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Da ABROHDISSBlfflHTS-HlCHTBANK ta AMSTERDAM, YIERDB
KAMER, raahtdoanda IB strafsakan;

Oasian da stukkan, ondar valka da dagvaarding, IB da
gaToagda cakan tagan rardacatan, Tolgan* algan opgaven
aehtaraenrolgans ganaaad »
gaboran tat Djokjakarta, 5 KoTaabar 1921,
Tan beroapi boakan~lBportaur,
voaanda tat Amsterdam,
gadattaaardt te AMStardaja* IB hat Hula van Bewaring Ij
XI. Mr • JAW
gaboran tat Gronlngan, 27 Vebruari 19O3»
•ondar baroap, \a tat Groiilngan.
gadatbaards ta JaatardaB IB hat Hula Tan Bewaring I;
- Galat . op hat ondar moek tar. taraehtslttiagf
-. tf
Gahoord da Tordaringan Tan da Offlalar Tan Justit ia)
Galat op da Tardadigiag}
OVERWSGENDE dat aan Tardaahta I is talaatagalagd s
dat hlj, als oprichtar OB baatuordart inaera "laidar* Taa I
ta Boenati N.£.S.B.} taxanan an in Tara&igi&g Mat andaran,
naaronder Jan Aksai Walthnia, geboren ta Groaingan. 2? Fabruari 1903, ondar »aar ta Aaatardaji in iadar gaTal in Nodarland, in Junl, Jvli an Amgustus 1953 ot omatraeks dia
tijd, heaft daalganonan aan da "Nationaal Kuropasa Soeiala
Ba waging" (bij afkortiag aangadttid ala "H.E.S.B."). mlka
organiaatia hat straTan Tan da Nationaal Socialistische
Banaging dar MadarlandaB an/of Tan aan of «aar dar in artikal 1 Tan hat "Baalnit ontbinding landTarradalijka organiataiia* badoalda organiaatiaa toan traehtta voort ta cat*
tan an aldua ean »et da opanbara orda strijdiga an mitsdiai
blj da net Tarbodan TaraniglBg «as|
OVEBKEGENDE dat aaa rardaehta II ia tanlaatagalagd
dat hlj, ala oprlehtar an bastttiardar, ianars Hiaidar" van
&a ta noanan N.B.S.B., tasaaan an in Taraniging »et andaf
ran, vaarondar Paul Tan Tianen, gabereB ta Djokjakarta,
5 November 1921, onder aaar ta Aastardam, in iadar gaTal
in Kaderland, in Jttni, Jttli an Augustus 1953 of oaatraaks
dia tijd. he eft daalgenoaen aan de N Nationaal Suropase
Soeiala BanagiBg" (bij afkorting aangadttid als "R.K.S.B.")
valka organisatia hat streTan Tan da Nationaal Soclalistiseha Ben eg ing dar Nadarlandan an/of Tan een of neer dar

in artikel 1 Tan het "Besluit ont bind Ing landTerraderlijke
organisaties* bedoelde organisatie toen trachtte roort te
Mitten en aldus een met .de openbare orde strijdige en alts
dien bij de net verboden Tereniglng was;
OYER1EGENDE, dat ter tereehtcltting ia opgegeven
—cakelijk neergegeTen— door s
TEBDACHIK YAK TUSJEH s

**Zk heb tesjuaen net mijn MdeTerdaehte Wolthuls, opgesteld
•en oproep "Aan de nationale kraehten In Nederland, van
welke oproep ik hler ter tereehtsittlng een fotoeopie aan*a*igsie (bijlage rood geaarkt I bij proees-rerbaal nr.
905J/1953 van bet Hoofdbur«aw Tan polltie te Amsterdam).
De*e oproep bevatta onder »eer een uitnodiglng tot deelno•Ing aan een op 17 April 1953 te Amsterdam te houden Tergadering* naarbij con worden opgerioht een organiaatie,
velke in die opro^p —in aTwachting Tan een definitieTe benaning-* al» de "H&.B." nerd aangeduid. Door Wolthuis ,a
«ij ondertekende exe«plar«n Tan deze ojproep sijn door on*
Terzonden aan de perionen9 aan vie iti j (blijkens een deebe
treffende passage in die oproep) aeenden die uitnodiglng
te moeten riehten. De door die aldus ultgenodigde personen Tertegenvoordigde organisaties en groepen (als in die
oproep teTens genoend) sijn in hoofdsaak organisaties en
groepen «ier leden uitsluitend of OTeriMgend politieke
delinquentn sijn en nelke ik daaron bij mijn Terhoor door
de Bechter-Commissaris "prikkeldraad-organisaties" heb geTegelijk vet genoevde oproep en aan deselfde personen is
door ons Tersonden een "PraeadTi«s" ten opsiehte Tan de
noodsakelljkheid de organisaties in Hederland thans reeds
te bundelen, die onse staatSTora in nationale en soeiale
sin nillen herTonwn11.
Dit praeadTies. naarTan. ik een afsehrift hier ter tereehtcitting aanvesig sie (bijlage rood geaerkt II bij genoend
proees-Terbaal nr. 90JJ/1953) i» alleen door mijn «edeTe«^dachte lolthuis ondertekend, doeh ik ondersehrijf de inh ^
daarTan ten Tolle.
.De Tergadering, naartoe eerdergenoeade oproep een uitnodiglng bevatte, is op 1? April 1953 niet doorgegaan maar
in een vexgadering Tan 21 Junl 1953 i* te Amsterdam opgerleht de •rRationaal*Buropese Social* Beneging" (bij afkorting aangeduid als "N.E.S.B."). Aan de*e oprlehtingSTergadering is deelgenoaen door ongeveer 25 funetionnarissen Taj
de Werkgeoeensehap Suropa in de Lage Land en" (afgekort l.E
en Tan de "Stiehting Oud Politieke Delinquenten") afgekort
St.O.P.D.) De W.£. is een door Bij in 1951 opgerlehte orga<
nlsatie, naarran de veeste leden politieke dellnqurften siji
en vaaTTan ikself sedert de oprlehting lelder ben. Ik heb
als Tertegenvoordiger Tan de I.E. daelgenonen aan de op*
riehtingSTergadering Tan de N.fi.S.B. en ben dus ook oprlchter Tan de K.K.S.B.
In de opriehtingsTergadering van de N.E.S.B. ben ik alge»e<
leider dier organisatie genorden roor Nederland en Ylaanderen en ik heb als oprienter en lelder onder aeer te Aaster
dan in Jttni, Juli en Augustus 1953 tezanen en in Terenlgini
•et anderen, onder vie mijn nedeTerdaehte Wolthuis, deel-

nomen. aan dia H.E.S.B. In meerbadoelde oprlehtlngsrergaR
ring is goedgekaurd ean door »ij opgastald ontwerp TOOT
de Statuten der R.E.S.B., hetvelk Ik hler tar t«pechtsit-

ting aanvesig sie (Bljlage rood gemerkt "ij" bij procesTerbaal nr. 905/1953 Tan hat Hoofdbureau van Polltie ta Amsterdam). Yerdachte lolthuls is door raij benoemd tot nerkleider Toor N«d«rland Tan de N.E.S.B.
Da beginselen an doelttellingen dar N.E.S.B. »ijn gepublieaard als hat Julinttm*er (bladsijdan 122 tot an oat 138) TI
hat naandblad "De Dialoog", hatnelk sedert Januari 1953 vai
•chljnt als orgaan van d« I.E. an sadart Juiii 1953 als orgaan Tan da Social* Bmging* Ik ale dlt Julinummer (bro«h»ra) hlar tar tareehtsittiag aanwavlg (Bljlaga rood ganei
T 7 blj aardarganoawl proces-Terbaal nr* 9O5/1953).
He arkan dat Ik op 22 Januarl 19**8 bij santantla van hat
Bysondar Oeraehtshof Tan AsstardajH, Zasda Kamart toanvaals
sitting hondanda ta Utraahty ben Taroordaald onder naar to1
aan earanganisstraf TOO? da tijd Tan acht jar an, vagans hat
als Kadarland Ti-rlJ«illie in krijgsdianst tradan bij ana
buitanlandra mogandhald (Dulttland) vatanda dat dasa mat
Nadarland in o or log is* Ik ban raads in Augustus 19**0 in
Dultsa kri^gsdianst get red an. Ik acht mlj ta diar saka eehtar nlet strafwaardig."
"Ik heb tasajnan *at »1jn «ad«rerdachta Tan Tianan opgastell
•an oproap "Aan da natlonale krachten In Radarlandy Tan val
oproap ik hiar tar taraehtsitting aan foto-eopia aannasig
sia (Bijlaga rood gamtrkt I bij proces-Terbaal nr* 9054/19!
Tan hat Hoofdbtureau Tan Politia ta JUnsterdam). Die oproap
beratte onder maer aen uitnodlging tot daelnaning aan aan
op 17 April 1953 ta Amsterdam ta houden Targadaring. «aarbij sou wordan opgarieht aan organisatle. «alka in oa oproe pt in afwaehting Tan aan deflnitieve benaming, als M.S.!
ward aangaduid. Door Tan. Tianan an «ij ondartakenda exempli
ran Tan dasa oproap sljn door ons Tersonden aan da personal
aan nia nil (blijkans aan dasbatraffanda passage in dia op*
roap) maandan dia uitnodlging ta moatan rlchten.
De door dia aldus uitganodlgda parsonan vartegennoordigde
organisatias an groapan. (als in dia oproap terens genoemd)
sljn in hoofdsaak organisatias an groepen, viar laden uitsluitand of cTarvagand polltiaka dalinquantan iljn.
Tegelljk met ganoamda oproap an aan dasalfda parsonen is
door ons versonden aan "PraaadTles tan opslchte Tan da nood
sakalljkheld da organisatias in Naderland thans raads ta bv
delan, dia onsa staatSTorm in nat.ionala an soeiala sin IH1Ian harTorman**
Dlt praaadTias waarTan ik aan afsfihrlft hiar tar tareehtsit
ting aanvacig sie (BIJlage rood geaarkt II bij gameld proces-verbaal nr. 905j/1953) !• door mij opgastald an ondertakend. Da inhoud daarTan gaeft ook ira nog mijn oprattlnger
weer.
.
.
De Targadaring. waartoe aarderganoaada oproap aan ultnodlglng beratte. is op 17 April 1953 nlat doorgegaan, maar in
aan Targadaring Tan 21 Juni 1953* **•* ik oTarleans nlet
taganwoordig «a,st is ta Amsterdam opgarieht de "Hationaal

Bnropasa Social* Beweging* (bij afkortiag aangaduid al«
"N.E.S.B.*0. Aan de opriehtingsvergadering is deelgenoaen
door vertegenvoordigers Tan da Werkgeaeenschap Euro pa in
da Laga Landen* (af gekort W.E.) an van de "Stiehting Oud
Politleka Delinquenten* (af gekort St.O.P.D.) Da W.E. is een
door van Tianan in 1951 opgerichte organisatia naarvan da
•eeste laden politiaka delinquenten sijn. Van da St.O.P.D.
ban en vas ik toenaaals voor sitter, doeh op da genoende opricht ings Yergade ring is dia stiehting niet door mij vertegenvoordigd.
In da oprichtings vergade ring Tan da N.E.S.B. is Tan Tianan
a 1 game en leider diar organisatie gcworden. Hlj he eft aij
Terrolgans aangastald tot werkleider voor Nederland, nelke
aanstelling ik mij heb laten aanleunen} ik heb dan ook als
werkleider voor Nederland ondar aeer ta Amsterdam in Juni,
Jull an Augustus 1953 tazanan an in vereniging set andaren,
ondar via mi in medeverdachte Tan Tienen. deelgenomen aan
dia N.E.S.B. Hat is mij bekend, dat in de oprichtingSTergadaring is goadgakaurd een door Tan Tianan opgasteld ont^-rp
VOOP da Statutan der H.E.S.B. an ik naam aan. dat dit h*>.*e
da ontvarp is, hatwalk bij de stukkan aannesig is. Da begin
salan an doalttellingen der N.E.S.l. zijn gepublieaerd als
hat Julinummar (bladsijdan 122 tot en aet 138) van hat maan
blad ¥Da Dialoog", hatnelk sedert Januarl 1953 verschljnt
als orgaan van da I.E. an sadart Juni 1953 *^8 orgaan Tan
da Soelala Beveging. Ik zle dit Julinuanar tar tarecht sitting aanvesig (bijlaga rood gamerkt I 7 bij procea-verbaal
nr. 905/1953 van hat Hoofd bureau Tan Politic te Amsterdam).
Ik erken, dat bij uitsptaak Tan da 2esde Kamer Tan hat fribunaal voor hat Arrondissamant Arnhen dd. 8 Juli 19^7 aan
•ij ondar aaer is opgelagd da maatregel Tan internering TOO
da tijd Tan Tier Jaren, onder meer tersaka Tan hulp en stau
Tarlanan aan de Tljand (Duitsland) en aan handlangers Tan d
vijand. Ik aeht mij ta dier cake echter niet strafwaardig|N
OVERWEGENDE. dat da in de Terklaring van da beide
verdaehten bedoalde oproap (rood I) luidt als volgt s
"Aan de nationala krachten in Radar land.
In da overtuiging, dat da binnanlandsa an buitenlandse situatie van het ogenblik de mogelijkheid sohept tegemoet te
komen aan da verlangens van grote delen van ons volk, nodigen de ondergetekenden U uit, Uw nedenerking te verlenen ai
da oprlehting van een organisatia , iiaarin de krachten van
vale bestaande kleinere groeparlngen kunnen worden samangabundald.
R*- voorafgaand over leg tussan het bestuur van de Stiehting
O.P.D. en de lerkgemeenachap Euro pa, uordt thans onderstaand voorstel aan U ter bastuderlng voorgelegd, «aarbij
wij U tevens uitnodigan tat deelname aan een vergadering,
te houden op 17 April 1953» des av.onds ta 7 uur in hat gebouM "Het Kraaiennec t" , saal K, Polderweg 8 te A 'dam, vaar
dit voorstel ter diseussie sal norden gesteld.
De ondergetekenden handalan in da overtuiging , dat ondanks
da anorne fouten die door personen en parti Jen in het Jongate ver laden *ijn gemaakt, de nationaal soeialistisehe so«el als de fascistische i^dee nog steeds de drftjvende

kraehten si jn TOOT Billloenen Rtxropeanen. Dese beide «erel<
besehotHingen blljken —ondanks de zo tragisehe f out en die
tot een so grote catastrophe hebben geleid— nlet alleen,
in staat sieh te herstellen, naarook4slch inner11jk te vernleuven.
Dank sij deze vernietming en dank siJ de cons te Hat ie Tan
hot ogenbllk, die deze vernietming in de hand werkt. knnnei
bet net.soe. en hat fase. in hoge Bate mede-bepalend zijn
bij de vornlng van een nleuwe Boropese samenleving, die TTJ
Tan Cost en West een eigen taak en sending in de nereld te
rerrullen heeft. •
De ondergetekenden sljn er sieh Tan bewust, dat nat.
soe. en fase. Ternante Baar terens eok onderseheiden kraeh*
ten «ijn, oyereenkomstlg de rernantschap en de onderacheidenheld Tan de Bar* Bens. Een poging de bestaande verschillen tttsaen beide nereldbesehotmingen te nlTelleren, aeht
si3 onvrnehtbaar en ongesond.trenmin alt «1J er naar atreren Buropa tot een eenheidsatand en-de Suropese Tolkeren tot eenheldsaensen te degra*
deren. nogen wij de Tersehillende Toroen ««arin de TOlkse
gedaente sieh openbaart ontkennen en onderdrukken.
BiJ alle uitsonderingen die nit de nenselijke indiTidualitelt rerklaarbaar sljn, sal het faaeisme sieh toeh
orernegend richten tot de Zaid-Eur.t Roaaanse sens en het
nat.soc. tot de Hoord-Bur., Germaanse sens. Met het selfde
Toorbehoud kan gesegd norden, dat het fase* haar grootste
aantrekking«kraeht uitoefent op de katholieke nens en het
nat.ioc. daarentegen op de protestante en hvmanistisehe aei
De ondergetefeenden aehten dit probl«em Tan belang, OB*
dat ons Tolk als hoeksteen tuiaen de Gernaanse en Romaanse
gebleden ingeborwd, nlet ultslnltend tot het ene dan nel
tot de and ere groep gerekend kan norden en dan ook in het
Terleden soiiel nat.soe* als fase. stromlngen gekend heeft <
in de toekomst s*l kennen. Ben tegenstelling tot een land
als Zweden, dat in haar geheel door de nat.soc. gedaehte
kan «orden gegrepen, en een land als Spanje, dat in haar
Roaaans-lCatholieke hoBOgenitelt, als geheel. door de Faseit
tisehe gedaehte kan worden gegrepent sal het Nederlandae T
Tolk in Hoord en Zuld een verschillend beeld Tertonen.
Da ondergetekenden sijn Tan aenlng, dat, eTenals Baro*
pa als geheel Joist door haar natnurlijke Terseheidenheid
sieh in het Terleden tot een so grote hoogte heeft ontwik*
keld. ook het Nederlandse Tolk ult dese bestaande tegenstelling sleehts groeien kan —indien althans beide delen
sieh hun onderseheidenheid en rerwantscJQap seherp bewust
sljn. 21J herhclen derhalTe, dat de gegeyen Terhoudingen
nlet tilt chaorinistische, partiJ-politieke oTemegingen OT<
het hoofd geslen, doch integendeel erkend en aanrasrd diem
te norden.
.
.
Sleehts door krachtlge sajMnnerklng sullen «ij de sware slagen te boren kronen koaen, die ons alien zonder uitsondering in de afgelopen jaren zijn toegebraeht en nog
vorden toegebraeht.
Dat een dergelijke samenwerking in groter Terband niel
alleen Baar uogelljk en nodig Baar bOTendien Toor alle dee]
neraende Truehtbaar en haraoniseh kan sijn vordt in de prak*
tijk reeds benezen in de E.S.B., vaarran dlna& enkele jaren

de lerkge»eenschap Buropa de Seder lands* organisatie Tormt.
In dese organisatie vordt ep de naar buiten toe als een
eenheld optredende Suropese lotsgemeenachap de nadruk gelegd, so«el als op de veraeheidenheid van de in daze benegl
krachtig samenverkende organisaties, die sij erkent en eerbiadigt.
Pa E.S.B. is nationaal georganiseerd in landelljke bawa gingen. De Duitse Spc.Beneglng (D.S.B.), de Itallcanse ,/ Fr anse
Zwltserse en Hongaarde (-exil) en Oostenrijkse Soc.Beweging
terwi jl de Spaanse regerlng voorloplg door waarneaers in de
ESB is vertagenwoordigd. De W.E. thans door haar Werkgeneen
achapalaider Paul van Tienan in bet Hoofdbestuur Tan de
E.T..B. vertegenvoordlgd. kan bij dese de uitdrukkelljke rer
sekering geven, dat indien met nedenerking Tan de WE een
Ned.Soe.Be*. tot. stand xou koaeny dese als Ned. organisatie
van de E.S.B. onoiddellijk sou worden erkend.
Roe«el9.de naan Hed.Soc.Ben. een logisehe voortsetting
sou zijn van de geldende bapallngen Tan de E.Sjf., aljn ondergetekendan er zich Tan bewust, dat deze naam. afgekor*
N.S.B., als sodanig een probleem vorW. 21 j stelt dit probleen aan de ordet sonder sich hieroTer op dese plaats nit
te apreken. Indian onderstaand Terder aprake Is Tan een N8B
xien xlj hiarin dus een omsehrijTing en geen Tastgestelde
naap*
In dese HBB sooden de thans bestaande organisaties tot
He Ike dese uitnbdiging nordt gericht. 'worden geeo-ordiaeerd
sonder daarbij bun speelale functle te Terliesen. In het k«
der Tan deze beneging zal ten minste moeten norden onder*
sehelden i
Xsn polltie organisatie --als sodanig een Toort setting
Tan de HE die in Hederland de polltiake doeleinden Tan de
ESB uitdraagtj
een aoeiale organisatie —als sodanig een Toort setting
Tan de Stichting O.P.D.— die ten aansien van de enorme so*
oiale noden Tan de nat.soc. en faao. beTolkingsgroepen voor
een enorae taak is gesteld.
Sen economische organisatie --als sodanig een Toortsetting van de Stichting Duixendpoot —die door het hier inr'vToerde systae» een grote bl jdrage kan leveren tot de ople .sing Tan het soeiale vraagatuk en in dlt opzicht geen helpei
de maar in de eerste plaats een opbounende taak heeft.
Sen frontstrijdersorganisatie — als sodanig een Toortsetting Van de Vlaamse Tereniging van Oud OostTrontstriJderi
die als Bilitante organisatie in een grote behoefte van dui<
senden ood -front sold aten voorsiet.
Sen jeugdorganlsatie —als sodanig een voort setting vai
neerdere t' ans bestaande groepen, naarvan in het bysonder d<
Heelnederlandse Jongeran, het Alg. Diets Jongeren Verbond en
de. Kat.Eur.Jongeren Orde dienen te vorden genoead— die de
grote taak heeft in gezanenlijke kracht ins panning een geson<
de Jong* generatie aan te kweken, itaarln uiteraard an in de
beneging als geheel aanveclge verseheidenheid wee rs pie geld
sal sijn.
Sen vrowien org. en een Jm'ldisch* org. ens*, behoren
tot de mogelijkheden. die in de praktljk*. soals niet tijdei
de bespreklngen van ait voorstel, sullen blljken.
De ondergetekenden menen, dat dese eo-ordlnerende be«eging een einde sal maken aan de huidlge ver snipper ing van
krachten en in staat sou zijn een behoorlijk persapparaat

op te VMIWSB, proYinclale en wiJk bureaux te openen, en*.
ens*, geleid sou knnnen norden door een hoofdbestmir saaen
gesteld nit de Toorsitters TAB de onderseheiden organifaties, derhalTe in de eerate plaats ult de Toorsitters TAD
de huidige verfcgeneensehap Staropa, politick* organisatie,
Paul Tan Tienen}
Btiehting O.P.D,, aociale organisatie, Mr. J. lolthuis;
Stiehting Duisendpoot, eeonomisehe orcanisatl* K. Baitsaa,
de aogelijk spoedig te Tervachten eoabinatie Tan de Nederlandse en Ylaaase Frontstrijdersorganlsatiea, vaarran als
Toorsitter door ondergetekenden sou ktuinen uorden roorgesteld de Toorcitter Tan de Vlaanse Oud-Oostfront Strijdert
Bert de Gruljterj
de Toorsitter Tan de in te stellen raad Tan jeugdorganisatiesf naarroor door ondergetekenden son kronen worden Toorateld H. Valtpanaf
Toorsittera Tan eTtntueel nog te Toraen ond«r-organl«at
temijl het aantal bestuuraleden in prineipe iteedc tot 9
peraonen sen knnnen worden nitgebreid, vaardoor de nogellj]
held bestaat Tbor de nat.soe. en fa«e. croeperingen naarde*
Tolle per*oneny geen of nog geen organiaatie Tertegennoord:
gend (wlj denken nier bijToorbeeld aan de peraoon Tan Arno:
Meyer), als aede-besttmrslid op te nea«n.
Ondergetekenden xijn Tan aening dat slj si eh in de eertte
plaats tot de Hoord-Iederlandse erganlsaties riehten. Tan
harte hopen sij daarbij de beveging so spoedig aogelijk to1
de Zuidelijke federlanden te knnnen uitbreiden, Door de
Tlaamae Afd. Tan de WE door de Eeelnederlandae jongeren en
net ADJV en in het bysonder door de in de beide Ifederlandsi
Tertegennoordigde frontstrljdersorganisaties, naarran in hi
Toorgaande reeds een Tlajting als bestunrslid eandidaat were
gesteld, is organisatoriaeh ook bij dese opset het verband
tot de Zuidelijke Mederlanden gelegd.
De ondergetekenden awnen hun vitnodiglng hieraede tot
de Tolgende personen te aoeten riehten t
2 Tertegenvoordigers Tan de Stiohting O.P.D.t
2 idea Tan de W.E. Paul Tan Tienen en J. Zeylf
2 idea Tan de Ylaaase Frontstrijdersorg, Bert de Gruijter
en H. Tersehoqmenf
2 idea Tan de stiehting "Ons Beeht". H. Hollebooa en Dr. J,
Bos |
.
1 idea Tan de Stiehting Itaizendpoet K* Beitsaa;
1 Tertegemroordiger Tan de Heelnederlandse jongeren H.ffalti
1 Tertegenwoordiger Tan het ADJV B. Seavhaaehter;
1 Tertegennoordlger Tan de N.B.J.O. J. Leutseher;
1 Tertegenwoordlger Tan het Toornalig Zwart Fronts ArnoldM«
1 vertegennoordiger Tan de Aristo-kring* 1. Lutkie, pr;
Drie Tertegennoordlgers Tan aaerdere organisatie R. Tiaaer,
L. ftaiser en J.P. Hintsbergen.
De ondergetekenden aaken er tenslotte nog eens uitdnd
kelijk op opaerksaaa, dat de Toorspoedige ontnlkkeling Tan
al onze organisaties en Tan de nat.soe. en fase. gedaehte
als geheel Tan het nelslagen Tan dese Tergadering in hoge
aate afhankelijk is.
ZiJ hopen, dat de genodigden ook naar kraehten tot de
ultbouw Tan de beneging sullen hijdragen en stellen er pri,'
op uiterlijk op 7 Februari berieht te aogen ontrangen (aan

S

aea der beide onderstaande adressen), dat sij op Uw aanwezigheid in de oprichtingSTergadering mogen rekenen.
Met kameraadseh.groatan,
Mr. J. WOLTHUES

. Yrz.Stiehting O.P.D.
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tan opzichte Tan da noodxakelijkheid da organisaties in Hedarland thans reeds ta bnndelen, dia onze staatsTorm in nationale an soeiala zin willen barTorman.
Teneinde aan oordaal ta kunnan Tallan orar hat bora •taande. is hat nodig da grota 11Jnan Tan da politiaka dankvijjsan in da varald ta rolgen, zoals deze zlch in da laatstc
aawian aftakanan*
la habban dan gaslan hoa aan Fran«« ravolutia ontstond
•at hat gavoaa baald Tan gruwelen dia inhaarant »ljn aan aar
omwenteling, dia taTans aan niama idaa brangt aan da warelc
Na da qulllotinaaoordan Tan da nagantigar jaran aan da azaet
ties na 181^ breekt aan kalaer tijdrak aan. lalinaar is da
Fransa raTolvtia Toor goddeloos Terklaard bij hat Vanar CJongraf, dooh dat kan niat verhlnderen dat haar idaa in 16%8
door da gahala narald vordt aanraardj
•Hat Trijhaid. gelijkheld an broedarsehap" Toarda tot
de democratla, da leer Tan da gamiddalda nans.
.ZiJ Tarlangt aan afgabalaneaerde nening bij de aassa. fi
Haar staatsliadan aoatan sich kunnen ploolan aaar da gamiddalda Mining honner Tolkeran en hun aigan Baaing daaraan on*
dergeschlkt aakan. Tr omens a Ike Individualiteit Tardnijnt.
Slaehts da rakanBaehlnaa dar Tarkiaxlngan sijn daar on da ga
middaide nenlngen ta ragistraran an nit ta Toaran. In dit
stalsal is da persoonlijkhaid Tan gaen balang Bear. Ja daza
kan zalfs sahadalijk zijn indian sij afwljkt of nil afwljken
Tan da gamiddalde menlng. Deze gaaiddalda staatkvndiga menin
naaraan da politiaka partiJan nuances an klaur probaran ta
geven heeft da naiging op da duur hoa langar hoa Bear ta Tar
starrer. Ook da verschlllen tossan da politiaka partiJen nor
dan steeds kleiner. Xan slotta Terdvijnt in aan democratia
hat parsoonlljk initiatiaf. Hat staatsorgaan nordt steads
logger en is ten slotta niet Beer ta hantaren.
Democratie Toart op de dinar tot chaos en ondergang, zoals ne in Wast-Buropa in de laatste jaran in toenanende mate ktannan eonstaterea*
Bat coBBmnisma Bat da kleurloze massanens is in zakere
sin slaehts de niterste consequentia dazer democratie.
Als reactie hierop ontstonden in de tnintigar en dartiger jaran fascistischa an nationaal-socialistische stromlngen. Door de idaa Tan het Lelderschap Hilda men de persoonlijkhaid Tan da Bans hers te lien en ham zijn Teranttioordalijk
held daardoor hergeren. Het ligt in de lijn der historie dat
deza systamen moesten ontstaan en eran duidelijk is het dat
zij da vastlopende demoeratia zullen Terrangan.

Tanselfaprekend kan daaraan een tribunaal Tan Ifeurenberg nlet« afdoen. Historisch iljn die uitspraken even onbt
langrijk als die Tan het Wener Congres. Ook de nederlaag vs
Hitler kan erenals die Tan Hapolcon, de politieke idee in
haar ontvikkeling wel Tertragen, mar niet Terhinderen.
Gelet op dit alles is in de tueede helft dezer eeuv
een virulent neo*faselSBe ereral in de vereld te Ternachten
hetsij OB natuurlijke redenen (reaetie op de gelljkheidsida
der Franse reTolutia) hetsij nit praktische noodzaak (in
een. wereld waar riJandelijke grootmachten tegenover elkaar
staan heeft een ineffieiSnte deaoeratie naar iedereen maar
«at door alkaar kakelt geen kans tegen een dletatuurstaat)
en dan nog om een eeonoaiache redenj
Denoeratlin cijn staten die passen in een Toorspoedlge
tijd f »aar iederen geiellig xijn politieka nening kan verkondigen. Zij worden-tot een ending in een neergaande harde
tijd naarin de Europese Tolkeren een cuare eeonomlsene strl
•oeten Toeren art hun gele en bruin* breeders OB de nereldBarkten •
let sijn 4exe drie redeoens de natuurlljk*, de »ilitair noodKakelijk* en de eeonomisehet die de democratic sol
len doen Terdvijnen.
Daarblj snllen de onder druk staande Euro pa se Tolkeren steeds aeer geneigd sijn sieh tot een nationale staat
saaen te Toegen.
Gesien dit politieke beeld !• Bet een snell* toen«Bing
Tan de neo*faseistiseh« inrloed op ons ataatsbestel te krekenen.
,
OB dit organlsatoriseh op te kunnen Tangon is een orer
koepelende organlsatie naar de aening Tan ondergetekenden
mi reeds noodsakelijk.
De Terachillande groepep die natlonaal en soeiaal den*
ken en de autoritairo staatsged«ehte huldigen soeten elkaar
daarbij vinden.
Zij ooeten baaeffen dat alleen sanenbundeling en
Baehtseoneentratie tot een doelbeimste ontplooiing JJrmnen
leiden.
. Oat dece groepen. ieder Toor cieh Tersehillende doelstellingen nastreTen is B.i. geen bex«aar9 vaar *ij als sub
organisatie in de huldige Tom kunnen blijven bestaan of
Bissehien ook «el als xelfstandige organisatie* Hoofdsaak
is dat bij alle groeperingen do idealogiseh politieke doelstelling de motor is die de aetiTiteit der indiTidtaen opnekt. al is die aetiTiteit Bissehien heleaaal niet op het
politieke. gerieht.
Voor deae sanenbundeling Boet ieder organisatie een
offer durren brengen. Roenel de Stichting die ondergetekende Tertegennoordigt qua Bedewerkersaantal Tele nalen groter is dan alle organisatlos saaen is Ben Tan het nut OB
tot een Terband te komen «el so oTertulgeed dat Ben bareid
is sieh in dit oTerkoepelend liehaaB in te Toegen.
BoTendien siet dese Stlohting in dat Ben blj dese
poging tot co-ordinatie Tooral nlet teveel op het getal
Boet letten. Br sijn andere faetoren die nissehien Teel
belangrijker zljn.
Het juridlsehe kliaaat is Toor het opriehten der nieuw.

••a d«r beide onderstaande adressen), dat sij op Uv aanwexlgheid in de oprichtingSYergadering mogen rekenen.
Met kameraadseh.groeten,
Mr. J. WOLTBUZS

. Vrx.Stiehting O.P.D.

PAUL TAR TDBNER
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tan opxlchte Tan de noodzakelijkheid de organisaties in Rederland thans raade ta bundelen, die onza ataatsTom in nationala an soeiala sin nillen hervormen.

Tenelnde aan oerdael ta kronen yellen OTer hat bora >
staande. is hat nodig da grote 11 jnan ran da politiaka denk«ijk*n in da naraid ta rolgen, zoals daze zich in da laatstc
aaman aftakanan.
la habban dan gaxlan ho€ aan Pransa reTolutla ontatond
•at hat gewone baeld Tan gruwelan dia inhaerant xijn aan ««r
oswenteling, dia tavana aan nieona Idaa brengt man da nareld
Na da qulllotinaaoordan Tan da nagantlger jaran aan da «xaev
tias ria l8l*f breekt aan kalaar tijdrak aan. ValiMaar is da
Fransa rarolntia Toor goddaloos Tarklaard blj hat Wanar Congrafy doeh dat kan niat Tcrhindaran dat haar idaa in 18H8
door da gahele narald vordt aanTaard \t Trijhaid. gelijkhaid an
de democratla, da laar Tan da gamlddalde nans.
.ZiJ Tarlangt aan afgabalancaerde aaning bij de aassa. E
Haar staataileden aoatan zich kunnen plooian aaar da gamlddalde menlng banner Tolkaran en ban eigen menlng daaraan on*
dergeachlkt maken. Iromanc elke Indlvidualitait Tardnijnt.
Slachta da rakanaaehines dar yerkiezlngen zijn daar om da ge
middalde menlngen ta re gist rare n an alt te Toeren. In dlt
stelsel is da persoonlljkheld Tan geen belang »eer, {a deze
kan zelfa aehadelljk zljn Indian zlj afwijkt of nil afwljken
Tan da geralddelde senlng. Deze gemlddelde staatkundiga menln
daaraan da politiaka partisan nuancea an klaur probaran ta
geven heeft da naiging op da duur boa langar hoa near ta Tar
starran. Ook da Terschillen tusaen de politieka partiJen »or
dan staeds kleiner. Zen slotte rerdwijnt in aan democratie
hat persoonlijk initiatlaf. fiat staataorgaan nordt steeds
logger en is ten alette niat aaer ta hanteren.
Danceratle yoart op da duur tot ehaos en ondergang, zoals «a in «est-Buropa in de laatste jareja in toenamende mate knnnen constataren.
Hat comniuniame met de kleurloze maasamena is in zakere
sin sleehts de viterste consequentie dezer democratie.
Als reactie hierop ontstondan in da tuintiger en dertiger Jaren faselstisehe en nationaal-soclaliatische atromingen. Door de idee Tan het Leidersehap Hilda men de peraoonlijkheid Tan de Bens herstelien en hem zijn Terantfioordelijk
held daardoor hergeTen. Ret ligt in de lljn der historie dat
deze systemen moesten ontstaan en eren duidelijk is het dat
zij de vastlopende democratic zullen Terrangen.

OfKHWBGEltDl, dat de in de verklaring der beide verdaehten bedoelde «eginselen en Doelstellingen In het JulinuBmer van het naandblad "De Dialoog" op bladsljde 123
door verdaehte Tan Tlenen aldus worden ingeleid i
*De beginselen an doelstellingen van da Soeiale Beveglng, dia Ik hlermede aan TJ voorleg, vornen gaan "partljprogramna". Ban beweglng, die aich in tegenstelling tot
•an partij tot het gehale TOIk rieht, is dynamisch en kan
derhalve geen statiseh partljprograsma verdragen. dat bij
iedere verklesing (bij iedere gelegenheid dus dat een par*
tij gedvongen i* tot het volk te spreken) steeds neer "opgelapt" moat norden.
De hier voorgelegde, orerzichtelijk saoengexratte doel«
stellingen, van once beneging, mak«n geen aanspraak op vollaMighaid. Alphabati»ch gerangsehikt eijn hler sleehts
enkele van de dtdzeoden problenen aangeroerd. waarvoor
nij in des« harde tijd sijn gesteld, Maar het antioord
dat hier op een aantal van dese probleaan wordt gegeven,
vorat tegelijkertljd toeh uffr dan een "verkieiingsprograama*1! het is een dvidelijke ultspraak een bekentenis,
naarvit de totalitait van onze nereldbeschomiing duide11Jk *ordt»
In leder opsieht gaat ens etenken •alt van het natuur11Jk gegevene en in geen enkel opsleht traehten wlj dese
gegeven werkelijkheid geneld aan te doen door eensijdig*
held of botte negatie. VIJ sien de hoogste naarde van het
leven joist in haar veelsi Jdighald en bonte vomen-rijkdom; wij nensen dese verseheidenheid in geen enkel opsloht
te baknotten, maar villen dese in tegendeel bevust in
stand hottden en bevorderen* Ala hoogste taak eehter zien
vij de noodzaak, zowel nationaal als aoclaal, dese natuurlljke verseheidenheid saaan te bundelen tot een nattmrlljke eenheid, tot een voor alie del«n vruchtbare totalitait."
OVERWEOEMDE. dat de inleiding verder de navolgende
passage bevatt NDe siel van het volk. hier en ma, gestal*
te te geven in de staat, is het politieke doel van de Soeiale Be*egingf"
OVERlfEOENDB, dat in die Beginselen en Doelstellingen
onder het trefnoord "Rechtstaat" op bladsljde 136 onder
•eer het navolgende venseld is t
"De Soeiale Beneging eist de afsehaffIng van de politieke
rechtspraakt seals dese tot oitdrnkking gekomen is in de
Bysondere Beoihtspleging en eist algeheel rechtsherstel in
die gevallen, naarin ten gevolge van dese politieke reeht*
spraak onreeht nerd gedaan. 8iJ besehomt de sgn. "Londense besltilten" als ongrondnettig en verlangt dat de fa*
tale gevolgen van dese besluiten voor sover nog mogelijk
ongedaan gemaakt sullen norden";
OVERWEGENDE, dat blljkens een proees-verbaal van de
openbare terechtsitting van het Bysonder Gereehtshof te
Amsterdan. ZESDE KAMERt sitting houdende te Utrecht van
22 Januarl 19^8 verdaehte van Tienen door dat Hof is veroordeeld tot een gevangenisstraf Toor de tijd van aeht
jaren negens als «ederlander vrijvilllg in krijgadienst

treden blj one bultenlandse mogendheid, wetende dat dese
met Ne der land in OOP log is";
OVEBWEGSNDE, dat blljkens een ultspraak Tan het Trlbunaal TOOT hot Arrondlssement Arnhem, Zesde Karaer, to
Arnhem dd. 8 Jail 19^7 aan Terdachte Wolthuls onder meer
la opgelegd de maatregel Tan internering TOOT de tljd Tan
Tier jaren, onder meer ter zake dat hij, Nederlander, althans een persoon bedocld in a rtikel 1 lid 3 Tan net Tribunaalbeslnit, ten tijde Tan de besehuldlging. oud Mf jaar.
gedurende de Tijandelijke besetting Tan net Rljk in Europa i

!• h«lp en steun keeft Terleend aan de Tijand door s
a. sieh vrljulllig te melden voor de Waffen 8.S.
b. ens.
2.. nulp en steua he eft Terleend aan de haadlangers Tan de
Tijand door i
a.. verksaaB te zijn als hoofdopleider blj de organise"'e
Tan Ratlonaal Socialistiaehe Ambtenaren,
b.. ens.
&. genapend deel te neaen aan hulasoekingen door de
Landwaeht,
4. ens,
1. aangeiloten ia gebleTen bij de "ationaal Soelalistisehe
Beveging der ^ederlanden en daarroor verksaan is geneest als districts-seeretarls, seeretarls Tan de raad
der disoipline en als ad-riseur Tan het bureau Tan Tan

Gaelkerken,
it. slch heeft aangealoten blj een viertal nationaal ioci-

aliftisehe organlsatles,
£. nerksaan is geneest als Tredereehter blj de Arrondisse-

•ents*Reehtbank te Arnhem,
i** Z*t I* •&*•!
OVEBWEGENDE. dat door Torenstaande inhoud Tan Torenstaande benljsmlddelen (met dien Terstande dat do opgare rai
ledere Terdaehte sleehts te sljnen aanzien heeft gegolde A
de daarin Teraelde feiten en oostandigheden Taststaan en
de reehtbank op grond daarran tot de oTertuiglng is geko*
nen en nettig benesen aeht, dat
VERDACHTE YAH TIEHKN als opriohter en be«tuurder, Inaers
"lelder" Tan na te noemen H.E.S.B., tesajien en in Terenl*
ClBjR met anderen, naaronder Jan Aksel Woltbula, geboren
te vronlngen. 27 ?ebruari 1903, onder meer te Amsterdam
In Juni, Jull en Augustus 1953 heeft deelgenomen aan de
"Nationaal Europese Soeiale Beweging" (blj afkorting aangeduld als NK.£.S.B.N), ttelke organisatie het streTen Tan
de Bationaal Sooialsllstisehe Beveging der Nederlandeft
toen traehtte Toort te setten en aldus een met de openbare
orde strijdige en mltsdien blj de wet Terboden Tereniglng
was,
en dat TEHDACHTE 10LTHUIS. als bestuurder, immers "leider"
Tan na te noemen M.E.S.B., tesanen en in Tereniglng met anderen. waaronder Paul Tan Tianen. geboren te Djokjakarta, 5
December 1921, onder meer te Amsterdam In Juni, Jull en
Augustus 1953 heeft deelgenomen aan de "Kationaal Suropese

Social* Beweging" (blj afkorting aangedmld alt "H.E.S.B.").
welke organ! sat ie hat streTen Tan da *ationaal Socialistlac
Beweging dar Naderlandan toen trachtte Toort ta zetten en
aldus een met de openbara orde strljdige an mltsdien bij dc
net Terboden Tereniglng was;
07EIWEGENDB toeh, dat de Rechtbank da oproep en net
praeadTies welke hlerboTen cijn weergegeven, we gens da be»
woordlngen, waarln die gesehriften zljn Tcrvat, en in verband met net politiak verleden der peraonen aan wie dezelTf
aijn Terzonden, besehouw t als aan Inleiding tot de oprichting Tan ean in de eerste plaats politieke organisatie,
waaraan nationaal soeiallstisehe beginselen en een aotoritaire staatsgedaehte ten grondslag liggenj
OVERWEGENDE, dat een dergelljke organisatle is ta besehounen als aen organisatie die traeht Toort te zetten
bet streTen Tan de «atlonaal Socialist! ache ^eneging der
Kederlanden, welke Jjyaars eTeneena «as ean politieke organlsatle waaraaa nationaal aoeialistlsehe beginselen en een
atitoritaire staatsge4aehte ten grondalag lagan;
OYERVEGENDE, dat vcrdaohteh hebben aangeToerd, dat de
N.E.S.B. niet is opgerioht oTereankonstig de opcet Tan genoende oproep. mi aan de. opriehtlng is deelgenomen door
Tertegennoordigers Tan slehts tnee der organisatles, tot
vier Tertegenvoordigers die oproep nas gerieht ;
OVERWEGENDE, dat dit Tersehll in opzet naar hat oorde«
Tan de Rechtbank generic! betekenis he eft ten aansien Tan
de beginselen welke aan de opgerieate organisatie ten grond
slag liggen. te Binder nu wel aan de oprlchting is deelgenomen enersijds doer de W.E.t waarvan de nieuwe organlsatic
als politieke organlsatle blijkens de oproep een voortaettlng con sijn en andersiJds door de stiehting O.P.D., welk«
blijkens het praeadTies "qua medewerkstaJi^ele malen grotei
is dan alia organisatias teianen" }
OVERWKGENDE, dat Terdaahten Toorts hebben betoogd dat
td.t de gepublieeerde beginsalen en Doelatellingen der N.E.S
B. ("waarvan hierboTen in de bevijssiiddelen sprake is) zou
blijken, dat daze organisatie niet traeht het streTen Tan
de Toormalige N.S.B. Toort te setten;
OVEHKEQEKDE eTenwelt dat naar het oordeel Tan de
bank uit deze Begiaselen en Doelstellingen niet blijkt, da1
aan de H.F.S.B* and ere beginselen ten grondslag liggen dan
aan de organisatie waartoe •eergenoemde oproep en neergenoemd praeadTies een Inleiding Tormen, terwljl Teeleer juic
dezelfde beginselen tot uitdrtakklng komen in die gedeelten
Tan de Beginsalen en Doelstellingen en de daarbij behorend«
Inleiding, welke. hierboven onder de bewi jsmiddelan zijn geciteerd;
OVERWEGENDE. dat da ^eehtbank op grond Tan Torenstaande oTerweglngen de N.E.S.B* TereenzelTigt net de organlsatj
tot walker opriehting meergenoemde oproep en meergenoemd

praedadTie* aan inleiding Toraen en haar derhalTc, gelljk
TorenoTcr«ogenv besehouBt als aan organisatie die tracht
Toort te xatten, hat streTen ran da ft.S.B.;
OTOHBEGENDE, dat orerigens bij de beoordaling Tan da
gcpmblieeerde Baginsalan an Doalstalllngen tvaairlai in bet
oog dient te vorden g«houd«n, te we ten t
BBaMiJds d*t daze Beginsalen en Doelstelllngen blijkens
derBelTcr Inlaiding "geen statisch part1J-programma Yormen.
dat blj iedere Tcrkiezing steeds near opgelapt moat worden*
OBdat de "bavegingjiie zleh /...tot hat gehefe Tolk richt,
dynamicoh* is. en
andersiMs dat 4e leiding Tan de H.E.S.B. roor wat Xederland betreftt barust bij de beide Terdaehten taranen, son*
dar dat da (andere) leden geganenlijk of IndiTldueel direct ep die leiding inrloed konnen uitoefenenj
0¥ERWEGENDE, dat darhalra de politick Tan de N.E.S ^
in feite door Terdaehten nordt bopaald, zodat hat streTen
deser organisetie kan vorden TcreenselTigd net dat Tan de
baidcB Tardachten, coals dit tot nitdrukking komt in meargeneeBde eproap en aaerganoasd praeadTies;
OVERWEOEUDE, dat elk der Terdaehten boTendien heeft
Tarklaard sieh ten aanslen Tan de handelingen terxake vaarTan hij door een college! be last wet byzondere rechtspleging is Tcroordeeldi nietstxMHaardig te achten;
v
'•
•
•
OTfiRWEQBNDB. dat, B« alle handelingen terzake waarTan Terdaehten zijn Tcroordeeld (zoals hierboTen in da dasbetreffende benijsmlddelen rermeld), handelingen xijn in
orereenstemming-Btet net streTen der Toornalige N.S.B., de
(door Terdaehten bepaalde) politick der H.E.S.I, ook op dlt
punt geheel in de lljn ligt Tan net streTen dler N.S.B.j
OVfciWEGKNDE. dat namens Terdaehten door hnn raadslieden is batoogd, dat net ficsluit ontbinding landTerra*
delljke otganlsaties onrerbindend sou zijn;
OTERWBGEHDE eohter* dat naar hat oordael der ^eohtbank
ten tljde Tan de afkondiglng Tan dat Besluit in nelke tijd
tengcTolge Tan da oerlog de gezamenlljke uitoefening Tan
de netgcTende aacht door de Koningin en de Staten-Generaal,
niet Bogclijk »asf de noodzaak kan hebben bestaan niet
sleohts tot ontblnding der in dat beslult genoende nationaa]
socialistlsehe en faselstisehe-organisaties maar tevens
tot net Tcrbleden Tan alle organisaties. nelke bet streTen
Tan*een of Beer dier ontbonden organisaties zouden traehten
Toort te setten;
OVEK1EGENDB, dat derhalTc hat bet oogt dat Toomeld
-Beslult onrerbindend zou zijn, behoort te norden Temorpen)
OTERWEOEKDE dat het aldus benesen geachte Tolgens de
net strafbaar is, omdat het oplerert na te maiden mlsdrijf;

OTERKEGEHDE dat verdachten —ieder voorzoveel betr
bet te zijnen opzichte benezan geachte— strafbaar zl.1n,
aangezien te hunnen opslchte fegeen strafui tings gronden sij
geblekenj
dat na te melden straffen in overeenstemming z*3n net de ernst van net onderscheldenlijk door iede
der verdachten gepleegde en de omstandigheden, waaronder
dit is begaan. zoals een en ander ter tereehtzitting is ge
bleken, waarbij de Beehtbank mede rekening houdt met de on
standigheid, dat thans Toor de eerste maal ter /cake Iran ee
felt als aan verdachten tenlastegelegd, een strafvervolgin
nordt ingesteld;
Geslen de artlkelen 27 * 1HO Tan net letboek van Stra
reeht| 1-2 en 5 van net Besluit ontblndlng landverraderlijke organlsaties (Staatsblad no. B 102);
BBCHT
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Verklaart in voege en aet ultxonderlng als ovemogen,
nettlg en overtolgend benesen dat verdaehten het hun enderseheldenlljk tenlastegelegde hebten begaan, en dat het
aldus bewecene ultmaakt t
ten aancien van TERDACHTE YAW TIEMF.W t
"ALS OPRICHTEH EH BESTUURDER DEKLNEMEN AAN EEN
BIJ DE WET VERBODEN VEREMGIKO", en
M

ten aanzien va^ YERDACHTE WOLTHUIS t

"ALS BTSrUDRDER DEELNEMEN AAF EEI BIJ Dfi WET
VERBODEN VERENIGING* ;
Verklaart het bewesane en verdaehten, ieder voorcover
het hem bet reft, desnege strafbaar;
Teroordeelt voornoende verdaehte PAtIL VAN !f IENEW tot
GEYANGENISSTRAF voor de tijd van fliEE MAANDENt

Veroordeelt voornoemde verdaohte
tot GEVAIiGENISSTRAF voor de tljd van TWEE MAANDEN:
Bepaalt ten aanzien van Ieder der veroordeelden, dat
de tijd, door veroordeelde v66r de tenuitvoerlegging van
daze uitspraak in voorloplge hechtenls doorgebracht, blj
de ultvoering van de opgelegde gevangenlsstraf geheel zal
*orden in mindering gebraeht;
Spreekt verdaehte WOLTHUIS vrlj van het hen maar of
ander s tenlastegelegde.
Aldus gene sen door Mrs.*

F. TABINGH SUERMOWDT
L.M. CAKEK

•.A. DE KOE
tegenwoordig in raadkauer
Mr. J.J. REIJNDERS

Ylce-^resldent ,
Reehter,

Rechter-plaatsvervanger,

Substituut-Griffler,

en uitgesproktn ter openbare t«r«chtsitting van 1*t October
1953««g. Tmvlngh Suenaondt,
«.g. Cih«nt
v.g. W.A. ae Koe,
n.g. J.J. Jtfljnders (s).
Toor eensluld«nd afsehrlfti
D« Griffi«r der lrrondiss«ments-R«chtbank
te A»st«rdMi,
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Huiszoekingen in
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en Groningen 195M9

TWEE NESB-LEIDERS
(Mr. Wolthuis en Paul van Tienen)

GEARRESTEERD
(Van een onzer verslaggevers) woning van Van Tienen aan de
AMSTERDAM, Z3 AagmtM — Koninginneweg 177 waren de
Ttfdena een aette in Amsterdam oMicier van Justitie, mr. F. Holen Grontnren heeft de potttte lander en commissaris D^kstra
!rda«gnMdar drte letters <e- aanwezig. Op dat zelfde ogentolifc
arresteerd van de Nationaal Euro- werd op verzoek van mr. Hollanpese Soeiale Beweging.
der in Groningen mr. Wolthuis
In de hoofdstad werden de 31- aangehouden. 'Kruit werd ge_ rice Paul van Tienen, oud-SS- arresteerd in zijn kantoor aan de
ottteier en alremeen letter der Nic. Maesstraat 64. In de woning
NESB, en de 2»-jari*e A. M. van Van Tienen trof men nog de. •
Kruit, plaataelttk werfczroeps- 8-jarige Leendert Logger aan.
leider, aancehonden.
U bleek voortrekker te zUn van
In Gmmfaicen wend de laadeUJk de door Van Tienen opgerichte
leider van dece bewegtac ge- Nationaal Europese Jongerenorde,
arresteerd. Dit to nt. I. WoUbnto, was eohter geen lid van de NESB
ex-ivredereohter en oud-voonitter en werd derhaive verder ongevan de StteMing ond-politieke moeid gelaten.
deUnvuenten.
In hun woningen, in bet kan- Volcens een mededeling aan
toor van Kruit en op bet woon- let ANP baseert de ofticier van
» van een vrouweiyk lid:der Fustitie te Amsterdam, mr. F.
>ging. me}. Cry seels in de Hollander, de verrichte arrestatie
rd Piersonstraat te Amster- op een K.B. uit 1944, waarbii de
dam, werden uitgebreide huis- NSB en de daaraan verwante
zoekingen verricht.
en andere nationaal-eocialistische
organisatiea werden ontbonden.
Daarbij werd een grote boeveel- Daarbij werd wetteltfk vastgelegd,
heid bescheiden — exemplaren dat ,.alle or-ganisaties, die bet
van bet colportageblad ,,Alaitn". streven van de NSB of een der
bet huisorgaan van. de NESB, verwante onganisaties trachten
,,Dialoog", dossiers eh een dee! voort te zetten, aangemerkt wor»
der administrate — in beslag den als verenigingen, strlidig met
genomen. De drie mannen zi)n de openbare orde en mitsdien ala
inntiddels overgebracbt naar bet by de wet verboden".
Amsterdamse boofdbureau van Inmiddels faebben leden van de
politic.
afdeling Amsterdam van de NESB
Paul van Tienen heeft enkele de zusterbeweging in BelgiS en
maanden geleden de NESB op- bet hoofdkwartier van de Eurogericht, een vereniginc, die vol- pese Soeiale Beweging te Malmd
gens deze ,,algemeen leider* telegrafisch van de aanhoudingen
zusterorganisaties heeft in vele op de hoogte gesteld.
Europese landen en die, al erkent
by, dat er vele ex-politieke delinquenten bij zi>n aangesloten, geen
voortoetting zou z^n van de NSB
In een communique, waarln van
de oprichting «ewag werd gewerd meejedeeldt dat de
beweging,e«n OM
>P* Europ>.voor«ta«t en
in 1966
ingen zou
f
de Ki

toflSn^^^
begonnen NESB-colporteura i
deliopfdstad met een propaganda
,,A|arm" _ geheten, t'

redheicfae MnrtMUdm, om
', ttadat de blaadje* IB betlag
waren genomen, w«er op vrfle
voeten te w'orden geKtield. Dtarna
gihgen er colporteur*,., onder wie
Van Tienen MU, in Haarlem op
pad. waar da politic e*eneen» een
einde aan faun •ettvttettai raaakte.
D* actle tegen
NESB werd
reeberoheuitgevoerd door
waren
groepen, welke
vaniiul»tif '
van
Jurtitie. BIJ d« huiwoeking In de

tlo. 50kk-52
Betreft: NESB
Werkgemeenschap Europa

DAT.

12jAlU95<r

werd in de op 14 October 1953 te dezer ste
de gehouden algemene ledenvergadering van de NESB het beslui
genomen, dat deze beweging voorlopig haar activiteit in Nederland zou staken. De leden zouden voorlopig terugkeren in
de schoot der Werkgemeenschap Europa.
Een en ander werd per circulaire dd. 16.10.1953
ter kennis van de
leden gebracht. Opmerkelijk is in deze circulaire, dat
zich aandient als "prive'-persoon en vertegenwoordiger der
"Lage Landen in de Internationale Studie-Commissie der Euro"pees Sociale Beweging".
Ter vervanging van de inmiddels stop gezette uitgifte van
de bladen DE DIALOOG en ALARM, verscheen op 10 November 195.
het eerste nummer van het SOCIAAL WEEKBLAD,aan welks nummer
van 21 December 1953 als bijlage een spreuk van Goethe als
"kerstbijlage van de Werkgemeenschap Europa", op een apart
vel, was toegevoegd.
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Haards
Het la mij oiasogeliji. een psraooali^k antwoord te genres
telagrazBinea an brievaa met &,,lu3c*aasear die lit zsa
heb mogee ostTrangea. Ia dsae roadteiaf wenS ik ai
IB de e arete pleads tot d» werkgz'c^lili^wt-uolpor-tsur* ea
die mede»6srk*rs * die oolt in de aware xaaacdes dia achtar
li^.ran niet geaarasld b,ebbea de fceweging hun steoa *& 3
te *g*T.en»IJe geloof d*-t wij fcankbaar taogen si^n Toor de
proef, die enza jonge b«wagia^ reeda IB de
haar bastia«B werd orpgeiegd. Hade alt naajn T«& least,
ss*g ilc ei MJ dec« h*rt«^.lilc 4«afc iroor U« seriivit*i
Over CMSueft •vezrdara pletrxn«a kan ik op dit ogenblikf
d« beepr«kingetty nog «einig zei.gaa.Wel aie ik isij
4» korte ti^d die OES rest, aw raeds op Hat
def ljalt±*f
hze*
wordea) d«t de Sociale ^wegiag^ Inrliea
de laatate hindarpalan alt de wag geruijsd ztlnr nog ia
dit jaasr d»elafca»t aea de Yerfela&l.ffjgezi voor de Prov
Hat tieboeft geea T>«^oog dftt er la dit geval esa
-««a bard werfcea voor oaa Xiegea* f ot aan de veritie
moetea wlj «nftf gebroltea de aaruiftcht van hat Uederlandse volk
treicjcea* 20dra ie dien aanaisn ta^erneid bsstast, vo
re berlehtea*
la dit vexbaiKl is h«t Tan oelaag datt a*s. Trijdag 12
ee& &imm nuE»er T«X JX£I^ ^coa de pera keaat, dint la so groot
aegBli|fca gstale Termjareid ataet ««rdec» 111* Etedewerker
tdbali SateerdR^Bidiag t«p bewoalkking ta atellea
(^iuiisbeae^fc) .Efc ver«oek U niij de in^eslotea
dl» met 2 &eat gefrankeerd kaa
te ^rlllsas: rstaarnerea em daarop bet gewenarta ftsoatal srs.
AI*"5^ tft reroeldea* dacfe IT wilt oatrangaa* Ik re&ea ear 05
ieder vaa U eea z© groot as^gelijk ate«jt«u, ^astelt ea
TTarkoopa^jri^a vaa 10 e«nt ligt aog onder de koe-tprdjs
het bla^L> casidat de bevegiag dit reeds ala eaa ears-fee aaaloop
tot de rerkieztingapropeganda mag beeohocorea*
Eekeat U daa ook 14 dagea aa or.tvangst de verkochte aoasaaera zodat oaaa drokker — die wij| veel daak rerschtildi** Ei^i* — si
op betaling >ioef t te wachtea* &t*n eea vlotte afarekeaiHg &ee£t
het helaas nog veel oat broken* iJe voor~iascb*ijTing Tern Isdea
he-dea we<-sr ernen^esteld; dat wil ae^gem dat blnaea —
komende aatuaeldingsrormulieren op volgorde van aaakcaaat werdea
geaortaerd ea ia daze volgorde wefdea geregietreerd zodra d®
bawegiag <tfficieel a&&r activiteit harvat* Tan. deze iiervatting
sal t~&*t. ia de dagoladpera aeldiag vrordea gemaakt
Tenalotte wil ik U nog berichtaa dat de uitslag, vati
olj de Jaationale organisaties van de S&ropase Soeiale Beweging;
ia alle Waat JSoropeae laalea ttftg^rijpelijkftrwi^se g^rote
vreogde la«ef t oitgelolct* Ia geiieei Sttxopa staat de HederlaaeLae
iBCoaeateel ia 3oa* Ssraadpont van de
Toor de grot* stests 4te wlf la de afgelopea maaadea sit hat
Btoohtea. oatvaaigda ia d*e vona. vsa
eaatz* he,b ik inmlddeae reeds ait
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»u literultapraekr die voor
apr*fc» zija va^ eaiig orfea

naar . eer ec. gftw«t»tt. 2tei aal tit seretc grots
voor
Buropa a«s IT allan* mat kaaaeraadsoi
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A an 4*
ontvaivg U »*» «autal etuktrcm, a 1 sated e

Ho<Hleoltle **de Pitloog - ATTsrn". Hot he '"ft ultsraopd «ve»
alvoretw voor dl versa sjo«llijkhoclor. vuu odaiuistratieve on tenhulscbo
aard eon oplo9"Liig gevoiiden fcou wordiun. wn»rdoar aau en audor oer*t
^ntea «»» f venvoaafrtt kom «»p4«u. Zoalo U hlerott bitjlcoa z*l, la door
Paul vau f laa»u e«0'laa<S
h«t»xelf ou do Worklslder wop lieiifltHaHd, Mar. J. A* WeUfaui» vooi> de
tijd iimuwr »fwo?ighei4 *i|tt «verf»dr*geu, ]>• R»*1 7*^ fi*hc»r he^ffc diverse beelulteu geutntea, «i* or tee 4i»u*tk <le
do ftctlvltoifcou dor B»wegit% ceker to stellon en ,]o of£lci-'\
gej4!fOordiglHg.lu 49 Buropota Soeialo Bowegiti^ van Malroo t« baltoudou.
Ook Se verde?f cotitaoteit m«t do diverse Sociale B^weglngen in liot
zljat IwriltaW en waar mogelljk ulr,a;ebreid. Met
Door de arroittttl* 5er loldftK^ porsooulljkhedeu Is de
or»gaai»«(jl* d«r 800 tale Bewegljjg tljdelljk M«V on d*«f> ged
seerd g««rerffc« Trjnl**.1*l* is aau dcze
gakomeu cu kumwiu da «erkza«nhed9n >vl«
wordt aau eau lodor verzooht zleh van

houdan tot uadar or3*r, Ket blijft
atelliiig 7o«r do BoNfoglng bij go
afwaohtliw van fie baallasiikg j_a-- de
led en woraei; ln#o»oVireveu. Zo u dose

««jiit«fe«trtt lea fe<i
o0«4««(k»lijk d«
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de activlteltati va i d« V,K, •<',.• e-e'-;-; 1'<;.1: ik h«ri"tt
julst uu* Zoalft boicaud, k*t«. • : ,,•/>. - . . ; : v."! A I'irt.^at »chnp v » n ri« Werkgett««uach*p t , z . t , overgo sclu-fjvoii « v r"ft:; •„.- c« Socials Be-je^lug, t*gea betaliug vau fl, 0,2o *3 minis- r<»i lekcsi-eu, S«t is wellieht iit»t
«T«ptKH}lg «r uog era* met nadruk a? to -ai.'z?;;. lut de ff.I,
»eu c«lturfll« organisatla w«u*t t« J i j u ett zt:h til a
polltt*k ophoudt*
Hat la nofelijir, dnt door eulgen Star reads llfiamotschapagelflen
de Sociale 3«w*gla»j *iju overgenaalet, dc^h te-t hrdea aog geon b«
tte's op ouze ultg«*r«», huti stcrtlg*u itog »v«u te wtllet
onder verweldlt.g vitt g«atort badrag «rt datum.
Voopta zal b»t op
gaudlateu eeu
toitau, altm*de vt\a
mededaliug t«
Bewtglng <Jtyj«-:lg

goateld
te

fuu«tloW««f»»»a «n
«d
tl|
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-fl"*

trow aao
vrijheid
twt eigeu
VOOJP &

I*******

op

tal o<T» tie Ba«4 v»u B*i»er ulat
fl die op hsar rmt ~ o
cm wt«p »ttaa venwah*
,
d« 4*6*a «leh, lu l»
t.o<v. fle to»)coa)8t vau Jtedwlara?. »u »u
Sieohta Ann KB! »ij in »tn»t r
t« vervull«»H «u i« Sool*le 3«*<>
4«*4> d«s« noelUJfeo pariode te loe<f«eu.

af

volledlg achter haar
tljdalijkw t«ak naor
dooi»

Off ontvaugatbsveatlglug an verdere n*dedeiiugeu rlon «lj gaarne ten
spo«digat« t«g*«oet:. Van H»t verloo? der t«xniehtir.itti{ig op 3C*
sal 9 ettlgft d*gi»n lat«r e*Q v«r»lag on»er*t5dB wordeu toege
aveual* van da bljoaideomst ttn d* ttit«pr**)r, die vermoodeltjk
dagea later »« Igea sal,
v~

