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Dit rapport bestaat uit 3 blz.

De Nederlandse Volksunie en de verkiezingen

Op 25 mei a.s, zal de NVU voor de eerste maal sindo haar op~

richting in 197-1 deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De NVU heeft lijstnummer 16 gekregen en ?,al in alle 18 kiesdistricten

uitkomene Aan de NVU zal, aoals aan alle aan de verkiezingen deelne-

mende partijen, aendtijd op radio en televisie beschikbaar worden

gesteld»

Als landelijk lijsttrekker zal optreden NVU-voorzitter

[ "17— \* ^J we-r^ eind 1975 veroordeeld tot een geldboete

en een. voorwaardelijke gevangenisstraf naar aanleiding van het ver-

spreiden - tijdens zijn campagne in verband met de gemeenteraadsver-

kiezingen in 197̂  ~ van pamfletten raet een inhoud die beledigend was

voor .Surinaamse en Antilliaanse Rijksgenoten. In maart 1977 werd hijv-É

met nog 6 NVU-leden veroordeeld tot 14 dagen gevangeniestraf wegens

het verspreiden van pamfletten met een voor Turkse en Surinaamse gast-

arbeiders beledigende tekat.

Op de tweede plaats van de NVU-lijst staat |

een man die veel v/aarde hecht aan uiterlijk vertoon, zoals het

gebruik - ook naar buiten - van de "Odal-rune" (het symbool van de

NVU) en het optreden van een nog te formeren knokploeg. Hij maakt ex1

geen geheim van, dat hij grote bewondering heeft voor wat hij noemt'

"de goede voorbeelden uit het verleden".

Propagaiida-acties van de NVU

Do NVU-propaganda heeft vooral het karakter van pamflettenacties

waarbij de activist ""VUIL ^e taak van "actieloider"

heeft. Men heeft eerst pamfletten verspreid •.•raar1'.'a n cis- ir.houd beledi-

gend was voor bepaalde bovolkingsgrcepon, als govol;- v/aar van in maart

1977 zevor: lede:a van de NVU zijn veroordeeld tot l'T dag o n ge vangen is-•

ctraf. Hieriii-i. ia .?r actie gevoerd iric fc pamfletten die \r^l door de
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juridische beugel konden en waarvan de tekst veelal toegesneden

was op een bepaalde categorie (bijv» ambtenaren), of die sterk refe-

reerden aan plaatselijke omstandigheden.

prop-ran-in:a en ideeën van de N VU

Het programmapunt van de NVU dat het meest in het oog springt is

het "terugsturen van ondermeer gastarbeiders, Suriname.ro, AnLillianen

en zigeuners naar hun land van herkomst". Dit programmapunt v.'orde in

hst kader geset van het "VolksnatioaalisBie", waarbij ei- vanuit gegaan

wordt dat ieder volk - en daarmee ieder individu - het best tot aijn

recht komt in aijn eigan "natuurlijke volksgefiieenfichap", in het gebied

waar men historisch thuis hoort.

De NVU streeft de "Heel-Nederlandgedachte" na, omdat volgens

haar de "Nederlandse Volkcgemeenschap" op dit moment gescheiden leeft.

Als eindresultaat heeft men een "Europese Volkerongemc-eiischap" voor

ogen. Een ander programmapunt is het "vernietigen van communisme,

anarchisme, liberalisme era materialisme"»

Do NVU streeft een maatschappij na op basis van "volksnationals

verantwoordelijkheid". IfeeA Tjgirlement zou omgevormd moeten worden cïi

moeten bestaan uit 3 categorieën: de politieke partijen, afgevaardig-

den van werkgemeenschappen en afgevaardigden van nationale geledingeji

zoals de medische stand, de kunstenaars en de strijdkrachten* Dit komt

erop neer, dat de NVU ons huidige parlementaire stelsel wil vervangen

dcor een corporatief stelsel, hoewel in de toelichting op het prcgram»*

ma van de NVU een zuiver corporatieve maatschappij-inrichting wordt

a f go v/e ze n.

D*3 NVU en andere organisaties en groeperingen

In de tweede helft van 1976 heeft de 18-jarige student -*ƒƒ"
î rT*̂  -̂̂ ><t^V^y* de leden van de door hem opgerichte Nationale Fartij Nodtfr3and
^•r
(NPN) opgeroepen om lid te v/orden van de NVU. Hijzelf ÏG door de

NVU benoemd tot "Jeugdleider van de NVU" ez; tot "Verbon4;.;leidsrH van

de je-ugdorgafiicatie die de NVU ij30i't opgericht, hot Ksc'ipr.lands Volkrna-

tio?-;:.j.iGr.isch Jeugdverbond (NVJ)0 Dit NVJ p-'^beert con'crict^n to "it^gen

mot: gölljkgcrichts porsonon en oi'^anisat Lee in h r; t bnitenl^nd (ifolgië,

Duitsland)o
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Hot contact van leden van de NVU met leden van het Geschied"

kundig Genootschap ;'De Wonde" (een stichting die de .jongste geschie-

denis herschrijft volgens haar nationaal-Koeialiötischo inzichten)

en met leden van de Jan Hai'bmanctiohting (een organisatie voor hulp

aan voormalige politiek-delinquenten en hun nabestaanden) is de laat-

ste tijd niet inoer EO goed.

Het jaarlijks congres van de N VU

Op 27 maart 1977 word te Zeist het jaarlijks congres gehouden

van ds plrna 100 leden bellende NVU« Het werd bijgewoond door c EU 35

personen. Na de gerechtelijke vervolging van leden van de NVU wegens

verspreiding van pamfletten met beledigende inhoud aijn sommige leden

van de NVU bevreesd voor justitieel ingrijpen en een eventuele ont-

binding van de partij. Het congres heeft daarom een wijziging, van de

statuten goedgekeurd, die bedoeld io om dergelijke stappen te bemoei-

lijken.

Tijdens 'net congres heerste er een optimistische stemming ten

aanzien van de a. s. 2e Kamerverkiezingen. In zijn jaarrodo verklaar™

de voorzitter """/L- zeker 3 Ketels te verwachten» Hij zei

voorts, dat de N VU erin geslaagd is om met v;einig Middelen bekendheid

te krijgen en in de publiciteit te blijven.

mei 1977.


