenfilm over de Kijn,
de andere handelde over de vernietiging van Berlijn en de snelle
opbouw van de stad.

Deze films waren niet afkomstig van de Duitse Ambassade,
doch van het Duitse Reis- en Informatiebureau te Amsterdam, dat
in deze te goeder trouw is geweest en zich zeer ontstemd heeft
getoond dat de films in een HHinag"-bijeenkomst waren vertoond.

Aan de filmoperateur, een lid van de "Hinag" is dan ook me-
degedeeld dat men er niet op behoefde te rekenen dat het bureau
ooit nog een film ter beschikking zou stellen»

- 3 -
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Hetgeen door de Rijksrechercheur C.M. Tan der Does ia *ijn
rapport d.d. 16 oktober 1958 no. 537 wordt gerelateerd over het
aanwenden der nHinag"-Biddelen en de door dece Stichting ontwik-
kelde aetiTiteiten kan als juist worden aangemerkt.

Eveneens is juist dat er geen relaties bestaan tussen de
"Hinag" en

Zoals in begin 1958 werd vernomen, sou het tussen hem en de
leidinggevende figuren van de Stichting «elfs tot een volslagen
breuk gijn gekomen.

Xk moge tenslotte nog onder Uw aandacht brengen dat op 15
oktober j.l. '.. I Mijnerzijds werd ingelicht over de "Binag"
vergadering van 11 oktober, sulks in verband net de door het Ka*
•erlid " ~? daaroatrent aan de Minister van Justitie ge*
«telde vragen.

BET HOOFD VAN DS DIENST

l"
f ••
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Met Uw financieële steun hopen wij ook dit jaar

weer de vele invaliden, waaronder dubbel geampu-

teerden, de verpleegden In de sanatoria en verpleeg-

huizen, de nabestaanden en behoeftigen een blijk te

geven, dat wij hen niet vergeten willen.

Reeds jarenlang tracht de Stichting Hinag naar ver-

mogen deze mensen hulp te bieden en vooral voor

hen het feest der verdraagzaamheid en liefde vorm

en Inhoud te geven.

Laat hen voelen, dat zij niet aan hun droevig lot

overgelaten zijn en dat er nog meeleven bestaat.

Draag het Uwe ertoe bij om een licht van hoop

en vertrouwen te ontsteken In de donkerte van

beproeving.

(S^ecfttrctie moet aak. dit

ween

G.

door storting of overschrijving op onze giro:

Nr 48 3892
t. n. v. STICHTING „HINAG" - DEN HAAG

Door het bijplakken van extra postzegels tot
maximum slechts ÉÉN GULDEN op de adres-
zijde van een gewone briefkaart te adresseren:

Stichting „HINAG" - Postbus 6071 -Den Haag

v—JteL niet uit dae kei nu!

De Stichting Is behulpzaam bij of verleent bemiddeling in;

Pensioenaangelegenheden;

Spaartegoeden;

Invaliden- en Protheseverzorging;

Arbeidstips;

Nationaliteitskwesties;

Vermisslngsgevallen van alle vroegere
formaties, zowel burgelijke als militaire.

enz. enz.

D R I N G E N D !

H.H. Werkgevers en zij die In bedrijf of beroep werkzaam zijn, denk bij c
plaatsingsmogelijkheden voor alle beroepen speciaal aan mensen uit onze
kring en vergeet vooral onze invaliden niet!



Notariële Akte verleden door Notaris H. H. M. Witkam te
's-Gravenhage

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.
De Stichting draagt de naam: „HULP AAN INVALIDE OUD-OOSTFRONT-
STRIJDERS, NABESTAANDEN, POLITIEKE GEVANGENEN EN ANDEREN",
kortweg genaamd „HINAG". Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

DOEL.
Artikel 2.

Het doel der Stichting ie het verlenen van hulp en etenn in de ruimste zin,
aan hen, die mede in verband met hun politieke gezindheid zijn veroordeeld,
benadeeld, of uitrechten zijn ontzet en als politieke delinquenten worden aangeduid.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. alle wettige middelen aan te wenden die zij wenselijk oordeelt, ten einde te

komen tot schadeloosstelling, rechts- en eerherstel;
b. Bijstand te verlenen aan de weduwen en wezen van gesneuvelden, aan de

gezinnen van vermisten en van de politieke gevangenen;
c. bemiddeling te verlenen bij het identificeren van en het zoeken naar ver-

misten en gesneuvelden;
d. te bemiddelen ten behoeve van hen, die in het eerste lid van dit artikel zijn

genoemd, bij daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties in Nederland
en elders ter verkrijging van de hun toekomende rechten als pensioenrechten,
schadeloosstellingen, tegemoetkomingen en andere hulp;

e. samenwerking te zoeken met alle instanties, genootschappen en instellingen
die daarvoor in aanmerking komen en tot samenwerking en hulpverlening
bereid zijn;

f. arbeidsbemiddeling door tussenkomst van de daartoe bevoegde instanties;
g. het organiseren van reizen, bazars, bijeenkomsten en het inzamelen van gelden

en donaties ter bevordering van het boven omschreven doel;
h. het uitgeven van een orgaan;
i. de Stichting zal zich, onder welke vorm ook nimmer met partijpolitiek mogen

inlaten.

VERANTWOORDELIJKHEID.

Artikel 6.
4. Door de jaarlijkse Vergadering van Medewerkers worden twee personen aan-

gewezen, die tezamen met één of meer leden van de Raad van Toezicht en
Advies de boeken en bezittingen der Stichting over het afgelopen boekjaar
zullen controleren.
De aldus gevormde controle-commissie heeft te allen tijde -het recht van
inzage van de geldelijke bescheiden; zij kan zich door een deskundige doen
bijstaan, op kosten van de Stichting.

men.

men. v neusde wil veemenipvulclipen, maet
" PYTHAGORAS

Philo«oof -f S80 v. Chr.

WÏde. M l IN /\ ;

uitteebfel

net antwaaed.

van-de

ZITTING 1957 — 1958-49Ü

RIJKSBEGROTING
VOOR HET DIENSTJAAB ,

1958

HOOFDSTUK IV
JUSTITIE

MEMORIE VAN ANTWOORD
(Ingezonden 11 november 1957)

Nr. 9

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Inleidende opmerkingen; wetgevend programma
van Minister.

De ondergetekende is erkentelijk voor de waar-
dering, welke vele leden hebben uitgesproken
voor het onderhavige begrotingsontwerp.

Ten aanzien van de activiteiten van de HINAG
blijft de ondergetekende waakzaam. Onder de
gegevens, die hem dienaangaande bereiken, be-
vonden zich ook enkele publikaties in „De
Waarheid**. Tot dusver heeft hij geen gegevens
ontvangen, die hem aanleiding konden geven
tot het nemen van maatregelen tegen deze or-
ganisatie. Er is tot nu toe niet kunnen worden
vastgesteld, dat zij afwijkt van de in de srïchtings-
acte omschreven doelstellingen, te weten het
verlenen van hulp en etenn aan politieke de-
linquenten.

De Minister van Justitie,

(w.g.) SAMKALDEN.

J

en,us



^nderwerp: Stichting "Hinag".

Bijlage: 1.

Van een informant werd vernomen, dat bijgaande
circulaire door het bestuur van de Stichting "Hinag" is
verzonden aan verschillende adressen van oud-politiek de-
linquenten.

Verder deelde informant mede, dat dóór de "Hinag"
sedert de teleurstellende tocht naar IJsselstein geen bij-
zondere actie op touw is gezet. Het algemeen gevoelen is
bij de meesten enigszins onbehaaglijk, omdat men bang is
dat iemand uit hun midden of uit de naaste omgeving in
nauw contact staat met de C.P.N., waardoor telkens iedere
door hen te ondernemen actie door "De Waarheid" met veel
tam-tam wordt bekend gemaakt, waarna*- naar men meent -
naar aanleiding van een dergelijke schrijverij, door de re-
gering bepaalde maatregelen tegen de stichting worden ge-
troffen.

EINDE.



12 november 1958

Betr.: De HINAG.

Hoewel daartoe de huidige stand der geldelijke
middelen van de "HINAG" nog te gering en ontoereike
is, ligt het A-el in het raam der voornemens, een
fonds te vormen voor stichting van een jsigen tehuis
voor ernstige invalidê
De wijze, waarop hiermede rekening was gehouden
in het ontwerp orgaan "De Schakel" speciaal voor de
afdeling Amsterdam en Rotterdam der "Hinag", kan nu
inmiddels als vervallen worden beschouwd,omdat het
uitgeven van bedoeld orgaao&oor het hoofdbestuur
van de "Einag in Den Haag is -verboden.
Bij de "Hinag", afdeling Amsterdam,is nu echter
pas weer een plan te berde gebracht,tot oprichting
van amusementsverenigingen- uiteraard door vroegere
N.S.R<.-ers of geestverwanten-, om middels de
winsten deyopbrengsten aan fondsen voor de "Hinag"
en daarmede tegelijk voor een "Nationaal Tehuis" te
komen. In dit verband herinnert men zich bij de
"Hinag" de amusemèntsvereniging "Decora Bella" met
nationaal-socialistisch gezinde medewerkers, welke
vóór de jaren van 1940 met uitvoeringen in "Bellevu
en het gebouw A.M.J.V." te Amsterdam werkelijk voll
zalen schijnt te hebben getrokken.
I,v.m. het vorenstaande wordt nog het volgende
medepredeeld. Ongeveer J maanden geleden werd door

„ ~U/-erzocht, een "relatie" van
hem ^naam onTfekend gebljeven) een nacht onderjdak te
brengen.
Achteraf is dit niet doorgegaan, jgmdat_ de bewuste
relatie volgens mededeling van j ̂L "" eerder dan
aanvankelijk verwacht, zou gaan.
Die "relatie" was toen op doorreis naar Terschellin,
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Hieruit werd door berichtgever geconcludeerd, dat
deze "relatie" op doorreis mogelijk verband hield
met het zoeken naar kansen voor stichting van een
"Nationaal tehuis" op Terschelling, omdat

had laten doorschemeren,dat die "relatie"
een van de mensen (met geld?) was,die op
Terschelling willen bouwen,o.a. een "kindertehuis"
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Tiraarin V.Vreetaan door ó-* 2de T0or Bitter,
lete Secretaris, 1} i'otulan bfjiioufleia der vergader injen van a) jlern-
v6Etu.ur, b }2U5dewerkerGe, waarvan afoo^ift aan Se 7oorsit£er.2)E0daotie
van een uit te geven periodiek. 3 /"Adffiinieetrati* a)Al£©aeen;vosr6n
van alle "briefwisseling, zowel naar boven als naar beneden,
der -eldelijka c.vjdrage» bOvoor verccliillande Spe Diensten, 4)door
middel van do 2de ^eor contaot met- de ï/"JJkhooidoja.:;e door deac gege-
ven inlichtingen voor da 3oc aector doorgeven B.ZX 'oet „loofd oer óoc
iieneten.irE^lxira-kl* 5) re/jistratie van a) gesneuvelden, b) vermis ten
o) Invalide- n sic- 1 C\ jraad der invaliditeit on eventuele rapporren
.d)alle belai^rijke adreesen. ! ' •
l c t e- i- gnn i n/rïae est or . l } ,r.'Qld e l H >e administratie a)re£>ietr0ren ini-;o- .,

. eend G kaar-en voor giften, "b). remist reren u.tg&andG .kaarten voor gie
o) administratie van ^.LL3 inkokende en uitgaande ^aüafi golden,
2} r o^o laat i^ vornlag go ven var de stand der kas in liet periodiek*
2do Voorzivtor,!): alle taken genoemd fcjj lete Yoorzitter Vioia "bijstaail
en bjj vorhindoring of sf^ezi^Iieid Lem vorvrji^en. . - ^ ;V :

2(5 ö "̂  G C J"6^y *•* "̂ 1 G• J C 1 /— • J-"« Organisatorisch contact znat de o. a.
<;ir^ var recht
.a l)ver- .

1;7 der der por.'odielren b:; de vrl;Ici*oofden
^B ccntact tussen i;et ïerjrl-e^tviu3p. en de '?r.Ui

an adroscen en belan^rr'.;ko ge£cvens ovor porGor;cn aan da
WJJldioofden,2)opnouien ven klacht en, van gegevens over personen o. a .
inv?-liditeit,YsrEiiSoirig, ir.óLressen van nabeBtaanden, werkeloosheid» • ..
sociale Itehocfti^ieid enz.^ez» gegevens door geven aar, l&tc Secr,

ii • • •
die vosr de rojli-tratia e-n beü&iflelir?^ door do T/otreiTende laefiGwor
kars zort;dra£j5. . . . , . . , •
2de .renp-ingagecter » • :

in passendfl)Geldelijk contact met de tfljkhooffien d«w.s ,
hoeveéllicid (niet te veel of te weini£)der kaarten voor £olceivjke
b'jdragen b) afrekening mei de ?f?jkhoo'fden over die kaarten eens in de tap
twee maanden secr reg>olmatig,2)liet afdragen der ingekonen gelden set
letc ieiiningcoester ten minste een sa:-,! 'in 4e -14 dagen» • . - ,•.,-'
noofd Sociale Dienstgn« ' • „ , - ' ' * • ' /'-"'- ?'
hiervoor dient een ^oad algemeen ontwikkeld persoon gevonden te worden
hot werk ie u'itercats bolan^ljk en geeft veel verantwoording, daar ,•,

.et meeste f^ld uit soeft.^yr: taa'-c eest rat voornaamlijk uit het
der Soo Mensten, i;Jj is dan ook Toorzittcr van de bij-

eenkomsten dsr 3oo ?/erkex0 en werkstors» iy houdt to^sicht op hun ,:-;.'
vei-eohillende diensteneedsaüöelt met ce dianatlelder» ^jeval na geval
en bror^,t in sauonworking met hen advies uit aan nét Jl3rM,bestuur dat,
na overleg en steaKalng e^n beslissing n:-erat cie ala volgt kan l;.idéni

Q)n>örlQ£glT2g aan h»$ 5,3, fle beatedii
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: van do *oor de 3oo diensten 1>e schikbarre gelden dlea$ door* « " f ï^f ™ -i

sfr hoofd te'worden geregeld. -.̂  ƒ* " /' „;, '
H i » vt ' - * -

* Algemeen voor a)b)d) --: ' v - v '_ / a •*_'"-;r>' 'I- >>sV:,'
a)reglstratie van voor hun dienst in a&naerking komende
b)onder»oelc naar de gegrondheid van. een veraoek of verkregen
t ing* e) opmaken van e.n rapport.'̂ )oontöot opnemen met het "hoofd der'
Dienst en tezamen met hem advies uitbrengen aan het Sernbe8tinür»è)
in spoedgevallen neemt het hoofd' SocDienet eontaot oymet
van het Kernbe stuur voor een spoedfcljeenkomst» Normaal sullen ie gevallen
ir. de maendeiyicse te Jioudan K «B» vergadering worden 'behandeldi /: r^ /'.%•".'....
Algecieen voor Soc WeafJcers onder e(s5oekdiensiï) '^ '; '^r^; '
l)net opsporen en eygeven van a) Invaliden 't) nabestaande TWI
o) idem van ge sneuvelden, Oaapor en van invaliden en. veïmi^ètt*^:^-r:;'

"̂  ' " ' - * • . )'. • -i.t- • . " •./;"

2)contact met de andere Soo Dieneten ci.,t«v, van het dieaethoCKfd»
Algemeen voor Boo ¥erk(st)ers onder e) Voorbereiding en
ondarsoJoeidene act ie o. De geldelüjke eisen tydig aan het ̂ .
coorle^-en» • - ' . . - -, . . - , < , .

£un .taak oravat;l)huiDboaoelc bij kun bekende of te-iroaaaer
komen aflresaen( opwekken tot regolmatige giften en ao mogeiyk tot
mcfieworlrlng) b}daor>iwaar toe2!egging is gedaan tot wekelijkse,
of periodieke toezegging van bijdragen ZB3R EBGünaïIG fltmtng ,
d.ai.v, 3egalfcaarten,3)contact mat met het Ï«B. via 2de Secr en

. • •' . M ' .•. _,

nlneKeester als aldaar bosohreven*4)By uitbreiding van jjtijn «1̂  lia
leg met 'kxt buurt leiders aanstellen voor hulp bi^ .de onder l**n 2 50- ,
noecrde werksaamheden» • ' 'fV*-V"^*\'r*f », f *«>*«"

. Al»S2fc:l3E Uit de werkhoofden jaerUjlcs een kasoontrelecommlmsli ,
* *. t • * * ^ -^•a.

kiezen. / : • , • ^ ' " . . '.̂  ,, -«
B-vjrt leiders. , .- : ,t - x : ' /"" :t , '.*' l
Staan de Wukhoofden Wj hun veröohlllende weriaaamheden
15jk b'j de inring eer gildsn,die z5j aan fcen afdragen* Gebruik

. t , • • -'-•
aegelkaarten is verplicht.,' . •, > ''

,
Om tot deze organisatie, die oen aantal, medewerker e van * 1J8
stelt te komon n, l Kembestuor 7 medewerker p* Doe weafk(stf)erB fimede^
ver kers en, larijkhoofdan ^15, totaal 28 te komen dient het volgende ' H -
voorstel:"'1' ". • ' '*'~ ~- w -, ^' .^ ' *' \.:Ar- x ,:/$ s*?:

f ~ "•• " ' S v ' ~

Het in de vergadering b^een roepen van alle tot nu -"toe bok
verkers|4oor hon en uit hun midden te

JLi

De meost belaAgrijke popten dijenen->et, m2JLéx0ör*t je,'
nemende dat ,«r TpOBSBESS geen Weldoende medéwer.kers
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Het be-feroft hief 1 1ste Voorzitter, lat» Sacretari», late
-oofd A*r So° -i»nBtdn.Yerdtr Soc vêrk(st)e
Algemaen Soc werïCjSpaoiele aotie» en ten minetd 5 wJjkhöofden*
, Dit veronderstelt een medewerkörsaantal van ten talneté 12 waarovw

i» do toekomst dient te boaohllclcen of w»liloht r»éd«
Gedaoht wordt aan do volgende besteding der inlcomstans
50 i> Katianaal tehuis|30̂  Soc Diensten flO*
lOji afdragen aan kat Hoof dteatuor don Haag»
Sohattlng inkomsten 1958 ƒ.....,. ..,. .{../. .....



Ondergetekende wil aan de Minister van Justitie d.e volgende monde-!

linge vragen stellen.

1. Is het waar, dat voormalige S.S.ers en oud NoS.B.ers onder de

vlag van de H.I.N.A.G. bijeenkomsten organiseren?

2. Is het juist, dat door de West-Duitse Ambassade of enige andere

officiële West-Duitse instantie in ons land, medewerking in de

vorm van beschikbaar stellen van films etc. aan deze bijeenkom-

sten wordt verleend?

3» Welke maatregelen zijn genomen of overweegt de Minister te nemen

om:

_a. een einde te maken aan openlijke of verkapte organisaties,

die op fascistische grondslag staan, en aan bijeenkomsten,

die door deze organisaties worden belegd;

_b. te voorkomen, dat door buitenlandse instanties, die in ons

land gevestigd zijn, steun aan in wezen fascistische organisa-

ties en/of bijeenkomsten wordt verleend?



Vergadering 2e Kamer van donderdag l6oktobeg_lg^8.

De heer WAGENAAR (C .G.): Mijnheer de Voorzitterl De vol-

gende vragen zou ik aan de Minister van Justitie willen stel-

len: .

1. Is het waar, dat de voormalige SS-ers en oud-NSB-ers on-

der de vlag van de H.I.N.A.G. bijeenkomsten organiseren?

2. Is het juist, dat door de Westduitse Ambassade of enige

andere officiële Westduitse instantie in ons land mede-

werking in de vorm van beschikbaar stellen van films,etc.

aan deze bijeenkomsten wordt verleend?

3. Welke maatregelen zijn genomen of overweegt de Minister

te nemen om:

.a. een einde te maken aan openlijke of verkapte or-

ganisatiesi, die op fascistische grondslag staan,

en aan bijeenkomsten, die door deze organisaties

worden belegd;

Jj, te voorkomen, dat door buitenlandse instanties,

die in ons land gevestigd zijn, steun aan in we-

zen fascistische organisaties en/of bijeenkomsten

wordt verleend?

De heer SAMKALDEN, Minister van Justitie: Mijnheer de Voor-

zitter! In antwoord op de door geachte afgevaardigde de heer

WAGENAAR gestelde vragen kan ik het volgende mededelen.

De Stichting "Hulp aan invalide oud-Oostfrontstrijders,

nabestaanden, politieke gevangenen en anderen" (H.I.ÏÏ.A.G.) is

een organisatie van oud-politieke delinquenten met sociale doel-

stelling (hulp aan invaliden, opsporing van vermiste personen e.d.),

die nu en dan besloten bijeenkomsten houdtf laatstelijk op zater-

dag 12 oktober j.l. in Krasnapolsky te Amsterdam.

Van enigerlei medewerking door de Westduitse Ambassade of

enige andere Westduitse instantie in ons land aai deze bijeenkom-

sten, b,v. in de vorm van het beschikbaar stellen van films etc.,

is mij niets bekend. Wel is gebleken, dat langs een omweg een

tweetal films zonder politieke strekking ter beschikking van de

H.I.N.A.G. is gekomen en op de bijeenkomst van de Amsterdamse af-

- 2 -
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deling op 11 oktober j.l. is vertoond. De ene film was een kleu-

renfilm met natuuropnamen over de Rijn e.d.; de andere film had

de opbouw van de stad Berlijn tot onderwerp. De vertoning van de

bedoelde films door de H.I.N.A.G. geschiedde, blijkens een door

de Westduitse Ambassade aan het A.N.P. verstrekte schriftelijke

mededeling, zonder voorkennis of instemming van die ambassade

en het Duitse reis- en informatiebureau te Amsterdam.

Maatregelen tegen organisaties van oud-politieke delinquen-r

ten kunnen slechts worden genomen, indien zij kunnen worden aan-

gemerkt als organisaties, bedoeld in het Besluit ontbinding land-

verraderlijke organisaties (Stb.E 102). Het is bekend, dat enige

jaren geleden op basis van dit besluit is opgetreden tegen de

N.E.S.B.» Ten aanzien van de H.I.N.A.G. bestond daartoe nog on-

voldoende grond. De activiteiten van deze organisatie worden even-

wel nauwlettend gevolgd. De Regering za\t nalaten zo nodig

maatregelen te treffen.

Uit de beantwoording van vraag 2 moge blijken, dat er voor

stappen, strekkende tot voorkoming van het verlenen van steun

door buitenlandse instanties hier te lande aan deze organisatie

en haar bijeenkomsten, geen aanleiding bestaat.

De Voorzitter: Wenst de heer WAGENAAR nog ingevolge artikel

116 van het Reglement van Orde kortelijk vragen over hetzelfde

onderwerp ter nadere opheldering te doen en deze op zeer beknop-

te wijze toe te lichten?

De heer WAGENAAR (C.G.): Mijnheer de Voorzitter! Het ant-

woord van de Minister van Justitie op mijn vragen geeft mij aan-

leiding nog de volgende vraag tot de Minister te richten:

Is de Minister bereid om tegen de activiteiten van fascis-

tische organisaties als de H.I.N.A.G,, of door hen opgerichte orga-

nisaties, met de bedoeling fascistische activiteiten te ontplooi-

en als het verspreiden, het plakken en het neerleggen van lec-

tuur, het houden van vergaderingen enz,, maatregelen te nemen?

Ik stel deze vraag, omdat de Minister van Justitie het doet

voorkomen, alsof de Hinag alleen maar een humanitaire organisatie

is. Het is natuurlijk niet mogelijk om nu op deze kwestie verder

in te gaan, omdat de toelichting op mijn vraag maar heel kort zal

zijn.

- 3 -



Het zal de Minister echter niet onbekend zijn, dat b.v. de-

ze bijeenkomst, waarvan de Minister sprak, alleen maar toeganke-

lijk was voor oud-SS-ers en oud-NSB-ers en dat er maatregelen wa-

ren genomen voor de controle daarop, o,m, dat zij aan de achter-

kant van de revers moesten zijn voorzien van een NSB-speldje.

Het zal de Minister ook niet onbekend zijn, dat er een fascis-

tische jeugdorganisatie is opgericht, genaamd "Ejon**, die zich

o.a. bezighoudt met het plakken van fascistische lectuur op school-

borden en het neerleggen van fascistische lectuur in openbare lees-

zalen. Vandaar mijn vraag aan de Minister van Justitie: Wilt U

nog in het bijzonder grote aandacht schenken aan de activiteit,

die helemaal niet in het humanitaire, maar volledig in het fas-

cistische vlak ligt, en deze verhinderen?



15 oktober

Tragen van het Kamerlid
G.Bagenaar aan d» Miniater
van Justitie over de
H.I«H*A.G* bijeenkomsten.

De Stichting H.I»N.A»G. heeft een sociale doelstelling* Da leden
bestaan inderdaad uit oud H.S.B.'er* «n voormalige S*S**ers, la tege:
stelliag tot de Duitse Biag, waarvan de leden uitsluitend uit oud
S.S»'ere bestaan*

Over de H.I.H.A.G. bijeenkomsten, die steeds besloten zijn ge-
weest, is door de B*T«D* regelmatig gerapporteerd»

Tan beschikbaar stellen Tan filas etc* aan de bijeenkomsten van
de H.Ij.N.A.G. door de West-Duitse Aabassade in ons land of een andert
officiële West-Duitse instantie is nimmer gebleken*

Blijkbaar door «en onregelmatigheid en zonder voorkennis of
instemming van het Duitse Reis- en informatiebureau te Amsterdam of
van de West-Duitse Ambassade zijn langs een omweg twee films zonder
politieke strekking ter beschikking van de H,I*H*A*G. gekomen en op
de bijeenkomst van de Amsterdamse afdeling op zaterdag 11 oktober j*l
in Krasnapolski vertoond* D* ene film was een kleurenfilm, natuur-
opnamen over de schoonheid van de Rijn «.d. «n de andere film handel d
over de vernieling vaa Berlijn ea de snelle opbouw van de stad*

Eerder is ia een besloten bijeenkomst van d* Rotterdamse afdeling
in juni van dit jaar een W.A.-film "Mars Heerbaa Den Haag Bloeimaand
19*11" vertoond, vermoedelijk afkomstig van het Rijksbureau voor
oorlogsdocumentatie* Ia de aankondiging werd medegedeeld» dat de film
welwillend ter beschikking was gesteld* Hieromtrent is aog «en onder-
zoek gaande*

Tan een ontwikkeling van de E.I*H.A.G* ia politieke richting kan
op dit moment niet gesproken worden* Zoals ook ia de rapporten van de
B*T«D* meermalen ter sprake is gebracht, ia ar wel ia zeer beperkte
kring een zeker streven waarneembaar om tot het oatwikkelea van poli-
tieke activiteiten te geraken. Toorshands blijkt dit beperkt te zijn
tot het persoonlijk atreven van 45n van da belangrijke figuren in de
Stichting. . . - • • • • -

Tolgena de berichten van de B.T.D. is d* bijeenkomst van zaterdag
bijgewoond door TLJk personen* De speldjes die daar verkocht werden,
waren geen H.S.B.-speldjes, terwijl er maar «en drager van een zwart
hemd is geweest. Voor deze vergadering waren 350 uitnodigingen uitge-
stuurd met introductiemogelijkheid.

Voor het Hoofd van de Dienst

Secretaris-Generaal van het
.Ministerie van Justitie*
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De Amsterdamse afdeling van de "Hinag" is thans verdeeld
in wijken, aan het hoofd waarvan een "wljkaoofd" staat, geasei<

steerd door een aantal medewerkers(sters)«

Regelmatig worden door het bestuur cm de 14 dagen huis-

kamerbijeenkomsten gehouden aet de medewerkers.
Eet bestuur wil echter voorkomen dat men zal opvallen

door aet teveel personen en te vaak op eenzelfde plaats samen

te komen. Daarom worden niet steeds alle medewerkers voor elke

vergadering uitgenodigd doch slechts sen deel en wordt boven-
dien vergaderd op telkens wisselende adressen.

f d' werd ten huize van een der "Hinag"-
leden een dergelijke bijeenkomst gehouden. Daar werden uitla-
tingen vernomen, die kenmerkend kunnen worden geacht voor de

daar heersende sfeer, bijv. "Bouzee kameraden" en "Wij zullen

'ze' de poten, die ze naar ons uitstaken, nog wel breken1**'

Andere eveneens door hem ter bijeenkomst gedane uitla-

tingen wekken de indruk dat, althans in de Amsterdamse afdeling

van de "flinag", sprake is van een veranderende gedragslijn en
dat met name wordt afgeweken van de door het stichtingsbestuur

voorgestane.a-politieke koers.

Zn de gesprekken kwam nl. aan de orde het democratische

recht van vergadervrijheid, alsmede hst "voordeel" van een be-

sloten vergadering waar de politie £•£& toegang heeft*

Naar aanleiding daarvan merkt* 7̂"~™* op, dat toch niet

kan worden bewezen dat de "Hinag" aan politiek doet op nationaa

socialistische grondslag» -Q ' r""'f" •'*,;/
Bij trok voort» fel van leer tegen de onder d» voormalige

nationaal-socialisten heersende angsto

In Ast verband zei hij o.m.j "Wij kunnen en mogen veel me
dan jullie denken. Hen kan heus niet zoveel tegen ons doen, zo-

lang wij onder het nEinagn-aotto werken* Als wij willen, zijn
wij het volgend jaar met 2.000 aan in hst concertgebouw". ;

r ' - - 2 -
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Door hetgeen ter vergadering ver d «aar genomen, ia de Indruk
gewekt dat getracht wordt van de Amsterdamse **&Lnag"~afdeliag
een strijdbare organisatie te maken, waartoe de leden langzaan
worden opgevoed*

—-̂  "••;••-:• ••:•'•:• > « •$.
die in de bijeenkomsten aanwezig is als «en

geen fmactie bekledende "eregast"» voert daarbij de boventoon.

Voor «over bekend is een deel der leden (nog) te goeder
trouw en «ich niet bewust van hetgeen sieh thans in hun afdeling
afspeelt. . "

1958
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23 juli

Betreft: Verbinding tussen Hinag en

werjJvBrnomen dat door het
stuur van de Stichting Hinag~T5ericht is ontvangen van
Hiag uit Duitsland, dat laatstgenoemde organisatie gee
officiële verbinding wenst met de Stichting Hinag, omd
deze alle politieke delinquenten omvat, zoals N.3.3.-e
N.S.E.K.-ers en S.S.-ers, terwijl de Hiag uitsluitend
S.S.-organisatie is en wil zijn.

Wel wordt door de Hinag nu contact onderhoud
met enkele ondergroeperingen van de Hiag, o.a. in West.
terwijl door de Hi&g ook nog wel medewerking aan de H:
zal worden verleend voor het verkrijgen van bepaalde g«
vens en het tot stand brengen van contact met bepaalde
sonen of instanties.
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2 juni 1959.'

Onderwerp: Verhouding "Hinag" - "Hiag".

. . r • j H ƒ-

Van een werd het volgende vernomen.
Enige ti^d geleden heeft in Duitsland de "Hiag1

een meer officiële erkenning gekregen van de Bondsrege-
ring te Bonn, hetgeen tot gevolg heeft, dat de "Hiag",
die nu onder leiding staat van ~ " '-1-- ~-T"

), direct contact onderhoudt met regeringsinstanties t'
iionn inverband met ae belangenbehartiging van oud-S*o.er.
invalide oostfrontstrijders, enz.

Inverband hiermede worden de contacten met in
het buitenland bestaande soortgelijke organisaties ver-
stevigd, zoals in Denemarken, België en Nederland»'..

Als contactpersoon treedt c

Inverband hiermede heeft . . rneii JL9

besoreking plaats ge v on-

De "Hiag" in Duitsland zal nu in het vervolg
de behartiging van de belangen voor de iïederlandse inva-
liden, enz. van de "Kinag" overnemen, met dien verstande
dat de "Hinag" geen rechtstreeks contact meer zal opneme
met regeringsinstanties te Bonn, maar dat dit zal gebeu-
ren via de "Hiag". Door de "Hiag" zal getracht worden ee:
regeling te krijgen voor de uitbetaling van invaliditeit
rente aan invaliden die in Nederland verblijven, hetgeen
nu niet mogelijk is. Vt/anneer het specifieke ü.S.-belan-
gen betreft zal£I_~^ als contactpersoon optreden, ter
wijl tevens overeenstemming is bereikt over het feit dat
de "Hinag" zich als zodanig van elke politieke activitei
zal onthouden.

E3KDE..
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terdam gehouden Kameraadschapsavond

titeld: "Hars Heerban

••Deze had tot onderwerp een grote
: . • ' "'' - • " ' - . ' • - ' • ;.l .v - . '-.- ."'.•_'.

zangdemonstratie van de W.A.V Volgens f

welwillend ter beschikking gesteld door de "Dienst

i«»»*^-»i^^f^^^^^^^ijj^^jgii.'"̂ X - "•'•'• Uit een' terzake' 'ingesteld' onderzoek is'"komen""vaat'"Üe''oiiMlW/̂ ÉP̂ -̂
' • - ' • • ' • "':. '. .;•'•:.'•••• -..'., •••;..-.• •:•':-.'••' •'•-• ••• V':,:1' ,-' \,-'":^!..:'< • .K-'.̂ ::' •••••• :v" V'-.ïî -: ̂--^^f'^^-^&^K^'
dat het "Rijksinstituut voor:;0orlogsdocumentatie^'te" ;Aaisterdanî |î f̂t";r

inderdaad beschikt over een tamelijk groot aantal

king hebbende op het leven in Nederland gedurende de

waaronder ook enkele over de .W.A,V̂sSi||i|̂ |̂|§|:|%4il|i§||

Deze films zijn echter reeds geruime tî d v6ór 21 ^
-. " -• •- -^ •'•"•*•*. :<V:';<H- •-••r- '̂

der beheer gesteld ran het "Nederlands Film Museum", gevestigd
" • " ' • . ' . • : : - / • - • . - - ' • ' • ' " • • ' • -; . . • • • '•- :' '•• • • • ' . ' . . • -'• i •" .. ":"'..' !* ^ - - - " - 1 '•-•::- •"' -" '•' '• ; •"' '

'in het Stedelijk Museum ̂ t

,,in verband hiermede dan ook

'' •

" '

uitlening ervan.

v..,.A.:si-.3:.-..,̂ oort8 'ia gebleken :4«t J$ô *nv««'t00]£lê
• <*c-°-..-.;'-r»: v •;,;.; •,. . ;-:vv-->,^-;•;•.. ':'••:~;i-^.;:•::;*i:-^:&.y^^^y?>.^'^;^^

is uitgeleend. ,pp grond hiervan kan derhalve^worden aangeA&o.'? _
"'U,̂ VV':... '•V:';u*fts%̂ :!sT;-*V::yg§̂ S':;';>ïïï;̂ ;̂;̂ «s'̂
>n <r-i i. -T .n«.»<««.'.:-̂ »»4.4 «T ̂'̂ ŵ g "î '̂ andëĥ yan̂ ë̂ ĵ ittaè̂ 52

v.?:t",'ift1y'̂?.-i.''t-̂:'rjK*;":̂"..:.'..,̂-e',.-".'"-'.'-ïHL ̂'--••*'!','W4'. ."J:̂!.'i.4L j - .'<:•'-v- iV 1̂ AV .i1 L.';'-̂..;.jj;5?-̂;.S

klaard dat deze

Als bijzonderheid verklaarde

K««SÏ?«iïöSfesJ>5£»&fê ï&̂  -
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Bericht op schrijven nr.s

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een
jca&ftftjat in duplo betreffende:
notitie

Mogelijke ter beschikking stelling van een film
door het Pdjksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

aan de JTHINAG».

Bijl.: ?.

?7 oktober



Betreft: Mogelijke ter beschikking
stelling van een film door
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
aan de "Hinag".

Bijlagen: Inventaris films.
Krantenbericht vragen in de Tweede Kamer.

Ingevolge een mondelinge opdracht van/ heeft
rapporteur informaties ingewonnen bij ee.u relatie
van hem bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie of en zo ja welke films uit de bezettingstijd
bij dit instituut aanwezig waren en in hoeverre deze
films ter beschikking gesteld worden.
Aanleiding tot deze vragen was het feit dat 21 juni
1958 &p een kameraadschapsavond van de MHinag"-afde-
ling Rotterdam werd gehouden, bij welke gelegenheid
een extra film werd aangekondigd, die volgens een
zekere Hartman ter beschikking was gesteld door
de "Dienst Oorlogsdocumentatie Amsterdam11.
De film was getiteld "Mars Heerban Den Haag, 21 Bloei
maand 1941".

Voorzichtig gestelde vragen wezen uit dat het Rijks-
instituut voor Oorlogsdocumentatie inderdaad over
een vrij groot aantal films beschikt, doch dat deze
films reeds geruime tijd (ver voor 21 juni 1958)
onder beheer zijn gesteld van het "Nederlands Film
Museum", gevestigd in het Stedelijk Museum te Amster-
dam. Met eventuele uüening bemoeit het Rijksinsti-
tuut zich dan ook niet meer in directe zin.
Door de relatie van rapporteur werd wel een lijst
van de bestaande films overhandigd, welke lijst bij
dit rapport gevoegd wordt. Op deze lijst komen ver-
schillende films voor die over de W.A. handelen.

Na gepleegd overleg met ̂  ,, ^over het resultaat
van de ingewonnen informatie heeft rapporteur zich
andermaal met zijn relatie bij het Rijksinstituut in
verbinding gesteld» Deze bood aan een gewoon routine
vraagje aan het Film Museum te zenden om opgave van
de filmsdie tot nu toe waren uitgeleend en aan welke
instanties. Een dergelijke vraag behoefde volgens
hem niet de minste opschuddlngéwekken, omdat uitein-
delijk het Rijksinstituut de supervisie heeft.

/- de Op/zakelijk formele vraag van het Rijksinstituut
kwam als antwoord dat tot op heden geen enkele film:
was uitgeleend.
Uit het vorenstaande mag vermoedelijk afgeleid wordei
dat langs officiële weg geen film/werden uitgeleend.
De mogelijkheid blijft echter zeer goed bestaan dat
een der beherende mensen een film ondershands heeft
ter beschikking gesteld. De film kan langs indirecte
weg de "Hinag" bereikt hebben. Een rechtstreekse
uitlening aan een dergelijke groep lijkt- zeer onwaar-
schijnlijk gezien de zeer fel anti- nationaal socia-
listische gezindheid van het personeel zowel in het
Rijteinstltuut als in het Stedelijk Museum.(Groep San<
berg). In overleg met r"~ *L»werd voorlopig niet ver-
der gegaan.

Den Haag, 25 oktober 19 5<



Het Vaderland dd.17-10-58,

Geen maatregelen tegen
organisatie van

an onze parlementaire redacteur)

minister van justitie, prof. mr. Sarn-
den, heeft gistermiddag in de Tweede

"Kamer in antwoord op vragen van de dis-
sidente communist Wagenaar bevestigd, dat
een organisatie van oud-politieke delin-
quenten — de HTNAG — nu en dan bijeen-
komsten belegt voor voormalige SS-ers en
oud-NSB-ers. Er is nof eeen reden om te-
een deze orearrisatie. die een sociaal doel
heeft .en die uitsluitend . beslote.n "bijeen-
komsten hïleet. maatreeelen 1e nemen. De
minister verzekerde echter, dat de prak-
'iiken van de HTNAO scherp in het ooe
wonden Behouden. .Hii ontkende, .dat de
Westduitse ambassadeur of enige andere
officiële Westduitse instantie in ons land
medewerking aan de bijeenkomsten van
seno-mde oraatmatie verleent. Wel hreft
de HTNAG op .een bijeenkomst twee films
.over. Duitsland .vertoond, die afkomstig

j waren van de Duitse ambassade. Zij waren
echter buiten medeweten - n de atnbas-

' wde via derden 'm heft^twait van de
1 HINAG gekomen. De films hadden bo-
. vendien geen politiek karakter.



Betr«: ïoekdiejijat'tentoonstelling op
30-3-̂ 959 te Botterdam»

Naar aanleiding van de nota 25 februar

deel i

het volgende medei

Dezerzijds is niets bekend omtrent een op 30 maart

te Rotterdam door de "Hinag" te houden "Zoekdiensttentoon

stelling"* Wel zal op 29 maart (1e Paasdag) in genoemde e

de "Hinag" haar jaarvergadering houden* Nadere bijzonderb

daaromtrent zijn nog niet bekend»

Wat betreft de gestelde vraag omtrent de principiël

houding van de Nederlandse Regering t,a.v. de te houden v

gadering, kan het volgende worden gesteld*

Krachtens artikel 2 van haar stichtingsacte stelt d

"Hinag" zich ten doel: "Het verlenen van hulp en steun ie

ruimste zin aan hen die, mede in verband met hun politiek

gezindheid, zijn veroordeeld, benadeeld of uit rechten zi

ontzet en als politieke delinquenten «orden aangeduid"*

Voorts is in genoemde acte het beginsel opgenomen d

de Stichting zich onder «elke vorm nimmer met partijpolit

zal mogen inlaten*

Aangenomen mag «orden dat het Stichtingsbestuur en

grote meerderheid van de leden zich tot dusverre aan deze

stelregel hebben gehouden*

Op grond hiervan stelt de Regering zich op het star

punt dat er op het ogenblik geen redenen bestaan tegen de

"Hinag" maatregelen te nemen*

Daartoe zou mogelijk «el «orden overgegaan als zou

blijken dat de activiteiten van de Stichting een politie!'

extremistisch karakter zouden gaan vertonen.


