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heb de eer Uwer excellentie mede t« delen dat
«ij omtrent 4* &ö«r B*f'*B» Westerling i» Ü»t lef «n g«*~
roepen Stiehting »Sf«*Btt% ontredderde Staten1* (S.O.S.)
van betrouwbare aijde nog de volgende berichten bereik*»
feta. •

De Stichting zou than» ongeveer 700 contrlbuant«n
tellen, dieied«r jaarlijks in de stiehtingskaa «en be-
drag souden storten, variërende van f. 25.- tot f. 100.-.
Voorts somden nog ongeveer 600 personen als lid ot mede-
werker bij de Stichting aijn aangesloten. Volgens W*B-
terling zou l* .J.f. Orerwijn enige tijd geleden uit het
bestuair 2ijn verwijderd. Reeds eerder bereikte mij de
mededeling dat ook de andere bestuursleden als zodanig
zouden hebben bedankt, zodat Westerling thane mogelijk
het enig overgebleven bestuurslid is.

aoale reeds werd rermeld in mijn brief ddo 4 Maart
1954 no 221239 heeft Westerling aan de N.B.S.«,-leider
i*v van ïienen laten weten dat hij niets voelt voor d*
door deze voorgestelde bespreking, fhans heeft hij ver-
klaard weliswaar niet geheel afwijzend te staan t.o.v»
enkele der doelstellingen van de s.S.S.B., doch voorals-
nog het nut van een samengaan siet deze beweging niet in
te zien. 2. i. had de Ji.>:.J.}3. eerder de d lichting S. O. S,
nodig, dan oragekeerd. Wel stelde hij prijs op geregeld»
toezending van het M.E.S.B. orgaan» het "nooiaal Week-
blad*.

Westerling verklaarde voorts te hebben afgezien van
een samenwerking vJKft S.O.S. «et «Pro Patria'*, aangezien
beider doelstellingen te ver uiteenlopen.

EiJ gaf te kennen niet van plan te zijn van 3.0.S.
een politieke partij te maken, iets waarop men van ver-
schillende aljdeflzou hebben aangedrongen. liever wild»
men zich ia g.o.S. kringen verstaan met een bestaande
politieke partij» waarbij b.v, waa gedacht aan de K.N.P..
Hieromtrent was echter nog geen beslissing genomen.

Met de bekende J* ïabiua, Br W. Feuilleteau de
Bruyn, Ton Schilling en Dra R. A. Baaaté (laat a t genoemde
naakt deel uit van de directie der Stichting wOud-Wapen-
broedera", die het orgaan van het "Veteranen Legioen
Üederlana" uitgeeft) wil Westerling liever niets meer
te naken hebben.
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l'enfllotte vertelde hij van plan te zijn een brief
te richten aan de Minister van Justitie OM deae te ver-
aoeken de aaken tegen hem te willen afwikkelen. Daarna
wilde hij een paspoort aanvragen om zijn uitgevers,
Opera Mundl te 3?mrljs en gijn familie in ïurkije te toe-
ôeken. In dit verband naakte hij ook nog een opmerking
dat er dan ook gewerkt KOU kunnen worden aan de plannen
on naar Indonesië terug te keren.

Voor het geval V het wenselijk mocht achten de
.ïinister I resident en Uw Ambtgenoot van Justitie in te
lichten wordt een tweetal doordrukken va» dit s
ingesloten.
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