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Jk h«b de eer tfwer Kxoellentie asede t* delen» dat uit
betrouwbare bron het volgende werd vernomen»

8a de arrestatie van de H« K, S. B,-.leiders Paul van
en holthuis heeft in het Kraaianneat te Amaterdam op 25 Augus*
tu» jl* aen H,K.3.B,-vergadering plaats gehad, die was georga-
niseerd door een aantal leden deaer beweging en dóór elf
personen werd bijgewoond*

Onder hen bevonden «i oh*
M.w* Bredere, die op 8 Augustus Jl, te Amsterdam werd aange-
houden wegens het colporteren mot het blaadje "Alara";
•J. Kruia, die in de Dialoog van Juni mot instemming een uit-
spraak van wijlen Husjsert oiteerdei
L» Logger, een achttienjarige jongen, die een rol speelt in de
N„?.J.O, (lationaal Europese Jongeren Orde)t
O.T*. Buister, die eveneens te Amaterdaa met "Alarw1* colporteer-
de} en
een zekere A. Verhoog*

De bijeenkomst werd geleid door Bredoro, die wordt ge-
schetst ala een felle» cyninche figuur* Onder zijn colbert
droeg hij een gooai-knuppel* die hij quasi onopzettelijk aan
de aanwezigen toonde.

Verhoog, ontrent wie wordt gemeld, dat de aanwezigen hem»
na hot wegvallen van van Tienen en Kruit» ala "leider* be»
schouwden, deelde mede, dat het mogelijk was geweest» direct
na de arrestatie van van Tienen telefonisch contact op te nemen
met Wolthuia» waardoor bij de huinsoeking in diens woning»
goen bezwarend materiaal waa aangetroffen.

Het strekte - aldun Verhoog - tot grote voldoening» dat
de * groep Weaterling" belangetelling had getoond voor d» M«&.S,|

L» Logger deelde ter vergadering mede dat het orgaan van
de N.S,J.O* in den vervolge in geatenoilde vorm «om uitkoaen.
logger wordt benohreven als een der fanatieke jongere aanhanger!
van de H„>S.r..üM die troto waa op het feit, dat hij aanwaai g
waa bij "Kameraad van Tienen", toea deait gearresteerd werd.

Ter typering van de mentaliteit van Breder» moge hier nog
worden vermeld dat hij n.a»v. de arrestatie van de "Kaateraden"
van Tienen en Kruit sprak over de "honden", die de officier
van Justitie vergezelden*

Mooht de N.E.S.B* verboden worden» dan zou men "duiken
en ondergronds doorvechten"•

Oorlogsmisdadigers waren niet de Duitsers» doch o,m» elke
geallieerde vlieger, die Duitsland had gebombardeerd*
Os N*3.B.-ers noasten tot de beste Nederlanders worden gerekend
Ten behoeve van de Minister Frasident en Uw Ambtgenoot van
Justitie wordt hierbij een doordruk van de«e brief ingesloten.
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Aan Zijne -«collwU. l* H" H°°ra *M °* miSH/
de Minister van Binnenlandse aaken
te w.fc Mr H.W. Pelderhof


