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ïen vervolge op mijn brieven betreffende het in
hoofde dezes genoemde onderwerp» laatstelijk ddo
29 Juni 1953 no 188596, heb ik de eer Uwer Excellentie
hst volgende mede te delen.

De op 2ondag 21 Juni j.l» gehouden vergadering»
waar de Kationaal-Europese Sociale Beweging is opge-
richt en die onder leiding stond van 3?aul van Tienen,
werd bijgewoond door zeventien personen, onder wie
vier Vlamingen en twee Duitsers»

Naar Van Tienen mededeelde was de vergadering
aanvankelijk vastgesteld op de datum van de executie
van Ir Mussert; uit overwegingen van psychologische
aard was men hiertoe echter niet overgegaan»

Ter vergadering werd vastgesteld dat ongeveer
vier weken na de oprichting een speciale krant zal
worden uitgegeven, bestemd voor colportage op straaté
Van fienen deelde mede dat een Moud Kameraad" hier-
voor een renteloos voorschot had verstrekt.

Vooral van extreem-linkse zijde werden bij de
colportage moeilijkheden verwacht*

Besloten werd om eerst de reacties van het pu-
bliek af te wachten en dan de verdere houding te
bepalen» Indien nodig zal worden overgegaan tot het
oprichten van wéér-afdelingen, terwijl ook de moge-
lijkheid werd besproken om de inwoners van de ene
atad te laten colporteren in een andere plaats*

In de eerstvolgende "Dialoog" zullen de doelstel-t
lingen van de Kat ionaal-Europese Sociale Beweging uit-
voerig worden behandeld*

Haar werd medegedeeld zouden zowel het programma
als de doelstellingen van de nieuwe beweging vrijwel
op hetzelfde vlak liggen als die der voormalige K.S.B..

Omtrent de te voeren naam werd overeengekomen dat
geen afkortingen zullen worden gebruikt, uit vrees dat
dan teveel de aandacht zal vallen op de letters N.S.B.-

Van ïienen verwacht dat 95# van de leden van zijn
Werkgemeenschap asal overgaan tot de nieuwe beweging en
dat de Werkgemeenschap aich wel zal oplossen en dus
zal ophouden te bestaan* ïer vergadering nam hijzelf
ontslag als Werkgemeenschapleider*
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Ir zou voorts een
den gevormd, bestaande uit £.
huis en een Vlaming. Mr Wolthuia
sprekingen voeren met diverse
reeds afspraken hebben gemaakt.

Men wil in 1956 deelnemen
voor de Tweede Kamer.

Contact is opgenomen met de p _._„..,,,
partij te Utrecht. Deze groeperit^repub:ii]Eein8e Volks-
zonder auooes, deel aan d« jongatTlf nam» overigens
kieaiagen te Ütreoht/~De voornaaa^Ü^^sateraadsver-
is Seorge Oversteegen, o.m.
waarvoor hij zitting had in de
anti-militairist» aanhanger van
bezetting sympathiserend lid der

Volgens Van Tienen kan het
beweging met de Bepublikeinse V
vaststaand feit worden beschouwd,
ongeveer vijf honderd leden
woonachtig te Utrecht*? Van
merendeels naar de nieuwe _
Door de vergadering werd goedgek^f ?
sen in de lationaal-Europese Sooi a
klaring zullen moeten tekenen, w^
geen lid te sijn van een Marxiat^
de Vrijmetselarij. Het lidmaatBc}^
werd geen bezwaar geacht»

Het ligt voorts in de _
de oprichting van zgn* vakgroepen
tiek met de tijdens de bezetting
Hieromtrent deelde Van fienen me^ . . ,« .
medieohe en economische afdelinge^. aâ  de Juridisohe.
zet aijn. * reeds volledig be-

Ia de sluiting der discussieQ
Duitser en een Vlaming gelukwena^^
oprichting der nieuwe beweging.
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