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van d« Am8*«rd«ffleer en, Haagse Mdei-sofaolen

islsitiag

, voor

Be
natuuxiijice
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ataanaftn tot e6a volk ton op voifcoaen
geachiedenj de 'hrolksvormtJQ^11 was oen blologisch

doae
sohap geotelde "uitdeging" en daarmede hat gemeeneciiappeli^lce

?,±4nB, flet op Ae gesefeiedente e» he* lc*t wau 4*&e «
^tempel 4rofcie - ven^te teveas d« vccc&agsbodesa voor dit

Be veelfaeid va» ataton en staBt^oe, die zioh in het Ro-
swanse, aarmaanee en 0I««l9«to ISuropa ontwticlcelden, tommen daarente-
gen op een EQeer "onnatuorll ̂ feo" wi Jae tot stanfl * gyotzto hoof t 2oor
jttiet ^a^4s *«le4«»e st«^6 «&ae4t dc*y g^iwjld g^g^eî it'1, "Ala ear
alloen aftar eooiale eenho<t»a (aoa!0 Q-taaarai on volfceron) haddsn bo-

die goon gofe?wUc oaakton 1ten Bgewe3.4 als middol tot bet dool?• - - • • - * - — m^~-~A* ~ ' '
van ias* wooj» "aaiafc^
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oon tsvon het in allo
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In ai^n bo of divert
oJ-ganieina» dat eon
aich draagt, die in
verband

en door dfi
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ton e^Buqit hftrUet
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Elnitie van de Btaat ontleeat
i^k

Ma-ar d« bega?i^iMaa ^organisah" »n ^rganiflatie" eltti-ben olka^der te
" 3 uitt Ale o&k wi4 ean organi«e4io eta&tBideo pro pa Aaron, dan
,. dli ia u«£«l'ds air., v^xanaoo ?,'i j van orgBrdeoh rech1^ epre;

gaan daarbij niet uit van de v«rondea*«telling dat d<* ateat en
lit celve orgaciaoii zija, iaaa-r wn het feit dat zij een orsaniame

it do di«e«3?a van de ataart on van fe&t^roclitT zicii

ale tdOhtsd*«aniaa-fcia. maar do etaat ia if raafrfcsorg&fltetvtie van hot
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e& ongshinderde opbloai bat organisms, volgene de
pea an a»s& £» sard TSUI *** «voaaiaffle aelr» op geen eoksle.
eantaat* la deae »in gebaeailct Hletg^obe dit woord, ais 1113 von do

(en daarmee ook van fa s wawj epreekt al« de levenasti^l
van sen volk* Met deae opvatting van de staat ala een
organ! satie In dieaiat van een natuurlijk organisms, streven
bewust naar de syn theee vaa eolleotlviame en individaallsmej
sriipen ?»?• ult boven de tegen-natuurli3ke staatsopvattingen van
liberalisms en Booialisaae, Koals deae belioh&wjad 7;ordan In de mo-
derne democratic} wij pl&atsen ona - op gelljke hoogta, doch dul—
delink onderschei^^r* - temldden van de ul tare ten van fasciarae en
coian.unifflBe. Wlj keren ons anderzigda zowel tegen de alra&cht, als
tegen d» omnecht van de staat.
In onze tijd is, eoala wij reeds vasts teldan, al hat atreven ge-
richt op de ver»erviag van aaoht voor de staat, ook al gescHledt
dlt dan onder het mom van eon "ti^delijke noodaaatregel1, zoala
dit bet geval is bij de Sow^et-dictetuur, waarvan J^FQ-tetar reeda

een kaaralioh-fc v®o3r het uitgaan nog eonoaal Eel op-
vlaat, so ook neeat de staat, alvorens te verdwl^ncn* de vora van
een dictatuur van net proletariant aan, d.w.z» de vorm van de ra~
dicale staot, die hct loven von alle burgers In alle opelohtea
gebledend eamenvat.11 2egen deae opvatting, de atant als knoet te
gebrulken en da&rna (aiaaobien) bevuild en beaoedeld weg te wer-
pea» hebben wl j one due In de cerate plaats te riohten, om de
8 -teat als stiji te kunnen bemvren* Sit strevon en deoe stcwitsop-
vatting, de»e politick van de Soclele Beweging^ boscho«won wlj
als waarlijk democxratisch} vfant do politiek v^ofdt In feite roede
miBwruikt zadiou sij gorisht Is op vnrworvins van «n.oht veor de
staat ol voor wolk andor inetituut ook, Inplaate von aac-nt voor
hot volkj or IB dan sekor goen spxako moor ran domooratisoho po-
litiek In de dlfipste »ia dea woorda* Om deae areden due heb ik In
de Begiasolverklaring van onae bowoging vastgolGgdt *Zolang poll-
viek sieehta als *e-fei«*kanae* wordt boeohouwd* J&al 03? oofc con on-

tegenstolliag fell 3von bestaon tuseeti volk on etor.t'

JS

1

politlsk i4 de soak y^g het volk in ae staat} si 3 is het mid-
del tct de versing von sen volksstaatT De mens is oen aatwirlijk
woseni aan z±$n onderschikklng tot de natuurlijko orde ontleent
de nous voarden en oatloont hij bovenal eon persoonli jke voront-
woordelijkheid, die door de staet als oultuxarffiucht in goen enkel
opaioht mag word en cuxngotaat. De politick heoft tot taak steeds
veer opnieuw de oeuwige waardon van de mone In harmonio te bron-
gen aet aet tijdelijke karakter van de maatsohappi^j om dit te
verweeenUjken mag men de mens nlet ofieren aan de maatsohappij
en de maatschappij nlet aan de mens en mag men apk het verleden
niet offeren aan de toekomst, noon de toukoiast nan het verlerUn.
De Kiel van hot volk* hier en nu, gestalte te geven in de staat,,
is het polltieke doel van de socials beweging.".
Dat ia volledig in oversensteaming met de dofinitie van politick,
aoals deae een jaar later door v.d.Gableatz (4) werd gogevon:*De
saatsciiappi j is een ^n-«onnsiuitinR van monscn* De mciatschappi^
heeft dua hetselfdo *mlliou* als de mens zolxt in u« osrstcplstits
zi;Jn mode-Baenaen} ten aanaien van hen moot hij aioh beachormen
door het schepgen van goord«nde verhoudingcnj in de tweode plac.bs
de aataayj van haar moot hl^ zloh bodieaen om aijn behoof ton te
dekken en hlj ®oet haar v^ej^Bcrrgefit OJB zioh van een l^llivende vooj?—
eienln^ in ai^n behoefton te versekeroni en in da derde plants cUj

jertj van hem meat hln ziok. bedienen om ai^n behoof ton te dokiteia
geoetelt^k gebied en de kenois on kunde over te lovGrena
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vezfcoadi&g %at ft*
**u* *1fc** i« Sits e-en fwnoties die aiofe rlcait ©^ 4fl^

van mans tot geast gerioat ias a*
is net Daitse woord Bilduag}* en tenslotte ee» jhmotie,

die &ich riant op de voraoudi^ *&a sens tot sens en die we thane
gcvoegolilk "politiak* kunnen nocunea«>a "Daarmee ssouden wij eon twee
ledlff <toel hebban verwozenli .ikt voor do wetensctoap der politieks
hat terrein van de politick sou van de andere aeateobappoli3ko tor-
roinen »ijn afgegrened en togoli^kortijd toeh ook net aa»e andcro
gobieden zijn vorbondenj daar ook in do oconomie en in de wotcn-
eohap d* betrekkingen v«kn amna tot mens a»oten worden geordends
moot do politiek zioh indirect ook op die andeye gobieden oitatrok-
ken» <i&Jgl$a net feit ttot de apelrefel van politisk maofet iefr de
sj>e3.yeg«l van do oconoaio srbcidsvcrdeling en de »pQlr«gol van de
weteneciiap overlovoring^ ton men op voortyand vermoaten dat de ma-
te van inwrarking van de politiek op de andore gebiedea groter
»l|n da« ongokeerd, Jat hior ri^et roods de vraag of eij niet

eon
tea? intogyatie, vwrdt de laaateehappeli 3ke positio van de
tea *oile begrljp^li^k^'fot de politiek behoort iedere

&m iedore aandeling, die botrekking hoeft op 4e functio
4s 0rdani»& en besoiiorming tan de s^atschappi^ ale totalitoit.

ataat is eleonta efea van doze inrichtingon, aij hot dan ook de
LattgPi5kate.M>lBe politiek mag niet door de staat bopaald wordea*

oa««k*erd dient de etaat bepaald to wordun door do politiek.*
loiti dan de defiaitio van d« boven hot staatkundigo uitgrljpon-
' Ui**k* ̂ gii y.«ic ia uo voi^Uig var. ^ct c.pviib5.r> Icrcn doer

van de rnaoht,1* Ook in ds«e ionanloring wordt het aocent dai-*
ve»legd van de slsaat naar &et volk, dat ondor alle voorbe-

sleehts een deal van aijn ^tcht ovordr^agt aan de etawit, oe»
4eat> jmcht te beberen, aoale non geld ovordraagt aaa een bank, did
tet op aflkere hoogte over de wi|»e van belogging besliet, maar ten-
slotte niet near dan'••*«& inatitmit is in atejnat vaa de belegger,

4e^0oratie teaslotte nieta aaders beteScent &a& %&cht voor het
k*n men dit niet etraffeloos wijaigen in "aacht voor de
Oppositie is altijd en in iedere staat een norsoaal ver~

reestj of ssij zich nu Jieiaelijk ulten laoest in een

—' dat is een 4er merkwaardigste consequontiee van de pf-i-
dofflocratiQj, die aicb, van het instrucifint der parti jen

dient - betekent in potentie een nieuwe rtsgering, een nieuwe staatl
Aaatvaakelijk was het parlement aelf oppositie, de oppoeitie van
volfc ale eodanig tegen do staatf het parlement oefoade tooaioht
nanneae h.et volk op de ataatc (Wolfgang Kooppen: Dag Sroibhatie)
hoe»oor heeft zich hot boeld de? parlomentairo demoeratie veranderfl
Bia>ds hot volk de macht overdrocg aan de politieko partisan, aan *n
Hieuvra» kanstmatige sohakcl tasaen burgor en staat on nu de volke-
ireifeageiwpoordiging., d,w.z«s de vortoe^nwoordiging der partijen» mit
h$3as' aiidea oen rog«»**»»£ vorm^e on do macht naar aieh toetrok, du«
sieiasolf oontroloerde en oen staate-orgaan werdl Bo invoering van
list par/ti joaetolsel botekende als zodanig reeds een Baoataover4ya-

vaja Set volk aan do staat* In da moderns staat is n&«weli$t£
eea, sppositie der politieke partiJe*!^ awuaae van

de sKioht tueeo» mons en ataat* "D© dislsaasaonie van
ia de wortol van do grots iaaerlijke

Boroe&e atatoa*" li&ar niet aileen de srte&t vordt

.--L' .^-fe
i .^ :•-£•" * * ̂ we ~ 'i -li? 4*w

fe»/»: s"v - tf^^H^^^t^Sl
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en ondergrona in de meneeli^ke doO.,**!)* Buropeae asas ««&?
<Ss*« t-i** Iwaeftl vet-nnfeattwS.. in ssiohsself ea~e0a»« 2i;J is

on ssi$& vaa ataat
altijd naar aaeht geatreefd» "rnaar naar oen aadere fflac&t dafl
waaraaa het nu tea gronde gaat»" Do eerst^ huilt vaa u« 2Ge
braeht aiet de macht van de moasf die Sletesobe yerkoadigde, maar
de macht van ae etaat. &o zien wij dan IK ease tijd dv poliiioit
als "staatknade1* zoador moor optredeja, waarbij men uitgaa-fc ^m de
vorkoorda voorondoretellings dat men eon staa^ tot Isven kan bren-
gen dcor een volk te ontzielen. Erx ook de geaohiedenia heeft zie>:.
afeer b«paald door eta ten dan door volkeren, in onze ti^d even eea-
aijdig tot een oultuixrgeaohiedenia ontwlkkeld aXs B&ftOtosX de ge~
Behiedeaia, evenzo oapersoonlljk, tot eea natuargescniedeniB heeft
gemaakt.
Ook in de geschiedenia, heeft Huigia^ja. (8) vmatgesteld, ontbreekt
ket subjeotieya element nooit, met weirkt reads in de vraagstel-

al aaar de vxaa Iuidt9 let men op andare feitan, X«gt men
aadere verbindiagea, geeft men aadar© interpretaties» Elke
teriag van eameaEaag houdt verbaad met een waarde, die door het
denkende aubteot aaa de diagea wordt toegekead.'^Hidtoriaoae kea*-
aia, die aiet haar klaakbodea heeft ia eea peraooalijk geeBtea-
ea aielelevea, is dood en waardelooa.H Geaohiedeais ia dae de *bi;
ultstek in-exaote wetenBohap11., met eea uiterst gebrekkig c&usali-
teitabegripj eea weteaeoaap, die 'aich veraet tegea het opatellea
van wetiea. Ala sprekead voorbeeld geldfc hier de anecdote van fal-
ter Haleigh^ die op h«t Mrm*»nplo1n ^an zi^a cevangeaia eea
sag a£apolea» verrolseaa het g«val hoorde beechrijvea door aijr
bipier on1 so oateot was over de diacrapaatio txisBon aijn eigen
waaraeisiag ea die vaa Qefi attdere ooggctuigo* dat hi j -
vaa de oaoogeli^khfcid objeclJiovQ gesohiedaaie te sohri;
pae voltooido i^iseldgeschiedenis ia het vuur AOU. hdbbBa
Be OJttmogGlijkhoid, ob^cotiove geachiedonis te aohrijvea*
echter aaa de weteuschap nog aiet haar waardo. Zlj kri^t intogon-
deel ^rerat aia door do iatorpz^etatie vaa het su.bjeoi} aitti* voor-
nicta heeft Hietzsohe de ob^ootivitoit ala "kalte Solbstlosigkoit"
gobaraadmcrkt. ST bGBl»at eea ob^ectief "geschiedea11, n.l. het ge-

v»a alle aaadoliagea, hot totalo oatvyikkelingeprooea van io
ea vaa de goestj eerst ala wij dit prooes trao&tea vast to
ea» noodgedwoagaa, dus do •bolaagrijfcate11 foitoa uit dit

goheol willea lichtea, voor aovor wi3 dio keaaea^ wordt do ge-
aohiedenia aubjeotief0 *0bjccticf noom ik die geschiedeaia~ die

oyeTDo»stsjBffiiag ia aet de liiJdgeQat", aldua

sub^eotiove oa colioctivistiache visio taguaovur ue auujootievs sa
individualiatiache viaie vaa oea Grroen van Priaatprer kaa plaat-
sea* "Onpartijdig kaa allooa hi3 zi^aV die parti J kioat." Ab.raham

t9) formuleert dat aog vcol sohorper., als hi5 de

door anderen good gozogd Is, tciioort oas ChTisteaeBi* In a
subjjectieve intorprotatiea wordt de goachiedoaia gebrulkt

vooa? con idoej deraalvo besta&t er due oea M e % & &
ea eoa Ghri^teli^k-toiatorisohe histoasUj
aethode learn leiden ho oft Ooos?ge OrstoB&ll, (1984)

methods most dianen
s&£ ®Mi« M
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f is Sit bi^ £« Isiesdetise""

het g«val, waar'bi^ 40 getuigenre«ksen 9lH»«to
wordea sasiengesteld of vo&M&&ii*a, en f*it6lijk geen
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liedenia, tortJi^l deise in f

Irak beoefand wordt.
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weg

doo3r bet overzicht
__^Br_,__. ^^w^O,̂ *1* <tN»l3«»3. Baap^a y0^? 4%^tti«»
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»a« isee
In 21130

was
van d« mons on
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ea.eeiit achterlaten _
Ooic Euisinga geelt een vocir^eeld van beide uitereteni

voor ain ti^d - in de g^sGhiedenis de fcan-

het vsrel d^ae, dat d« men-
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i« î aemee 4e e^g a«ig«^

33E«^ •%%&.-&&& H&fr IM»,*0*-

ft '' '̂' ^^^^^^fe^Efec^j^^^'^-^^^jf^r^**^' '
«i?LHi&L^ l^4i:^*W»*» «#^i^mfit "t?±;|"i¥^a^L *̂ fftlf «$'!' ̂ fcl^^r'-sjK; -̂ w

MHMR fe«t. * IWBtipfcWu^ l-*» S^ l̂̂ l «?&^^4^«Jî r̂ î ^%!*:*^ W îll1 J» ,,.
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i£ to**Sb& j»» ^^MwpwLStt* '2? ĴSI * •« -î  &S i»l«fe&e*&t3.a^^6 $&$$&&&* «i*J JKWTC., ^
SftW^^^b f»«aw** *#* »^**f*- f* $»t"«

S-3 4̂ " Ifc^fe^ff >*i t'JS?* *
-la *..*s+^ tls Ai«4WBW "»«e* MHIWflftc :

«tt %o« î- '̂  *A3 *tt **-if**^,
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Betri H.E.S.B.

fjp. J.

ACD/ <J

DAT. 19 OCT. 1954

w»rd rernoBen d.d. 16-10-54 4»t op 4e
rergadering ran de H.E.S.B., die 15 October 1954 ten huise ran

word gehouden Tan TIEHEI
aanvesig varan.

had een telegra* gezonden, waarin hij aededeelde dat hij
verhinderd was da vergadering bij ta wonan OBdat hi j een gasprak Bet si,
rerdediger had over da puntan van oassatie.
Tan TIEHEH rerklaarde, dat da uitspraak Tan hat Garaohtahof sijn rarwai
tiagan beveatigde. Opaanxadan ran was oaaaatia aaagetakand
omdat laatstganoamda Beende dat ar roor da H.E.S.B., teoh nog enige
BOgelijkheden war en. Hij'had aranwal baalotan da HESB ta liqttideren.
Gatraoht sal wordan met da sohuldaiaara tot aan regaling ta koman om b
nan aan Jaar da eohnld groot f. 1200,— af ta batalan.
Hij daad aan baroep op alia laden in dlt jaar naar Temogan bij ta
dragan OB dit ta rarwasanlijkan*
Hij waaraohuvda da aanwezigan nieta near in naam ran da HESB ta doan,
geen gaaohriften ta rerkopen of rergadarlngen te beleggan. Doat Ben di
dan sullen de garolgan roor eigan rekaning sijn.
Tan TIEHEH rerrolgda, dat ala meneen bealult nan, Ben dit BOeat ult-
roaran. Hij adrisaerde de leden alle beaoheiden die eij aangaande de
HESB in bun beait hadden te rernietigen. De kadersoholingan worden
ereneena geaindigd, want de H.E.S.B. bestaat niet aeer.
Orer zijn plannen deelde Tan TIENEN Bade, dat hij nog geen definitiere
aededelingen kon doen, daar alias nog in voorbereiding ia.
Hij liet doorsoheBeran, dat een aogelijke piepwe organjLê tie ,buitan de
Pfilitiek sou staan. Getracht zal vorden ieta te soheppen, dat zioh kan
assooieren Bet een bestaande organiaatie.
Hij rroeg de laden het onderling contact te bewaren. EijwaarBchuwde
eohter voor geheime aamenkomsten of ieta yan dien aard*
Tan sijn kant beloofde Tan TIEHEH de relatie te sullen onderhouden.
Zo nu en dan sal hij naar Ben Haag komen OB aet orerleg te pie
Toorts vertelde Tan TIEHEH dat hij bij de afwlkkeliag te ABsterdan son
worden geholpen door . ' en , door te 's-Grt
Tenhage an door '• te RotterdaB.
De aanwesigen betreurden dat Tan TIEHEH genoodsaakt was de beweging te
liquideren, dooh Ben sou sijn adriea oprolgen. De onderlinge band sal
bewaard blijraa en Bet rertrouwen in sijn pereoon sal de toekoBat word
tegesoet gesien.
Ha afloop ran de rergadering ward tijdena een algeaeen geaprek Tan
TIEHEH gerraagd waarom hij niatfoitsland ging daar hi j in dat land
door Biddel ran sijn relaties seker spoedig een goede betrekking sou
kunnen Vinden. Tan TIEHEH antwoordde daaxran orertuigd te zijn, dooh
dat hij lierer in dit land bleef omdat het nu eennaal in sijn karaktei
lag, hier roor sijn doel te blijren



* DAT. 1 2 NOV. 195; i
Verbinding no. 32
No. BV/G */*» -54

Aan
de Binnenlandse YeiligheidBdienst
te
's-Cr r a v e n h a g e

Mogelijk ten overvloede doe ik U
hierbij een exemplaar toekomen van een op 5.11.
1954 aan een " " vroegere abou-
nd op het "Sociaal Weekblad" toegezonden gesten-
cilde circulaire van de liquidatie-commissie van
de N.E.S.B.

8 November 1954
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L.S» Amaterdan, datum poatmerk
Do liquidatie-oommiaaie van do ITationu.il Europe so Sooiale Bowoging hoc
sezion het vonnia von het Ha,*gac Gtereohtshof togen de IJBSB-leidera, 1?.:
van Tienen en mr.J.Wolthuia, mot algomene atemmen bealoten in «\fwa.ohtj
van de bealiaaing von do Hoge Baad de Beweging op to hoffen on iodere
tiviteit to ataken. De oommiaair spreekt do hoop uit dat de legalitc
Vim het atrevon van da ontbonden Beweging in de vsrdoro proooduro aisr
zal wordon atmgetoond, aodat de Bewoging h.*!.vr werkzaamheden kan horvai
ten; tot danrtoe eohter worden allo oud-ledon en goeatverwunton dring:
voraooht hat boaluit van d© lia,uidatie-oom,:iasio tot volledige behindj
ging van de aotiviteit ala bindond ts boaohouwen. Overigana ia de oomrr
aie or van ovartuigd dat hot werk van de Sooiale Beweging - ook indior
doze gean erkenning zou vinden en due niot heropgerioht aou kunnon woi
den - niot tavorgeefa ia gewoeatj, zij heeft ook in Naderland het beats
van een geaatelijke atroming aangotoond, die naar de moning van da oon
miaaie tooh eenmaal, hoe dan ook, vorm zal zoekon en vinden. De oommis
sie ia van oordeel, dat deze vormgoving aleohtn mot logale middolen ka
en mag wordon gezooht en apreokt de hoop uit, dat hot verbod on do daa

- uit reaulteronde opheffing van de NESB het reohtae extremiame niot in
hand zal workon. Bestuurdora en ledon wordt tonalotte dank gozegd voor
hun groto aotivitoit, waardoor het mogolijk word dat het geholo Neder-
landae volk, zij het nu ala voor- dan wol ale tegen-atander, op doze n
roeda een jaar durende atrijd om erkenning van de reohton van een volk
groep opmarkzaam gemaakt «?erdf dit kan en zal in do toekomat niet zond
gevolgen blijvon.
De oomziiaaie doot thana voor de laatate maal eon boroep op do voornali
lodon on gojstvorwanton, ma.ir ook op Voormaligo toganatandera, die den

- niettomin waardering hebben voor de geeat van atrijdvaardigheid, die d
zo Beweging hooft beziold, om oon bijdrage to lovoron tot do dolging v
de aohulden der Boweging, die ontataan zijn ton govolge van hot fait,d
groto hoov3olhodon drukwerk in be slag wordon gonomon of wegona hot ver
bod tot aotivitoit niet moor vorkooht konden wordon. Het totaal van do
aohulden bodraagt rond 71.1200,—, waarvan vorreweg hot grootste dool
ten gunsta valt van eon kleine drukkerij, dio ook in de moeilijkato ti
den do gegeven opdraohten heeft uitgevoord. De oommiaaio meont het als
een oreplioht to mogen zien van ieder, dio waardering heeft voor de ge
voorde atrijd, zijn of haar aandoel bij te dragen tot ophoffing von do
ze aohuld. Zij zal hot bijzondor op prija atellen indion TJ zioh reoht-
atraoka wilt riohton tot do betreffendo drukkerijt DEUKKERIJ MINERVA -
J.P. van Bloyonburgh - Nieuwe Aohtergraoht 110 te Amsterdam, poatgiro:
53175, gomeonto giro Amsterdam M 3210, mot do verzekering dat U bereid
bent zioh aanaprakolijk to atollen voor een bodrag, zij het nu van /5S
/1082, /1588, /2022 of /2522, te betalon ineena dan wel in wekelijkae
of maandolijkao tormijnen op de poatgiro of gomoentegiro rokoning van
deze drukkorij. U draagt or daardoor in hogo mate toe bij do mooilijk-
hoden van onzo bowoging zowel ala die Van dit bedrijf in do kortst mo-
gelijke tijd uit do weg te rttimon, Daarnaaat boataat do gologenhoid U
bijdragon to ovorhandigon aan oan der voormalige plaataolijke funotio-
nariaaen (welke gifton nu ovordraoht door do liguidatie-oommiaaio ver-
antwoord zullon worden) of door storting op poatgiro 589467 ton name
van do Bookonimportdionat Europ.a, to Amsterdam. Wij zoggon U bij doze
hartolijk dank voor Uw bercidwillige modoworking on spreken tonalotto
do hoop uit one in batoro tijden andormaal tot U to kunnon riohten!

Voor de liqiuidatie-oo£Lui3nio :

i.o. Paul van Tionen.



. PROCUREUR-GENERAAL

bij hot Gerachtshof to 't-Gravenhag*,
fungerend DIRECTEUR van POUT1E

No. 1826 R.P.
£>etr.: N.E.S.B.
Bij lags : 1.

VGravenhage,

DAT. E&HOV.1954

b« bMntwoording datum

ingevolge telefonisch verzoek
van de heer Mtr. heb ik de
eer UhoogSdelGestrenge hierbij ter
kennisneming en ter beschikking te
doen toekomen afschrift van het ar-
restji op 15 October 1954 door het
Gerechtshof a3Mer gev»ezen tegen
F,van Tienen en J.A.Wolthuis,

De trocureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politic,

Aan de Heer Hoofd van de ^innenlanfise Veiligheids-
-dienst.

cm
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H-T OlRXCHTSHOF T • s-QRAVfcJIHAGE. Tierde &aaer,

recbtdoende in strafzaken in boger beroep, heeft bet nevolgan*

de arrest gewezen in de zaak van de Prooureur-Oeneraal bij dii

Qereobtabof na venvij&ing door da Hoga Baad der Jfederlanden

kracbtena bat bepaalde bij artikel 1Q6 der Wet op de Reebter-

lijke Organisatie, vervolgende J»t boger baroap door:

na te noaaen vttroordeelden an .
- * • • - " " - • ' ' . ' -

de Officier van Justitia bij de na te noaoen Arrondisaaaenta-

_ Baobtbank

ingestaid tegen een vonnia op da 14 October 1955, door oa Ar-
•+lpf**i~" - "•• .;.--, • .. - - . . - • • » • , - . -.- .-. • ' • - • • • % » - - f * . ; - . f' *, - •

Xo.366/*54 rondis8a«enta*aeobtbank te Aaaterdaa, gewaaen in ie zaak tegei

van de Rol. 1, Paul van TI K M,

gaboren te Djokjakarta (Ind«), de 9 •ovepber 1921, wnende to

Aaatardaa, van beroep boekan-iaporteur,

8. Ian Akael * OLTHUI3,

geboren te Oroningen, de 27 7ebruari 1908, vonande te Qronln-

genv zonder beroap,

beiden veracbijnande in persoon en bijgastaan door Kr. S»J.L.
. . * . ' - • .

Stejrna, advooaat te Aastcrdaa.

Bet Oereobtsbpf te 's-aravenbagf, Earner van Strafzaken;

Oezien da dagvaarding en de overige stokken van bet go-

Oezien eon arrest van de Boge Baad der Medarlanaen van
< » * • '• -

IB Mai 1954, waarbij de saak ia Terwozan naur dit Hof, tencin-

de op bet beataande boger beroep ve.rder te bereofcten en af te

doan;

Oelet op bet ter tare oh twitting in aerate aanleg en in

boger beroep gabouden onderzpek;

Oaboord de Procureur-Qenaraal in zijn Bordering, dat bet

, rocbtdo<%Ade in boger beroep, bet vernelde vonnis



*•''• •••* «o<*zal be*r*stigen, bebalTe vat de straf betreft an te di«n aaftziei

opnieuw re ch tarns nde ieder der ferdachten zal leroordelen tot ec

geTangeiiiaJrtref vbor da iijd Tan zes maonden, cist b rel tot ge«

rangenrteaing bij de uitspraak;

OTftrwagende, dat A* babandeling der zaak in boger be roe p

bet Hof tot ge«m aridere Wstfnbuwingen en tesllsaingen dan die

de ««r«^tiir !tecKt«r fce'eftvgeield, beboudena n& te meldan ver-

OTerwegcnde, daV bet Bof mltsdien, beboudens na te melden

%n ftiencN^reeiifcomsVige wijzlging der redengeTende

en omstandigbeden, zicb Ter«nigt net de gronden en be-m1

glog»n>^Ujl6Baa ila aanttkaniBgaa^in bat ronnis, waanran boger

roep, Terrat' en die bT*rhaettt,v net toepasaing Tan de in bet Tor

nia als toegepast Temelde wetfeartikelen;

ibTerwagenda, dat' eeh' Terlfbor Tan de tiecbter-CooHiiasaria,

be last oiet'de bAbajdlle ling TBQ Straf zakeh in bet Axrondisseaiai t

Amsterdam, Mr. B. Tan der Wamtdeh T*n 2U Augustus 1953 zakelijl

OJB. als wrklarlhg Tan T«rdacht« Tan Tienen inhoudt:

Ik «rken dat ik in de maanden £uni, Juli en ftdgustua 1058 beb

<J«>lg*»nomen &an de Hationaal !Curop*so Socialc Beweging (H.h.S.E

als algooeen leider'dle* beweging roor Wedf»rland. In Junl 195.

bad Ik de iftl^kgelieeiisefiap Europe opgrricht, waurran ik evcn««na

de leifler was. ;

loan ik Toorbereidingen trof tot bet omTorman Tan da Werkgemeen

•cbap Kttropa tot de polltleke N. .fl.B. beb ik in OTerleg Met

mljn **def*»rdacbte llr.Woltbuia aanvunkelijk gaaeend, mij in de

"eerst* plants te moeten wenden tot beataande zogenaaade "prik-

keldraad organiaaties", waaznede ik bedoe1 die organlsatiea, «i

laden uitslUiteitd Ifeitaan dit gewpzen politieke delinquenten.

ia ontworpWb bljlag% rood A getiteld "aan de

I* »eto*Ialidw. ~"

Dhfirin kofct TOOT, dat bet natlonaal-soclallsme en bet fasci:
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in hoge mate made bapalend zijn bij da framing van een nieuwt

Buropese same nla ring;

Ovenregende, dat aan verhoor fan da Beehter-Oottmissaris,

belast met da behandeling tan strafzaken la hat Arrondisse-
^ i. • • • * " '

•ant Amsterdam, Mr»B. van der Waerden van 27 Augustus 1953 zt
t .. • " •* -' • -' ! • - - - - - -- -

lijk ondaxmeer als verklaring van verdaehte Welthuis inhoudt;

Inderdaad ben ik in zekere zin ooJfc tnans nog nationaal-socia-
, . • : - — . ,
list. Ik acht het ook In hat belang van hat Xaderlandse rolk,

dat de door nij voorgBstane beginaalan varbioid wordan en in-

gang vindan. Daartoe acht ^ik, i« vom van poll tie k« bewaging

oat geschikte middal. j
• , - ' ' * ' :• -• 4 - '-

Ukar uit mijn prao-adv^U« blijkt. ban ik een tegenstandar vac

da danooratla en aanhangar van de autorltaire staats geclachte

Qc tote willen atu««n iri da riohtlng van aen nao-fasciacas met e

heohtn samenwarking tusaen de verscnlllenda landen van Vvest-

t Ovarwegando, dat in de;9agin»al«h en t)o«lstalling«n van da So

ciala Bawaging ond«r hat trefwoord "TrlJ Social! aae" op bl.

137 ondaxmenr hat navolgende ;V»rm«ld is:
•--..ni^rt^^^v^ ;^:.ef.i^;«- ^ S~. -.t-

Da Sociale Beweging streeft naar da bavrijding van hat socia-

liame van da binding aan een kla,*se» in da ov»jptaigingt dat i
.. . \ \, •• • . .

de moderne maatsohappij hl^ aocialiame een aawk is van alle k

aen van ons volk. Tagenover het staatsaociaJLiamai van onae tij

stelt 2ij een roUcasociaHsmeytagojaover hat aan klassenstrijd

gebonden socialisoe stelt aij een vrij ao<xLaliape. D« socia-

listisciie ataat Jient aen volksstaat te ziJa, 4i« zonder be-
* • ' ' ' . . . . -*• . . ' . . . '

voordeling van welke groe^ dan ook hat .vjrije iaitlatief van al

le klassen, van alle stands- en baroepaorgafilsutles bundelt

tot een belangengemeenschap van hat gah«lo volk)

4- Overwegcnda, dat blijkana de iohoud vaa een stuk (rood 1
. i • — - - . . . -

» *

go rich t aan de Trekkers van wacht Kalme verdacbte Van Tienen



daarin ondermeer schrijft, zakelijk:
. . - . --- • - • • . • 3 •.•'

Ik vemacht, dat iederaen Zoadagmlddag oa 8 uur aanwezig is er

ik vervaeht zeker, dat lemand, die absoluut verhinderd is te

komen, daarvan vooruit melding* zal oaken. Vie aan deze voor-

vaarde aiet voldoet, zal ik tot mijn spijt niet langer als ad-

spirant -lid van de KB jo kuhnen ttescbouwen. Zorg er voor Zondag

8 .̂ddag in hat bexit te zijn van een schrift en potlood. Hat po

lood la een vast onderdeel van jo uniform. Doe je best je uni-

form zo spoedlg mogelijk vorder ait te breiden dan dat potlood

troeoer ook de zwarte broek, het grijze hoad en de grijza das

t» va rove ran. Aan fietsrlaggetjes an insignes wordt gewerkt.

walk 8Uk was ondert«kend:
/!

Were Dl.
van Tienen.

Oazien art ike 1 354 van bet l«tboek van net Wetboek van

Stref vorderlng;

Overwegende, dat bet algsaveen belang, de vernietiging van

aa te maiden stukken ei»t;

HECHTDOANDE OP HST EQQER BSBOEP na verwijzing door de Hog<

Read der Bederlandan:
Wsigert de ^evorderde ge yangenneming;
Bevestigt met aanvulling eh overigena met overneming vak

groaden, en met toevoeging van aa te melden vernietiging, het voi

nis van de ArrondisseaWnts-IlBchtbenk te Amsterdam van 14 Octobc

If63 tegen da verdaohtea gewezeri;

Beveelt op groad VaJft het algemeen belang de vernietiging

Tan alle sohriftelijke stukken, voor zover van verda<b ten en la

dan dar vereniging afkomstig, die gediend hebben tot het begaan

van het strefbare fait.

Oedaan an gewezen door de Heren Mrs. Terveen, fungprend-

President, Tersteeg en Wijers, Baadaaeren in het Hof, in tegen*

woordigheid van de Substitaut-Oriffier Mr. Schill, die dit arre



Bo ̂ 66/• 54.

bob bo a ond«»rt*k»nd »n uitgesproton t*r Opeabar* Tereobt sit-

ting van 15 October 1954, floor d« Fttngprena-Pwuldent Toor-

(w.g.) Schill. (w»g.) B«F. Yerreen.
8

(w*g») Verstceg.

(w.g.) Q. Wijers,

Toor eensluidend afschrift:

De Oriffier ran het Oerechtshof te 's-Orarenhage,



^^WBP

_
ricfct door de oud 86-off icier Paul van TIEWEH. In tflgen-

*litt<ptest*a < <5
balp «a steun aan

de
die geen politi*k« organ! sa tie wllde zijn, zich roser
Ideologiscli eft cult^reel tarreln. De
werd «rls»od als <!« INAvi73«n£«$ S€cti
Sociale Bewsglî  (E,S«B») «
tlache organisatie, met v«ftal?icingen la versehill«nd«

vati Tieaen werd awdio 1952 a Is
eormaliap is hst leven gepoeiaen de _____

m»al Europese Jong^ren Orde (»*E.J.O.)n, did met da door
haar voor bet aanduiden barer ondelfftfdeling-en gabruikte
benaalngen de herlunei-irig opri«p aan de organisatorische
opzet van de W.A. »c d« Retionale Jdugdstoyo,

In Junl 1953 ward in het orgtan der w*rkg0ae«nachap
de opriohtlng t^kend gemaaitt van de Nationaal Europe«»
Soci&le
Tevoren was rln reeds de mening verkondigd dat de

«^ Totff Ss v«ffSsi}»g_i«si» een
* 4o«l*telllr^sn der sarop«9w

te lande te TerWflHenliJiien.
Paul ran Tienen aid H^« spreken zleh in dit

le

te
Het «̂ e«t van 3« Hag* Saadi 'wwi 5

aan het b©»taan d<*r bewaging def initief

B ?II, 15

ala hear ledan g$*swr

ll 1955
einde.

1955

,
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Baaoort bij achrijvan no.t M«f.88? ( A f a o h r i f t )

HERKOEMESR3CHAP BBROPA EH KATIOEAAL STOOPE8B SOCULE BtWl

Op 1 jaai 1951 ward door da ax~SS-ar Paul vaa TIBWEH op|

rioht da HarkgaaaaBaohap Europa, dia ala Toorlopar Taa da H1SJ

dlaat ta wordaa baaohouwd. Deza warkgaaaaaaohap aaavaardda da

baaluitaa vaa bat la aai 1951 ta Malao gahoudan Batioaaal Bare

paaa Coagras aa vard toaa arkaad ala Badarlaadaa orgaaiaatia i

da zgn. £oropaaa Xationala* Aaagaaoaaa aag wordan dat daaa aa<

diaa optraadt ala Saropaaa Soclala Bawagiag, dia kaa wordaa g«

kenaohatat ala aaa la Suropaaa varbaad aaaaagaaa Taa aaoaasla-

tiaoha groapariagaa aa da OTarkoapallag Torat «aa da bij baar

aaagaalotaa aatloaala orgaalaatiaa* Bat blad **Katioa Xaropa"

kaa ala apraakbula alarvan vordaa baaaboa«d«

Hat praaidlua ward ta Halao ala volgt aaaaagaataldt

Or* * Zwadaa, : • Daitalaad, Prof* I

- rraakrijk aa Prof. - Italia.

Utt hat warkprograaaa Taa da Vg.Europa varliaaaa da

YOlgaada paataa da aaadaebtt

1» ZiJ atra*ft ar aaar tasaaaa aat aatioaala bavagiagaa la

alia laadaa Taa Earopa da volkaraa Taa hat AToadlaad la

aaa orgaalaoh Buropa ta Taraaigaa*

2. Soropa ala aaahaid aag allaraiaat aaa aaaltkroaa Taa

raaaaa aa volkaran wordaa* die la aaa agaliaaraada aaa-

haidaataat bun algaa aard coudaa Tarliaaaa* Bat tagaaga

Taa bat daaoraliaaranda nirallariagaproeaa Taa oaaa tij

alat ook aaa haratal Tan da aarbaid Toor biologiaoba wa

daa*

3* Da Boordalijka aa da Zuidalijka Hadarlaadaa ala orga-

aiaeba eaabald Toraaa, taaaaaa aat da SaaadiaaTiaeha aa

Aagalaakalaeha volkaraa an bat Doitaa Rljk, waarTaa da

haranlging aaa aoodaakalijka Toorwaarda la voor bat TO!

tooian Taa da Earopa aaabaid ala gahaal, da viarda atax

ka an aTanwiebtiga elaaantaa Taa da Oaraaaaaa Tolkaraa*

gaaaanaobap•

.̂ Sttropa cal aaa gaalotaa aaabaid> aaa atarka darda aaeht

Torman taaiddaa Taa da tbana haaraaada aaehtea« dia in

baar aan willig alagrald aian*

Da Warkgaaaaaaobap Europa gaf aadart 1 aoTaabar 1931

aan orgaaa ait, aTanaana ganaaad "Warkgaaaaaaebap Europawt
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waarin «lj propaganda •aakta voor haar baginaalan. Aadara daa

da Stiohtiag "Oud Politiaka Dalinquantaa" bawoog da Varkgaaaan

achap aleh mar op idaologlaoh tarraln*

Ovatraaka nadio 1952 ward door Paul vaa Tiaaaa aaa ja«fd

groap Tan da ffarkgaaaaaaohap Baropa la hat lavaa garaapaa, ga-

naaad "Mationaal Europaaa Jengaran Orda (WEJO).

haaft da baachikklng ovar aan aigaa orgaaa nJea|

laropa", latar ganaaad "Buropa Koarlarnv dat aehtar aiat gara-

gald raraealjat*

Daxa jongaranbewaging ia oadarvardaald ia "frakkaa",

"Wachtan", "Scharan" aa "Vaadala**, banaalngan, dla da aarla-

aarlag oproapaa aan da orgaaiaatoriaaha opxat ran da MSB, aaai

•paelaal vaa W.A. aa Rational a Jaugdatom* Aaa da plaaaaa oa i

ladaa dasar jaugdorgaaiaatie In aaa aoort ualfozm ta doaa Tar-

aehijnan ia blijkbaar gaan tilt roaring gagevan. Van da warkxaai

hald dasar jaitgdorganlaatia la nooit Taal gablakaa*

Mat Ingang vaa januarl 1953 ward Vaa TIENBN'a Warkgaaaai

aohap aaaangavoagd mat da Tfarkgaaaanaehap Vlaandaraa oadar da

aaa* HWarkcaaaaaaohap Soropa la da I*ga Laadaan« Hat orgaaa

varkraeg da naaja "Da axaxoog"1**

la hat aprllaupaar ran hat blad daxar Warkgaaaaaaehap, i

^aaa poliftlaka ̂ riHllH^at vll^a slja of wordan* ward plotaal:

da Banlag T«rkondigd, dat da tijd rljp gaaeht ward roor da TOI

aiag ran aaa polltlaka orgaalaatla OB ook la da Hadarlandaa d*

doalatalllagaa Tan da Europaaa Sociala Baaaglng ta Tarwacaall

kaa* Za 4aa dar artlkalan plait tc vaa T1EHER opanlijk voor aa:

haraiauwda balavlag van hat nationaal-aooiallaaa aa hat faael

•a ."Alia oataatrophala f out an van paraoaaa aa parti jaa ult h

Joagata varladan kuaaaa alat varhlndaraa dat da grot a funda-

nentcle vaarhaid van daea waraldbeaohouwlng ook nu nog aaa wa

hald la •aarvoor alllloaaan aanaaa bar aid eijn ta atarTan", a
dua vaa TIENEN.

In galijka ela uitta sleh Mr. la hatsalfda bla

la aaa artikal gat it aids "Da oaafwaadbaarhaid vaa hat aao~faa

eiaaa**.

Varvolgana ward onatraaka 20 Juni 1953 via hat AMP aaa

para da oprichting van da Nationaal Earopaaa Sociala Bawaglag

bakand gaaiaakt. IB daza bawaglag cija opgaaoaaa da H adar lands

an Vlaanaa orgaaiaatia van da Bnropaaa Sociala Bawaging* IB b
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kadar Tan data laatate sal tan nan vat a wordea •a»*nge»erkt ••* «

da Quits* aa Italiaana* national* bawagiagea, waaria ruia 6 ail-

lioaaaa naatioaaalb«wuat« Europeanen" soudea aija Tereaigd.

Ala algaaaea laidar dar MES1 traadt op Fatal Taa TXiKEVf

Mr. la warklaidar roar Vaderlaad.

Zoals in "Da Dialoog" raa juai ward aadegedaald batakeada

da oprlohtiag dar HESB ni*tt dat da Warkgaaeeaaohap Suropa op-

hiald ta baataaa* De*« sou ala oultvrela orgaaiaatia, oaafaaa-

kalijk Tan da N£SB blijvaa baataaa.

Oa Tartaganwoordigiag Tan da Eoropaaa Soaiala Bawagiag wai

aeatar door da Warkgaaaenaehap OTargadragaa aaa da NESB, tarwij:

nDa Dialoogn vaaaf hat Juninuomar hat orgaaa ward Tan da poll-

tiaka orgaaiaatia* Hat julinuamer Tan "Da Dialoog" bavatta da

Bagiaaalaa an Ooalatalliagaa Tan da Social* Bawagiag*

I* da naoht Taa 2̂  op 26 juai wardaa biljattaai aadartakai

door Paul Tan TXEREN, *T*n*ena baTattaada da aadadaliag Taa da

opriohtiag dar HESB aa haar doelatelling*n, op varaahillaada

plaataen in daa land* aangeplakt.

Begin anguatua trok da NESB da aaadaoht, toaa aaa aantal

barer aanhangara oon oolportage-actia iaaatta aat hat blad MAl

Oa politi* aaakta aan hun optradan eaa einde, tarwijl da arr*a-

tatie Toor Mr. aa Paul Tan fXEHEN Toorlopig aan halt

toariap aaa hat extern* optradaaTan da kopatukkaa daBar bawagia

Da raohtbank ta Amaterdaji Taroordaalda op 1*» oktobar 1952

Paul Taa TIENEN aa Mr. iadar tot g*Taag*aiaatraf

Toor de tijd Taa twaa naanden mat aftrak Taa da praTaatiaTa

haohtenia, raapaotiaTelijk w*g*aa hat "ala opriohtar aa baataui

dar daalaemen aan aaa bij d* wet Terbodea Taraalgiag"* aa hat

nala baataurdar deelnemen aan aan bij da wat Tarbodaa Taranigii

Madat hat Qereohtahof ta Araatardaw. in hogar baroap da T*I

daohten had Trijgaaproken en de Hog* Saad dit arraat in oaaaati

had T*rai*tigd mat Tarwijsing der caak naar bet Oereohtahof ta

Daa Haag, beveatigde laatatgeno*ad Bof bij haar op 15 oktobar

goweaaa arrest hat Tonnia Taa de Aaatardaaaa recbtbank.


