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Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen,
dat mij Hit betrouwbare bron liet volgende werd
gemeld*

Op 21 Augustus |1. i» te Utrecht in een
zaaltje van liet JaarbeurB-restawant «en vergade-
ring gehouden» waar bet woord werd gevoerd door
Mr Wolthuis. Het is voorshands niét duidelijk, of
het hier betreft een vergadering van S*E*S<8.~
dan wel vaa S.O.P.D.-funetionarissen. Hoewel in
liet bericht sprake is van een zgn. top-kern der
H. E. S. B., zijn de namen der aanwezigen w, o. Kr»
Carp en de Rijke, nl. nog niet eerder in dit ver-
band en op dit niveau genoemd.

Terzake worden nog nadere inlichtingen inge-
wonnen.

Buitenlandse contacten»
woithuis isrieeht ter vergadering verslag uit

van een onlangs door hè» naar West-Duitsland
gemaakte reis* Hij deelde mede voornamelijk be-
sprekingen te hebben gevoerd met de leiding van
de Duitse Rijksparti j en wel te Maaeldorf . Hem
was verweten» dat men in He der land te weinig naar
buiten optrad en te weinig van zich deed spreken,
zodat men, voor het geval van financiële steun,
geen waar voer zijn geld zou ontvangen. Van Duitse
zijde werd aangedrongen op actie, in welke vorm dan
ook» opdat pers en publiek aich regelmatig met het
nieuwe verschijnsel zouden bezighouden. Of hiermede
resultaten zéuden worden bereikt, was niet zoaeer
van belang, doch men diende gewend te raken aan het
verschijnen van het neo-nazisme op zichzelf.

Ondergronds werk en terreur waren in de hui-
dige omstandigheden beslist niet de aangewezen
middelen} deze zouden eerder een averechtse uitwer-
king hebben. Zulks was in West-Duitsland wel geble-
ken. " . :A'

ïn geval van een normaal optreden naar buiten
echter zou men wel op enige financiële steun van
betekenis kunnen rekenen* Deze zou desgevraagd via
normale handelskanalen worden verleend en wel via
fielgii.
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Stichting Oud Politieke DelinQuenten.
Hieromtrent deelde Wo l thuis mede» dat deae

zich op sociaal terrein zal blijven bewegen.

Hationaal Europese Sociale Beweging.
GÏ1; hetgeen foitnuiö hieromtrent opmerkte,

kan worden vermeld, dat men meende op de goede
weg te aijn voor wat betreft de wpublicityrt.
Minder aangenaam werd genoemd de belangstelling
van officiële zijde, waarvan vooral paul van
ïienen laat had.

Er werd toen al op gerekend» dat te eniger
tijd en wel op last van de prooureur-Qeneraal te
Amsterdam zou worden ingegrepen. In dit geval zou
dan de rechter moeten beslissen over de vraagt of
de H,B.3.B. een voortzetting ia van de S.S.B,.
Yoor het geval de uitspraak ongunstig mocht uit-
vallen, zouden alle mogelijke voorbereidingen
worden getroffen om de zaak voort te zetten, bij
voorkeur echter niet ondergronds.

Ten behoeve van de Minister-ïresident en üf
Ambtgenoot van justitie is «en doordruk van deze
brief ingesloten.

HEf HOOFD VAK DE DÏEHSJP.

Mr H.W. Pelderhof


