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Plaak van MEDCRLAND Waer aan VADCRLAND
voor Uw kindaran

an Uzalf

US.,

Na de varatoorda bi'Jaankomat op zondagmiddag 2 fabruari J.I. in "Amerieain" ta
Amsterdam, zal hat U duidalijk zijn dat Uw ateun near dan ooit gewenat ia. Can
betera illuatratia van da preeaire aituatia in Nederland, waar thana da abaurda
toaatand la entataan, dat Linka gewald (althana bedreiging mat gewald) in ataat
ia aan baalotan bijeenkomat van anderadankendan te verhindaren* ia nauwalijka
dankbaar!
Tanainda da toenemende Rade tarraur hat hoofd te kunnan biadan ia Uw bijdrage*
wij zaidan hat raada, onontbeerll jk. ttaar niat alleen Uw financi8j.a ateun, hoe
belangrijk ook, ia nodig, 66k Uw blijvende aympathia an Uw eventual* auggaatiaa
zijn van belang. Latan wij ar gazamenlljk voor zorgen, dat aan nuchtar, objac-
tiaf geluid, tfnza atan, hoorbaar blijft, btfven alia volkaondermijnende kratan
uit.
Halaaa kan niat iadereen daadwarkelijk aotief zijn, hatzij door maataehapoali
poaitie, hatzij doer andera o«atandigheden. Voor zovar dat Ui galdt, naak hat
dan Mogelijk, dat diagenen ondar one, die hat risico nemen~door zich volledig
in ta zattan, kunnan dtfdrgaan met da strijd. U ervaart dagalijka htfa nadig dit

Finanoilla bijdragan kunnen warden geatort op giro nr. 320 83 84 t.n.v. Neder
landaa Volka-Unie te Amaterdam, mat varmeiding vans "Club van 25*.

Can niauwa bijaankomat in da nabija toekomat wordt momanteel gepland, waarbij
aan gang van zakan ala ep 2 fabruari j.l.» zal worden vermedan. Uij brangan U
hiarvan tijdig ep da hoogta.

A.F. Pandrechtahof.

Poatbua 248 - PURHCRCNO.

Nadarlandv maart 1975.



D Zo nodlg andara rubricating aingcvan.

Dlstr.: - UfiD- bP
Afschr.: BO:

LEDENVBRGADERING NEDERLANDSE YOLKS UNIE (NVU)

Zondagmlddag. 23 maart 1975> verd door de NVU een
algemene ledenvergaderlng belegd In een der zalen
van hotel Flgi, gevestlgd 't Bond 3 te Zelst.
Aan deze vergadering namen ondermeer deel:

GLIMMEBYEEN ( Johan G. " 1_̂ .1 1 •

Totaal waren 2̂  mensen sanwezig.

De vergaderlng verd voorgezeten door een archi-
tekt, vonende ergens In Zeeland.
Hij decide in zijn openlngsvoord o.a mee, dat de aange-
kondlgde rede van de co-voorzitter Noord nlet door kon

?aan omdat deze man verhlnderd was naar de vergaderlnge komen. Hetzelfde was net geval net de coo-voorzltter
Zuid.

was nlet verschenen;
zijn aangekondlgde rede zou dus ook nlet worden gehouden.
GLIMMERVEEN werd als eerste spreker aangekondlgd.
Zljn betoog kwam er op neer, dat de NVU veel te veel
door andere polltleke groeperlngen opzlj werd geduwd.
Dlt gaat zelfs zo ver, aldus GLTOÎ ERVEEN, dat we een
In Amsterdam geplande vergaderlng moesten ult te stellen,
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omdat ons daar geen vergaderruimte ter beschlkklng verd

festeld. We hadden rulmte gehuurd, maar de elgenaar vaneze ruimte werd van bultenaf onder dwang gezet, zodat hij
ons nlet meer durfde toe te laten.
We moeten derhalve maatregelen nemen om een herhaling van
zolets te voorkomen. We zullen zelf een ordedlenst moeten
oprichten ter beschermlng van ons en onze vergaderingen.
Verder rlep GLIMMEHVEEN de aanwezlgen op, meer moed aan
de dag te ieggen en openlljk voor z'n polltieke menlng
Ult te komen. Ult elgen ervarlng, aldus GLIMMEKVEEN, weet
ik dat je karakter daardoor gehard wordt, al kost het ook
offers, vooral In gezinsverband.

Tljdens de'aktlvltelten die vooral van de kant van Surlnamers
tegen mlj werden bedreven, aldus GLTMMERVEEN. ben Ik in
huls geveest van mijn vriend 9 die met mlj In
Korea heeft gevochten. De vrouw van heeft
mlj die tljd zeer goed verzorgd en Ik stel derhalve voor
haar te benoemen tot ere-lid van de NVU. Ze is tot nu toe

feen lid van de NVU geveest*Bit voorstel werd met applaus ontvangen en derhalve aanvaard

Hlerna werd de samenstelllng van het nleuwe bestirar bekend
gem̂ aktj_te weten:

sekretarls-generaal,
, voorzltter en
, pennlngmeesteresse*

Verder werden nog wat namen van bestuursleden genoemd, doch
deze zljn nlet goed overgekomen en kunnen derhalve nlet
worden vermeld.
De aanwezlgen glngen akkoord met het "voorstel" omtrent dlt
nleuwe bestuur.

deelde hlerop raee, dat besloten Is dat de NVU als
polltleke organlsatie zal meedoen aan de eerstvolgende verkle
zlngen.
Hlerna werd rulm een half utir gepauzeerd.
Tljdens de pauze zou, zo stond op de konvokatie vermeld,
samenzang worden gehouden.
Wegens gebrek aan belangstelllng der aanwezigen. Is dit nlet
doorgegaan. Wei heeft wat piano-*mzlek ten gehore
gebracht.

had een aantal bandjes blj zlch, waarop WA- en NSB-
llederen stonden. Hlj Het enlge gedeelten van deze banden
afspelen en wekte de aanwezlgen op, die bandies te kopen.
De wlnst van de verkoop zou dan ten goede komen van de NVU.
Enige Belgen, die de vergaderlng bijwoonden, verkochten
wat brochures, kranten en "de grondslagen van Were Dl".
Na de pauze hleld een Ideologlsch referaat, waarvan
de strekking nlet kon worden gevolgd.
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Qmstreeks 17̂ 00 uur werd door de aanwezlgen "Het Wllhelmns
"De Vlaamse Leeuw"en "Die Stem van Suid-Afrlkaw gezongen,
waarna de vergadering voor gesloten verklaarde.

deelde na afloop van de vergadering eksemplaren
van "Bhodeslan Scene11 gratis onder de aanwezlgen ult.
HI j beweerde onlangs zelf In RhodesiS te zljn geweest
en daar ondermeer Ian SMITH gesproken te hebben.
Verder leurde met speldjes, die hlj a / 1,25
verkocht. Hlj beweerde dat dlt speldje een ultlng la
van rechtse polltleke gezlndheld.

beweerde, dat hi3 met ontslag is bedrelgd
als hij door blijft gaan met zljn polltiek rechtse
aktlvltelten.
Hlj werkt momenteel blj een verzekerlngsbedrljf.
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Betreft: Statuteu Ned, Vollcaunie.

Hierbtj gaan da atatuten Tan de Nadarlandaa
Volksunie, zeals doze thana definitief zija rast-
geateld.

aet eaa bijlag*.
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STATUTEN VAN DE NEOERLANDSE UPIKS-UNIE

0 o B- 1
- ;.>.

Artikel 1. De Nederlandse Volks-Unie is een pblitieke parti j, die op grondalag
van de ideologie van het Volksnationaliame het algecneen uel7ijn van
het Nederlandse Volk nastreef t," in het kader van een Verenigd Europe.

flrtikel 2. De Nederlandse Volks-Unie streeft hear dosleinden na door; -
a. deel te nemect aan verkiezingeh voor beide Kamers der Staten-Gene-

raal, voor Provinciale Staten, voor Geueatraden en voor Gemeente-
- raden}

b. het uitgeven van periodieken;
o. het^voeren van propaganda in de pers, door de omroep, op. openbare

en besloten vergaderingen en door hat houdan van betoglngen binnen
het kader van wet ten en verordeningenf

d. endere' tuettige middelen.
** • • - • - • '

B e s t u u r

Artikel 3. (1) Oe Nederlandae Volks-Unie is een vereniging zonder rechtaperaoon-
lijkheid. . . .

^ . (2) Oe juridische belangen van de vereniging uorden behartigd door de
Stichting tot steun aan en toezicht op de Nederlandse l/olka-Unie,
hierna te noemen "de Stichting".

Artikel 4.
-f

«
Artikel 5. (D

(2)

(3)

Artikel 6

Oe Nederlandse Volks-Unie is gevestigd te Amsterdam.

Oe Nederlandae Volka-Unle uordt bestuord door een Raad van Bestuur
Het.aantal gewone leden van de Raad van Bestuur (hierna te noemen»
leden) uordt vaatgesteld door het Beatuur van de Stichting; het
bedraagt ten minste vijf, ten hoogste vijftien.
De helft van de leden uordt benoemd door het Bestuur van de Stich-
ting. Oe overige leden uorden gekozen door het Congres, volgens de
.regels, bij Huishoudelijk Reglenrent te-stellen. Indian de Raad uit
een oncven aantal leden bestaat, zal het getal der door het Congre
te kiezen leden 66"n mindet bedragen dan dat der.door het Beatuur
van de Stichting benoemde.

(1) De leden van de Raad van Bestuur bekleden hun functie voor een
- :'••.• .,. periods van tuee Japan. . . ' : ' • - . .

(2) Het ens jaar treden de door het Congres gekozen leden af, het an-
dere Jaar da door het Bestuur van de Stichting benoemde leden. De
eerste maal bedraagt de zittingsperiode van de door het Congres
gekozen leden e"e*n jaar.

(3) Aftredende leden zijn terstond herkiesbaer, reapectievelijk her-
benoembaar-.- • ,

Artikel 7. (1) Binnen de Raad van Beatuur bestaan de functies van Voorzitter, tue
Vice-Voorzitteray Secretaris, Penningmeester envoorte zodanigs an
dere functies als de Raad zal instellen.
Van de beide• Vice-rVoorzitters moet de een een Noord-Nederlander
zijn, de ander een Zuid-Nederlander. .. - '
De Voorzitter uordt door de Raad uit zijn midden gekozen, uelke
keuze door hat Congres dient te uorden bekrachtigd.
De overige functies uorden door de leden van de Raad in onderling
overleg verdeeld. :
De leden kunnen tuee of meer functies bekleden.

(3)

(4)

(5)
. . . • .. - .

Artikel 8. (1) De Raad van Bestuur kan buitengeuohe leden van de Raad benoemen,
. • -die de vergaderingen van .de Raad slechts zullen bijuionen indien

zij door de Vqorzitter daartoe speciaal zijn uitgenodigd, en dan
een adviaerende stem zullen uitbrengen.

(2) De buitengeuone leden uorden tot uederopzeggens benoeipd) hun getal
. mag dat .der geuione laden niet te bovcn gaan.
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Artikal 9. (1) 09 algemene leidinrj van da* Nederlandse Volks-Unie berust bij het
Qagelijks Bestuur. • • . . . . , : ...

... Het .Dagelijks Bestuur .bestaat uit de Voorzitter, de Secretarfs '
en .de Penningmeester.

Hrtikel 10. (1) Me't Oagelijks Beatuur oefent alle bevoegdheden binnen de Neder-
la'ndse V/olka-Unie uit, die niet bij af krachtens de Statuten zijn
voorbehouden aan de -Raad van Bestuur of aan het Congrea.

(2) Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Nederlandae Volks-Unie
in en buiten rechte.

Artikel 11, (l),,ln spoedeisende gevallen is het Dagelijka Bestuur b'evoegd voor-
lopig basluiten te nemen ovec aangelegenheden, die tot de be-
voegdheden van de Raad van Bestuur behoren. .

(2) Oe Raad van Bestuur is in spoedaisende gevallen 'bevoegd, voorlv-
pig besluiten te nemen. over aangelegenheden, die tot de bevoegd-
heden van het Congres behoren.

{3) De in het eerste en tweede lid bedoelde voorlopigerbesluiten 'wer-
liezen hun geldigheid, indien zij niet door de Raad van Beatuur,
'respeotievelijk door het Congrea, in zijn eeratvolgende vergade- -
ring worden bekrachtigd. "

•

Artikel 12. (1) Oe Raad van Bestuur atelt uerkgebisdon in, uaarin de taken binnen
de Nederlandse Uolka-Unie WOTden gegroepeerd. •' ' -

(2) Oe leiding van een uerkgebied berust bij een geuoon «f een bui- '"
tengeuoon lid van de Raad van Bestuur. -" I

(3) Een geuoon of een buitengeuoon lid van de Raad van Bestuur kan
met de leiding van twee of meer uierkgebieden ulorden belast.

Artikel 13.

• Adviseren'de lichamen
1 . « : ..

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur zijn bevoegd, al-
gemene en bijzondere, permahente dan uel -tijdelijke, raden en
commissiee van adv/ies in te stellen en deze weer op te heffen.

M i d d e l e n
* . , r . . . . ; . . ,

Artikel 14. (1) Alle gelden, waardepapieren, bank-en giroreVenirvgen, benodigd
vbor de activiteiten van de Nederlandse Volks-Unis, gelden ala
eigendora van de Stichtihg en ubrden desgeuenst op haar naam ge-

•:- •••: • ateld. -' • "• -• '
(2) Alle roerende en onroecende zaken, bdj de Nederlandse Uolks-Unie

in gebruik, zijn he;t eigendom van de Stichting en worden desge-
uenst op haar naam gesteld, voor zoveu niet blijkt dat deze za-
ken eigendom zijn van andere natuurlijke of rechtspersonen.

Artikel 15. De Raad van Bestuur-en, binnen de grenzen door de Raad gesteld,
het Dagelijks Bestuur en/of de Penningmeeater voeren het beheer
over de gelden, waardepapieren,- bank- en girorekeningen, roerende
en onroerende zaken ala bedoeld in artikeT 1-4 krachtens machti-

• ging van het Bestuur van de Stichting en zijn daaraan rekening en
verantuoording verschuldigd. ' :

Territoriale eenheden -en besturen

Artikel 16. (1) Ter plaatse uiaar voldoende laden van de Nederlandse Uolks-Unie
i-!''"' t&oonachtig zijn, kunnen afd'ellngen uiorden gevormd.

(2) Twee of meer afdelingen, welker gebieden aan el4<aar grenzen,
• kunhen uorderi veren*gd tot kringern. :—

Artikel 17. Bdwen:kring&ri en afdelingen kunnen, naar^ behbefte, overkoepelen-
de plaataelijke en provinciale besturen worden ingesteld.



r

-3-

D e 1 e d e n

Artikel 19. De voorwaarden voor hst lidmaatschap van de Nederlandse Uolks-
Unie en de daaraan verbonden rechten en plichten, voor zover
niet vermeld in de Statuten, utorden geregeld in net Huishoude-
lijk Reglement.

Dochterorganisaties

Artikel 20. (1) Oe Raad van Bestuur kan, met toestemming van net Beatuur van
de Stichting, verenigingen instellen als dochteTorganisaties,
met door de Raad vast te stellen taken.

(2) net betrekking tot de in het eerste lid bedoelde verenigingen
vindt artikel 14 overeenkomstige toepassing.

O n d e r s c h e i d i n g e n

Artikel 21. (1) Oe Raad van Bestuur kan leden van de Nederlandse Volks-Unie,
die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de
partij, tot lid van verdienste of tot erelid benoemen.

(2) Het erelidmaatschap kan in bijzondere gevallen ook uorden toe-
gekend aan niet-leden.

i

Artikel 22. Indian het belang van de Nederlandse Volks-Unie zulks uense-
lijk maakt, kan het Congres, op voorstel van de Raad van Be-
stuur, personen tot erelid van de Raad van Bestuur of tot ere-
voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie benoemen.

H e t C o n g r e s

Artikel 23. (1) Daarlijks uordt door de Raad van Bestuur een Congres bijaenge-
roepen, uaar ieder lid van de Nederlandse Volks-Unie toegang
heeft en bevoegd is, het uoord te voeren en e'e'n stem uit te
brengen.

(2) Oe Raad van Bestuur is bevoegd, zo nodig een buitengeuoon
Congres bijeen te roepen.

Artikel 24.

Het Huishoudelijk Reglement

Bepalingen ter uitvoering van de Statuten uorden door de Raad
van Bestuur bij Huishoudolijk Reglement vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 25. (1) Zouel het jaarlijkse ala het buitengeuone Congres zijn bevoegd,
op voorstel van de Raad van Bestuur, uijzigingen in de Statuten
aan te brengen.

(2) Oe in het eerste lid bedoelde uijzigingen uorden eerst van
kracht, nadat zij door het Bestuur van de Stichting zijn goed-
gekeurd.

Artikel 26.

S l o t b e p a l i n g

Deze Statuten treden in marking, zodra zij door het Bestuur
van de Stichting zijn goedgekeurd.



Behoort bij brief no. 1229-523

DE NEDSRLANDSE VOLKSUNIE

Op 23 maart 1975 hield de Nederlandse Volksunie*) te Zeiat

haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.; Aanwezig waren ongeveer

25 personen, onder wie enkele Belgische vertegenwoordigers van de

rechts-extreme organisatie Verbond van Nederlandse Werkgemeenschap

pen-Were Di,

Tijdens de vergadering werden verkiezingen gehouden voor de

Raad van Bestuur, het bestuurscollege van de Volksunie.

In dit college werden herkozen:

de heer J.G. GLIMMESVSEN, voorzitter;

secretaris-generaal;

penningmeesteresse ;

voorts kregen zitting in de Raad van Bestuur o.m»:

(heeft de Belgische nationaliteit) , vice-

voorzitter Zuid-Nederland;

, vice-voorzitter Noord-Nederland.

Ih kringen van de Volksunie is meermalen gesproken over de

oprichting van een soort ordedienst, welke er zorg voor zou moeter

dragen dat (openbare) bijeenkomsten van de Volksunie ongestoord

plaats kunnen vinden. De oprichting van een dergelijke dienst wore

noodzakelijk geacht omdat van de zijde van politick links georien-

teerde organisaties getracht is bijeenkomsten van de Volksunie te

verstoren. Men is echter nog niet in staat gebleken een vereist

aantal personen hiervoor te interesseren. f

*) De Nederlandse Volksunie kwara begin 1971 tot stand na een fusi<
tussen de Aktiegroep Vlaaaderen (streefde onder meer de zogenaz
Heel Nederland Gedachte na) en het Nieuw Rechts Front (propage<
een fervent aati-communisme) . De Volksunie telt op het ogenblil
ongeveer 60 leden
Orgaan van de organisatie is het blad "Wij Nederland w»o. De V:
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Atachr.:

Bijeenkomst "Club ran 25" (N.V.U.).

Zondag 2 febrnari j«l« organiseerde de Nederlac
se 7olksunie roor haar zogenaamde "Club raa 25" ««n
bijeenkomst in hotel "Americaia" aan het leidsepleit
te Amsterdam. Bij aankomat in het hotel deelde de
receptionist echter mede dat de bijeenkomst was afge
last.

Buiten het hotel werden een aantal leden en eyn
pathisanten van de N.V.U. aangetroffen, steldc
daarop voor naar het "Parkhotel" te gaan. Hij zou zi
daar een zaal te krijgen. AanYankelijk nam het gezel
schap plaats in het restaurant ran dit hotel* Later
.toram terug en yertelde Tan de gcrant een zasll
te hebbea gekregen. Een vrouwelijkc journalist, die
vertelde van het NRC/Hand«lsblad te zijn en het gez<
schap had gevolg^ werd door Jo op Glimmer-yean (1̂ -11-
uitgenodigd ook maar mee naar binnen te gaan.

In het zaaltje zijn dan uiteindelijk aanvezig:

Joop Gliramerveen voornoemd,
• îBHMH*̂ ^̂ ^̂ B̂̂ BBHM̂ K«B̂ *̂ «̂ Miâ Hf̂ î  ^

Juist als Looij de bijeenkomst wil opanen en e

200 A 08



1) Zo notftg WMtor* rubricating nngwwn.

VERVOLGBLAD Nr. 1.

toast uitbrengt op bet "Volksnationalisne", komt d<
gerant binnen, die needeelde dat er door de politic
is gobeld met de sommatie Glimmerreen te zeggen da1
de bijeenkomst is "gecancelled", Er zouden eea aa&1
demonstraaten buitea zijn die op ordeverstorihg ui1
zijn. Ha enig geoputter besloten de aanwezigen het
maar bij te laten en. te vertrekken, wilde d<
bijeenkomst nog in het Vbndelpark voortzetten, maai
daarvoor bestbnd geen animo* wijdde nog een
dronk aan "de democratie in Nederland" ea stelde dt
na voor in groepjes ran twee of drie te vertrekken,
ledereea ging daarna zijmweegs*

I A 04



^ ._ heeft aan JeNleiiwe Wnaptrmat m bet hart Vk^
een coffeebar-galarlc, beet George Biafcer en Kent maar
ni terug nB*r ztyn geboorieUuIaY ^

Sinds *S7 hi m] hler.
George jjianeri »ik werfcte In Smfauuae
land ook doen. Later Aam Ik een baanln
o|K«delkdeze<M>geebar.Maar hetisvoOT
hi N e " ^ "

PTT.datgfafelkhiNeder.

De politic deed een inval, vend
dat spul en ook een revolver die
ik aangcschaft had omdat er al
een paar maal bij me ingebroken
was. Ik veydween vonr epi tity
in het Huis van Bewaring.. Mi
zaak ging dicht. Nu hebik m
schulden bij de belasting. Ik

oerwoud. Ik zc )
noten willen oproe.
te g«at>. Mfior dan i
kansen voor ons ziji

we]

Die zQn er absoluut nlet door ons
lot van Nederland te maken en
dan geld te bUjven stnren. Daar

"doordrBven dat Sormame
Kio gaat. Dat zQn mensen

dezetfde cnl-
tour en dezelfde humor abwy. In

Het bcield van minister PronI
rind Ik lachwekkend. De meeste
antoritetten hler menen dat ze
het met ontwikkellngthuhi ge-
wehng doen, maar ze begrQpen
niets ran ons. Het zQn ook twee
werdden. Be sett trouwde met een
bhmke vrouw, ze was heel goed
TOOT me maar het g»ng gawnnn
ntet. WH pa§ien_njet_bi|_sL.
kaar....

Daarom willen de meeste Suri-
namers ook terug naar hun land
al zullen ze in Nederland blijven
omdat ze thuis geen perspec-
tieven hebben. Dat wordt met 6£n
slag anders als we onafhankelijk
zijn, en een deel worden van
Brazilie.
Gebeurt dat niet, dan, dan voor-
spel ik moord en doodslag. In
suriname zullen Creolen,
Hindoestanen en Javanen nooit
vrede kunnen houden. Wat ge-
beurt er als het Nederlandse leger
wegtrekt? Dan brandt de burger-
oorlog los. Het Surinamase leger
zal de Nederlandse bedrijven
moeten beschermen. Wedden dat
daar een golf van aanslagen op
zal volgen?

Kijk, ik ben een Surinaamse
ondernemer in Nederland, die
zijn er maar een handjevol. In
Suriname zijn haast alle zaken in
handen van Nederlanders. Als
6ns land onafhankelijk wordt, zal
dat kwaad bleed zetten. Alle
banden met Holland moeten ver-
broken en Nederland hoeft dan
niet nog eens aan ons te blijven
betalen. Dat is toch geld in een
bodemloze put werpen. Wanneer
de Nederlandse ondernemingen
in Surinaamse handen zou-

JULUE ONTWIKKEUN6SGELO VALT
BU ONS IN EEN BODEMLOZE PUT

den overgaan wordt het een jan-
boel, wij zijn gewoon niet in staat
ze te runnen. Worden we Brazi-
lianen dan integreren we in een
narie die ons na staat. Ik voorspel
dat Brazilie in de toekomst een
van de grote mogendheden
wordt."

De criminaliteit van Sormamen
b Nederland •chrQft George
(Haker toe aan de onjubte op-
rang hler. nWQ hebben hler
eigenujk ntets te maken. Dat Ul-
maat, daar word Je beroerd
van... Jloeved Sorinamen wor-
den hler niet ztek? Men denkt
dat geld geven allet oploit. Wat
een onztn. Ik zetf heb een goed-
lopende zaak, maar toch heb ik
de grootat mogeUJke problemen
met de belstting. Toen Ik met
mfln coffeebar itartte Uet ik de
boekhoadmg over aan lemand
die rich voor accountant nitgaf .
Hy bkek er nleta van te maken,
toen kreeg Ik met de fbcni aan
deitok.

Tot overmaat van ramp had ik
ook nog een oneerlijk personeels-
lid. Dat zette ik op straat en die
man nam wraak door me bij de
politic aan te geven. Er was 200
gram hasjies in mijn zaak gevon-
den, die had ik in een kast

mijn bar cadeau gaan doen aan
een liefdadige instelling, zodra
dat rond is ga ik terug naar het

mee komen we nlet voorntt. We
moeten aamlnttm by Brazlue.
Gebeurt dat nlet dan voorzte Ik

Nederland hebben we toch ntett
te zoeken."

Politiek testament

j In 1949 moest Chiang Kai-shek
jzich op Taiwan terugtrekken.
|Er brak nu een vreedzame pe-
Jriode aan, waarin Chiang zich
jwijdde aan de ontwikkeling van
ihet eiland. Na het uitbreken
•van de Korea-oorlog kreeg hij
jAmerikaanse militaire en eco-
Jnomische bijstand; echter onde
•voorwaarde dat hij op het
|teland niets zou onderneme

de Amerikanen betrok-i
Jken zouden kunnen raken.

itang Kai-shek, die inmidd
functie van constitutioneelj

president bekleedde, gaf echte
de hoop niet op dat heel China

eenmaal vrij zou zijn. Het Chi-
nese volk zou de maoistische
tirannie niet altijd blijven ver-
dragen. Eens zou het verzet
uitbreken en om het te kunnen
ondersteunen handhaafde hij op
Taiwan een leger van een half
miljoen man.

Zo heeft de grote nun, wfens
naam voor elke Chinees op het
ondcrdrnkte vasteland een he-
grip is, zfln idealen slecbts ten
dele knnnen verwezenlijken; het
beste in vrede op Taiwan. De
bevrljdmg van heel China zal
meer jaren kosten dan de vele
die hem gegeven waren.

Ter overname aangeboden

| GOUDA — Wat k het vatte voornemen van Lfeebeth den Uyl fat het
i tear van de Vnraw? JHn ga Ik beter op mQa tang DMMO want Ik wfl m
175 em d a m e warden" aldas de gemaHn van de premier, die hi
I Gonda lemand dk de mmtater president Ustiie vragen rtelde voor
d o r p s g e k oltmaakte....



Sparen kon niet
,Jn tegenstelling tot
buitenlandse arbeiders
kunnen Surinamers in
Nederland geen cent
naar kuis sturen" zegt
George Blaker. ,,De koers
is zo dot van elke gulden
hier de waarde door moor
50 cent is. Wat heeft het
dan voor zin bedragen naar

Suriname te zenden. je
uurJoon wordt gehalveerd.

Ook dot is een van de re-
denen waarom Surinamers
hier niet op hun plants
zijn" aldus Blaker die
maar een ophssing ziet:
BraziKaan -warden!

SURINAMER
ZEGT HET ZELFi

(VP-rtdaktie)

AMSTERDAM — Nederland voert moelzame on-
derhandeungen met de overzeew rQkideien over
onafhaiikeUJkheld en wat dat koiten moet, in
Amsterdam zegt een Snrmamen ^Maak on zelf-
•tandig en Nederland hoeft dan geen cent toe te
y""*S>t Tl"""l"gt«t.aanilaMnK Tan Snrmame bH
BrazHI8.0aanneeTO*W we m5T
land met toekonutJ
taal mag nn dan nog i

nm Titi——I — —'
Zald-Amenkanen. De

i barrlere xQn, daar komen
we wel over been. Wy xttn bedtot niet aan bet nhrean
van Enropeanen toe. Dat moet men oni ook niet

heeft

Los von Holland
en bij Brozi/ie

hi het hart van De politic deed een inval, vond
dat spul en ook een revolver die
ilr aanorcrhnft S«H nrniHut rr at

oerwoud. Ik zou mijn landge- een bloe
noten willen oproepen ook terug de venchiuoiuc
te B?>a". M»»r dan mnrten «r wcl me dan ook niet

machtntrl



Franco dood

B R I E F H I T S P A N J E

Unze tijd vliedt sntl.... De hardnekkig
in Spanje gestreden strijd ttgt al weer
in het verleden Deze Spaansche
ttrief geejt een korten terugblik.

DE BURGEROORLOG

T OEN de militairen den 18en JuH 1936
ingrepen, verkeerde Spanje sinds 1931 .
in revolutie en was het anarchistische

stadium dier omwen^eling sinds den 21en
Februari 1936 In vollen gang. Hun ingrijpen
was dus geen opstand tegen .een wettige
regeering (die niet meer bestond) maar een
paging om de orde te herstellen.

Het mag verwondering wekken en zeJfs
een zekere bewondering, dat de heeren
politic! en dipiomaten er in slaagden, dank
Eij een straffe censuur en mjzondere propa-
ganda in binnenland en ook daarbuiten den
indruk te geven, dat er een soort van llbe-
raal of althans depnocratlscb regime bestond.

De enkele uitbarstingen, die men-niet ver-
borgen ton houden, zooals,de ontzettende
Asturische opstand in 1934, werden in het
buitenland toegeschreven aan de lelle harts-
tochten van een volk, dat wraak nam op
onrecht. En dat ..onrecht" was door tal van
anarchistische schreeuwers ijverig en met
groote vaardigheid verkondigd tegen een
buitenland, dat van volk of toestanden ^ach-
ter de Pyreneeen" niets of bijna niets wist.

Dat de revolutie werd voortgezet naar een
acherpzinnig opgesteld plan wude men niet.
weten. Zelfs in Nederland dat consequent
bleef tegenover Rusland en de Sovjet niet
erkende, bleef men gelooven aan.een wettig
democratisch gezag in Madrid. Dat het
..Volksfront" zijn troepeu gewapend op de
straat had en regeerde over de hoofden van
de z.g. ministers heen, dat overal stakingen
werden ondernomen, Mnder dat wlfg eiscben
werden gesteld, zuiver om de kapitalistische
productiewtjze te vernietigen, dat in ieder
dorp net gewapende syndJcaat beschikte
over leven en eigendom der burgers, wist
men niet of wilde men niet weten. Dat de
vereenigde linksche partijen, vakbonden en
syndicaten reeds-ta April de ..grondige" revo-
lutie TafitsteWen op den SOeri Juli 'en tie
•tnmeene werkrtaking in alle bedrtjven in
g«Kel Spanje voordien datum voorbereidden
was in alle Spaansche bladen te lezen. Het
venet werd door de censuur geweigerd. Na
de militaire bezetting vend men in de dor-
pen in mijn omgevug de lijsten met de'
namen dergenen, die op dien 30en Juli af-
gemaakt moesten worden! Op vele plaatsen
kwamen de militairen te laatom de nJtvoe-
rine te voorkomen en ziin -de no? nirt ve-

7 September 1939
met een Engelsch toeristenvliegtuig van de
Cansrische-eilanden-overvloog, alle troepen
ach met uiterste-geestdrift onder • zljn- lei-
ding. In geheel ^anje stonden de kJeine
resteu der gahuzoenen eveneens op. Aller-
negen dacht men nog even aan een snelle
,,pronunciamaento", maar den 20en en in
Barcelona den 24en waren overal deze op-
standen volkomen neergeslagen door het
gewapende volk. Slecbts in Navan~e en Arri.-
gor. schaarden zich plotseling ctuizenden en
duizenden boeren achter Greneraal Mola. lit
vele dorpen bleef geen man achter, gsoot-
vaders, zoons en kleinzoons meldden zich ge-
zamenljjk. Cekleed in de boerendracht, ge-
dekt met de roode baret van de Requete's
(Jvoningsgetrouwen). gewapend met fantas-
tische en ouderwetsche jachtgewei en. voor-
laders, zwaarden, meldden zich drommen
boeren voor den Jtieiligen strijd voor Kerb
en Koning!" Na nun organisatie hebben
deze troepen op alle fronten, naast de Ma-
rokkaansche legers, overal de spits afgebe-
ten.

In Madrid werden, ,.ter bescherming van
de republiek" den IBen 's-avonds de gevan-
genissen voor vele ..politieke" gevangenen en
opk misdadigers opengezet. Onder die poli-
tieke gevangenen werden ook gerekend rii
die ,,in dezen gerechten strijd" bun patroons
of priesters vermdord badden. De overige
gevangenen, dus zij die een andere overtui-
ging hadden en de opgestane militairen wer-
den afgemaakt. Het afmaken der gevange-
nen is op bijzonder wreede wijze gesehied,
de militairen zijn meest ter plaatse <neerger.

' schoten. .. '
- Van bijna alle gegoede Spaansche-famUies
zijn in die gevangenissen jongens, studenten,
enz. afgemaakt en de bijzonderheden, be-
kend geworden door de vertegenwoordigers
in diplomatieken dienst van Zuid-Ameri-
kaanscbe staten, zijn afgrijseUjk.

Tevens ontvingen de commuiiietische eel-
Jen op de oorlogsvloot dien dag van Madrid
het bevel alle officieren direct af te ma-ken.
Dit is op bijna alle schenen inderdaad uit-
gevoerd. .Slechte op twee schepen eleven de
officieren de baas en zij zagen kans om
eenige weken later tegen 'de geheele roode
vloot Franco's troepentransport naar Cadiz
te beschermen.. — '

Het eerste troepentransport vanuit Marok-
ko kwam met groot tydverlies in Tariffa en
Algecira* aanu Mlddelerwijl-waren Mooren en

- tegioenairs per vliegtuig naar Bevilla ge-
bracht en was een corps van nog geen dri«-

- duizend man gevormd, bestaande uit legioe-
nairs en Trtjwflligers uit Bequetd's, dat Bon-
der ravitailleering, dwars door de roode ge-
bieden van Huelva en SevUla trofc en Bada-

CO



;skundigen zijn het er over
ipo zeer snel was. Slechts
schreven anders. Het front
langer dan het Westfront
og en was aan de binnen-
sen groote overmacht aan
iteriaaL Franco heeft djn

gehcraden, dank zjj zijn
t zijn goede officieren. zyn
n zijn reeds van vroeger
ar den grooten Lyautey ge-
;emee« bekend dat hy zijn
J mpgelijk spaart en dat
torn Duitschers waren, die
: sneller ,,op los had

geeii enkelen
d duldde, wordt bewezen
U de leiciing 'van .de fascis-
' ontsloeg. Ook dt Widing
velke veel sterkar was dan
•or bem ontskgen en beide
floor hem samengebracht.
uut in de geschiedenisjdat
ilderd is. Het heette.iidat
gezant van Duitschland,

;n op denzelfden dag, dat
x'erden gefusiUeerd -'door
dat oogenblik- lets voorge-
Hjk voor Franco was.,Korfc
»halacpe en Requet^' zich
: organisatie r •• ' " '
siren de veldMeerstalenien
egen oprechte .bewondering
is vreedsame burgers, die
: geleefd hebben, zijn zJja
Crganisator der orde van1

Hij heeft daarvoor de lij-
n zijn menschen geko?cn
ie Vdortreffeiyk geiibcnid
is vooral de geziiate .orta-
Hteriend waardoor Frkr.co
ai Trljn overw^nnlnf? 7e!;er
eere.n van dit achterlsnd
,v.ijse geschjed. - , :
woorden maar dopr «/&u-

ihaatreKelen heeft :Jiij een
door olferyaardlgheid' en
bewondering wekt;'Iri tol-
de' productte van inynen
iandbotiw. met stijgende

atr Be eerste levehsbehoef-
n.
rde feebieden vaar jaren
snto" gepredlkt Is a!s een
sche pmwenteling, welke
>treedt,. . ley.ere.n binnen
masen 'vopr. hulp *.n- vrH-
regef.-r •

Mola raet aijn vrijwel geheel- ongers?elde
trcwptn van ilequete'i poogde naar -Madrid
op te n-kken, maar deze aanvai vanuit het
Noorden werd door overmacht van roodo
legers en vooral artillerie en vliegtuigen ge- ,
kcerd. Het leg&r v^nult bet Zuiden rukte in '
ongeloufUjite zware mai-schen, al rechtende
op tot in Madrid en ooggetuigen hebben my
verteld, hoe de stad reeds in groct enthou-
siosme Franco-troepen wilde inhalen. Maar
op dit uiterste oogenblik verschenen de bui-
tenlandsche brigades, in. hoofdzaak Fransche
en Engelsche vrfjvdUigers en terwijl ieder
huta met mitrailieurs verdedigd werd, dreig-
de een omsingeling'door deze buitenlandsche
troepen en trok men tevug, slechts een wig
in Madrid acbteriatende in de Universiteits-

Op dit oogenblik ontstaat een vast front;
dat. door de rooden versterkt met loopgra-
ven en overmachtige artiUerie. Franco tot
een pauze dwingt. Westelijk van i Madrid
wordt nog de ver binding met Mola tot stand
gebracht en de geheele Portugeesche grens
bezet. ~- • .•••-.:

Lang voor het ontzet van Toledo heeft
Franco dp een Jersch aanbod van vrijwUll-
gers afwljzend geantwoord. Dit is ook in
onze democratische pers venneld.

. .. Voor een beoordeeling-van de verschiilen-
, de bulp, die het buitenland aan de strijden-

de. partljen .yerleende, • staat .het allereerst
vast, dat die hulp voor het eerst verscheen
In. Madrid aan de'-zijde-der rooden, waar de

. mternationale brigades de nationalisten tot
wijken brachten. • Op dat oogenblik staat

. Franco nog tegen een geweldige overmacht.
En ook is de roode artilierie en de vtteg-
oianst nog absoluut veel sterker, terwijl de
rooden bovendien beschikken over een rui-
men aanvoer van. ammunitie. Qeneraal Du-
val die voor den Franschen Generalen Staf
de krijssverrichtingen aan de z'Jde van
Franco volgt ,£jes lecons de la guerre d'Es-
pagne". geeft vooral over deze periode inte-
.ressante beschouwingen. Franco moet op dat
oogenblik besluiten eveneens buitenlandsche

..hulp. aan te rtemen. De overmacht tegenover
hem wordt vooral starker: door steeds meer

..buitenlandsche vrijwUligers maar vooral
door een grobten aanvoer van modem
Fransch geschut en Russische tanks en
vliegtuigen. Hier en daar worden zyn leger*
kortstondig tot wyken gebracht door de %e-
weldige Russische tanks maar de rooden

• weten daar geen gebruik van te maken en
terwyi Sevllla gebombardeerd wordt door
Russische vliegtuigen neemt hy de hulp aan
van driedulzend Duitsche technici die den

ooriog in de lucht geleideiyk in zlln voordeel
weten te beslissen. Door zyn front bewege-
iyk te houden en het uiterste te vergen van
zijn troepen in geforceerde marschen, weet ,
hy Fransche artiUerie, bediend door Fran-
sche technlc.1 buit te mafcen. Ook accepteert
by de hulp van veerttgduizend Italianen.

Het staat vast, dat zyn leger tot kort v66r
de inname van Barcelona, numeriek zwak-
ker was dan het roode leger en dat hU ook
In materlaal, artillerie, tanks en ammunitie
achterstond. Slechts in de iucht is hy baas.
Oat komt doordat hy reeds by de verove-
ring van Bilbao de beschikking kreeg over
prachttg Engelsch af weergeschut en door de
Duitsche technici een schitterende organi-
satie. Voor militairen zal het interessant zyn
te besfcudeeren hoe de ervaringen in dezen
ooriog. Ieerden, dat de Russische tanks,
soms in' een-aantal van honderd stuka, ieder
leger tot wftken' brachten en veel beter ge-
construeerd • waren dan • die van andere
fabrleken, dat -ook de Russische en later
vooral de kleine ItaUaansch»'yliegtuig»n het
wonnen van'.dtf Fransche ofDjuitsche.. Dat
htt Engelscue 'afweerge&chut -.verrewc'g hot
beste bleek en de Duitsche technici al do?*
ervaringen, goed ' bestudeerd, naar huis
brachten. Zoowel in kwaliteit als in con-
structie won de Tsjechische, Uchte artillerie
het van die van andere naties. Voor de
zware transporlen werden in het Franco-
leger de Fransche Hotchkiss, buitgemaakt
In Bilbao, het hoodie geschat;

Het aantal vrywilligers. dat aan roode
zijtie vocht, zal wel jiooii poed vast te stellcn
zyn. By tul van gev&ngencn bleek. dat sy
voorzien waren van Spaansche papieren,
later dat zy slechts onder een nummer inge-
lyfd waren. Uit roode broh wordt buna hooit
vermeld hoc groot de buitenlandsche briga-
des wai-en, die ovcral op de moeiiykste en
RevaarJykste plaatst-n in het vuur gesmetcn
werden.

Het doct er' m.i. ook weinig toe aan welke
zyde de meeste vrijwllligers waren. Een feit
is het, dat de wen-ing in alle democrati-
sche landen met alleriei minder fraaie mid-
delen geschiedde, zooals wy ook in Koilund "
ervaren hebben en dat het zeer begrijpelijk
is, dat uitgeweken Duitschefs en Italianen
b.v. in Barcelona, naast werklooze jongens
uit TsjechO'Slowakye. Frankryk, Engeland.
Holland, Belgie, Vereenigde S^aten, Mexico,
enz. samenvloeiden door goede betaling en
onder leiding van ..technici" der Fransche
of Tsjechische wapenfabrieken en vrywillice

. offlcieren de :i,democr*tische vryheid" wll-
aen verdedigen ihaar per slot slechts de
anarchistische revolutie vpnden, waarin zy

als nutteloos Imnonnenvoer verspild zijn. I:
' hulp in den vorm" van materiaal was n&

tuurlljk aan roode zojde veel en veel groou
omdat deze met goud betaalde en omdz
Rvsland op deze wijze de wereldrevolut-?
trachtte voort te zetten. Ik vermijd het hiei
de namen te noemen van Franscbe en Hoi-
landsche oorlogswi'nstmakers, die mij be
kend iyn. Er zyn ook in alle andere landen
financiers, die door levefingeiir aan de roo-
•den de ..democratische vrytieid" verdedig-
den en bun beurs voor dat schoone doel ,.ge-
bruikten". De noh-interventie beeft eeo
comedie gespeeld, die intusschen wellicht
een algemeenen Europeescben ooriog voor-

. kwam. Over dezen maatregelheeftoverigeii.;
• de Heer Blum ons volkomen cynisch en

openhartig ingelicht
Per slot heeft Franco het meest geprofi-

teerd van de geveldige levferingen door het
baitenland aan de rooden gedaan en door de
rooden betaald. •
* Maar ik blijf weinig waarde hechten aan
die. buitenlandsche invloeden. Natuurlijk is
de ooriog er door verlengd en zou deze in
den aanvang van 1937 reeds volkomen ten
gunste van Franco t>eeindigd zijn geweest
als de Internationale brigades: niet by Ma-
drid ingegrepen hadden. Maar de strijd King
tenslotte slechts om de hoofdzaak en die is
de. verdediging van den Spaanschen Oeest,
Ca Hlspanldad, tegen' Aziatische doctrines.
• AlsTranco het gezag van Cabanellas over-
neemt, verklaart tdj geen enkele partij ach-
t«r zich te dulden, -geeri enkele teet, maar
te vechten TOOT het herstel van de Grond-
wet, voor de verdediging van menscheiyke
rechten en de Kerk, voor de traditie en de
eenheid van Spanje.
•Hi j heeft bet zwaard getrokken bm Spanje
te ~ redden van de anarchic en hij bewijst
daarmede de geheele wereld een dienst.

Feitelijk is, strategiach gezlen, zUn ,.op-
•tend" den 18en Juh mislukt, maar reeds
bit Badajoz en Oviedo blijkt, dat de zin TOOT
traditie en moraal zegeyieren over AziaU-
•sche :anatchie' eh dat klelrie legers van
Spaansche requete's onder leiding van
goede officleren thier waard tijn dan nume-
•rtek sterke horden, die slechts door politieke
coounissarissen bfj elfcaar gebracht zyn

Ondanks dat de Bwettige" regeerinj be-
schikt over «en groote overmacht, over goiid,
'S*?*̂ *̂  wwelfflg propaganda-apparaat In
net buitenland en de hulp van velen, lijdt
z« nederlaag op nederlaag. fa seer snel tem-
po verovert Franco de roode gebleden en
herstelt er orde en vrijheid.

•e Inforaatle over Spanje kunt U zich wenden tot: KOMITC "SPANJE ROHO" - Postbus 10.366 - AMSTERDAM.
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Mr. £26-•76

Onderwerp:

NiauwjaarabiJeankoaat
Stichting VHP (i.o,) datum 2 Ftb. t9?6

CO
d.

Ontvangen ward aan achriftelijka uitnodiging, tojb hat

bijwonen van da Niauwjaarabijaankoaat Tan dwITtlchting

Volkanationala Para (in oprichting) "Da Club Tan 25"•

Blijkans deze uitnodiging sal da bijeenkoast wordan

gahoudan op zondag, 1 februari 1976 in fin dar zalan

Tan hat Aastelhotel te Amstardaa, aanyang 13»?0 uur.

Hat prograjuaa Termeldt o.a dat ala gaatsprakar zal

optradan da Toorcittar Tan da Nadarlandaa Volkaunia.

(ffehan Q. QLIMMERVEEN, 1̂ .11.*28).

Ean kopia Tan badoalda uitnodiging wordt bij dit

rapport gaToagd*

U/3
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1) Zo nodg andere rubricating aangcvm.

Afschr:

Informatie N.V.U.

Op zondag, 1 februari 1976, te 13-30 uur werd doc
de Sticliting V.N.P. i.o. "De Club van 25", een nieuwjaars-
bijeenkomst gehouden in een der zalen van net Amstel-Hotel
Prof. Tulplaan 1 te Amsterdam.
(Noot rapporteur: Het de Stichting V.N.P. i.o; wordt bedo<
"De Stichting VoIks-Nationale Pers" in oprichting).

De bigeenkomst die precies om 13-30 uur aanving,
werd'Keopend door de voorzitter van de Stichting V.N.P. i,

•

Nadat hij de aanwezigen welkom had geheten, gaf I
een uiteenzetting van het doel en de taak van "De Club vai
25". In de eerste plaats noemde hij het noodzakelijk dat :
der lid van de "club" zich financieel zal moeten inzetten
om tot oprichting van de Stichting Volks-Nationale Pers t<
komen. HiJ kwam dan ook met het voorstel, dat elk van de
aanwezigen honderd gulden zou moeten geven, om zodoende d<
eerste aanzet tot verwezenlinking van de Stichting te gev«
Zijn voorstel werd staande de vergadering aangenomen, waau
door hem van elk van de aanwezigen honderd gulden werd ge-
ind. Hierna verzocht hij aan de leden om ook een kleine b:
drage te leveren voor de zaalhuur deze middag. Hij vond h<

- een -

200 A 03



1) Zo nodig ander* nibricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr.

/ een ongelukkige zaak, dat, ook al weer om financiele reder
het blad van de N.V.U. "Wij Nederland", zo onregelmatig ve
schijnt. Hij vroeg zich af, of er mogelijkheden aanwezig
zouden zijn, om de rechts georienteerde persmedia te beweg
de doelstellingen van de N.V.U. zo objectief mogelijk weei
te geven. Daarnaast zou dan meer moeten worden gedaan aan
propaganda voor de N.V.U. Dit alles zal geld gaan kosten,
maar ik vind - aldus - dat dit een talkis voor '
Club van 25". Onze taak is om te komen tot een Volks-Natic
nale beweging.

Eierna werd het woord gegeven aan de gastsprekea
de voorzitter van de N.V.U., Johann G. GLIMMEBVEEN. Hij
hield een referaat over Volks-Nationalisme en raiaiale-, £
ciale- en economische problemen van Nederlanders en buiter
landers. Hij noemde het een onzinnige zaak dat het aantal
werklozen steeds groter wordt en dat de Nederlandse regeri
het aantal gastarbeiders, die toch grotendeels de oorzaak
zijn van die werkloosheid, niet wil afremmen. Ook vdmd hi^
dat er teveel onregelmatigheden gebeuren ten aanzien van £
ciale uitkeringen. Kritiek had hij ook op minister Pronk,
die met zijn ontwikkelingshulp het communisme in de kaart
speelt. Mijn streven is er op gericht, aldus GLIMMEBVEEN,
indien de N.V.U. als politieke partij in 1977 de 2e Kamer
haalt, allereerst de ontwikkelingshulp af te schaffen en c
defensie uitgaven te fcergroten. Voor het zover is, zal er
nog veel werk door ons alien moeten worden verricht. Hij
dacht hierbij aan verdeling van Nederland in achttien dis-
tricten waarbinnen de N.V.U. actief zou moeten zijn. De h«
druk zal echter moeten liggen op de grote steden Den Haag
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Allereerst moet er geld
komen voor het verkiezingsfonds. Getracht zal worden om
grote bedrijven te interesseren voor de doelstellingen vai
de N.V.U. Dit zou moeten gebeuren met een z.g. bedelbrlif
waarbij de noodzaak tot ondersteuning van een werkelijke i
tionale Volks-Unie, duidelijk omschreven dient te worden.
GLIMMEBVEEN deelde in verband hiermede mee, dat reeds een
toezegging was gedaan door een groot meubelbedrijf uit Bea
kel en Bodenrijs voor een bedrag van f. 40.000.— voor hel
verkiezingsfonds van de N.V.U. (Niet bekend werd de naam i
het bedrijf - noot rapporteur).

Verder sprak hij over samenbundeling van rechts«
krachten. In dit verband noemde hij de oud-strijders uit c
Koreaanse oorlog en de oud-mariniers. Ook de contacten mel
de "Viking jeugd" zouden moeten uitgroeien tot een nation?
jeugdbeweging van de Nederlandse Volks-Unie. Hij had over:
wel bezwaar tegen de uiterlijke kentekenen waarmee de Vikj
jeugd zich in het openbaar vertoont, die sterk doen denkei

, aan de jaren »40-'45. Zo had hij ondermeer ook kritiek op
t enkele leden, w.o. en . , die op
I deze middag een zwart gekleurd overhemd droegen. Wel vond
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r

hij, dat de N.V.U. een eigen vlag moet voeren, wanneer het
zich in het openbaar manifesteert. Hij dacht hierbij aan e
rode vlag met daarin een witte cirkel, in het midden waar-
van een z.g. "zwarte drop" zou moeten worden aangebracht,

Ook het punt van een eigen "ordedienst" kwam
weer ter sprake. was bereid om de 1
ding van een dergelijke ordedienst op zich te nemen. Hij
vond dat deze dienst bewapend zou moeten worden met een Id
kaliber pistool. Over een en ander zal nog nader van gedac
ten worden gewisseld.

Tot slot van zijn betoog riep GLBflMEBVEBN alle
aanwezigen op om zich daadwerkelijk in te zetten voor de A
kiezingscampagne, waarvan hij veel verwacht. Br moeten voc
de verkiezingen minstens 135.000 pamfletten worden gedrukt
zo deelde hij mede. Om de kosten hieraan verbonden zo laag
mogelijk te houden, deed het voorstel dexe
pamfletten in zijn bedrijf af te drukken. Alleen de kostei
van het papier zouden dan voor rekening van de partij kom<
QLIMMEBVEEN en ook de andere leden bleken met dit voorste]
bijzonder te zijn ingenomen, zodat werd besloten hier nad«
op terug te komen in een volgende bijeenkomst,

Na het referaat van GLIMMBHVEEN was er nog een
kameraadschappelijk samenzijn, waarna de bijeenkomst te 01
geveer 17.00 uur werd besloten.

GEZIEN:

V
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Haak van NEDCRLAND wear aan VADCRIANO
voor Uw kinderan

an Uzelf

u s.,

Hiarwada nodlgen wij U uit tot hat bijwonen van onza NXEUM3AARSflX3EENKOBST
op zpndag, 1 fabruari 1976 in hat Amatel-Hotal, Prof* Tulplaari 1 ta Aneter
da«* (Vanaf hat Cantraal-Stationt trantlijn 4 t/w Pradarikaplain)*
Aanvangi 13.30 uut. * • • '

Tha«a«ai
Volkanationala Para en Politiak in NedarlandlU

tfezan an doal van ean Volka-Nationale Para in Nadarland.
Taakatelling "Oe Club van 25".
Inatalling van aan atuurgroep VNP.
DieeueaAee.
Pauze* ,
Referaat van onze gaataprakar, da voorzitter van da NtfU, over Volke~Nationa-
liaae en raoiala-, aooiale- en eeonomiaeha problaman van- Nadarlandara an
bultanlandara. .
Xnforaiatia evar (Vblka)Natlonala groapen in da Nedarlandan an Europe*
tfanaf .oil. 16.00 uur kaaiaraadachappelijk aamanzijn.
Sluitingt oa. -17*00 uur. • . .

Oit ia aeri baeloten bijeankoaat voor vitaluitend ganodlgdan Mat introduotfaa.

tfij varwachtan 0 gaarna in hat Amatel-Hotel.

3anuari 1976, Stichting VNP i.o.
"Oa Club .van 25"

Poatbua 10.366,

A '•' a t a.r fl a •.
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datum 8 AFR. 1S76

PUT.:

Afechr.

NVO-kongres. gehouden op zondag 28-5-76 in Hotel Figi te Zeist.

Aanwezig waren circa 25 personen, o.w.:

J.G. QLIMMEEVEEN

Ma opening door als congresvoorzitter en het voorlezen T,
de notulen van de algem. ledenvergadering dd. 23-3-75* word het woo
gevoerd door GLIMMERVEEN, voorzitter van de MVU.
Spreker memoreerde dat zaalverhuurders in Haarlem en AnstelTeen het
contract hadden verbrokent zulka n.a.v. de dreiging van CPN-xijde o
een rel te ontketenen bij het doorgaan van de betreffende NVU-verga
ring.
Hij herinnerde ook aan de niet geslaagde intimidatie van een oownun
sche knokploeg in Den Haag.
Door de nieuw ingelaete wetaartikelen betreffende het anti-racisne
hij in Amsterdam terecht moeten ataaa.
De NW zal er bij de Min. van Justitie op aandringen om deze artike
buiten werking te stellen.
Vervolgens ontvouwde GLIMMERVEEN de plannen voor de verkiezingacamp
in het kader van de in 1977 te houden verkiezingen voor de Tveede
mer. Hij wees daarbij op het gevaar van inbealagneming van propagan
materiaal. Alles kan via de legale weg worden bereikt, maar het moe
wel duidelijk zijn dat eventueel geweld van comnunistische zijde do
one met geweld zal worden beantwoord*
Een onbekend gebleven man, jooda type, bood / 5*000.— aan voor de
verkiezingacampagne. De wijze waarop hij dit deed, schoot bij QLIMM
VEEN kennelijk in het verkeerde keelgat. QLIMMERVEEN reageerde tena
ste erg boos met de opmerking dat wanneer betrokkene hem het progra
wilde opleggen, hij zich zou terugtrekken.
Mevr. en hebben laten weten dat zij geen zittin
meer willen hebben in de Raad van Bestuur.
Mevr. heeft daarvoor haar slechte gezondheid als argument as
gevoerd; trekt zich terug omdat hij het niet meer aan-
durft.
Ala nieuwe kandidaten voor de Raad van Beatuur werden genoemd:
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en . Ben reactie hierop bleef achterwege, zodat beiden ala lid
van genoeade raad verden geaccepteerd.

en spraken daarop het congrea toe, waarbij eeratgenoea<
zich als een bijzonder goed en zich ale een slecht apreker ontpo;
Beiden lieAen zich enthousiast uit over de taak *•» om als nederlanda.
jongeren ons land weer in een leefbaarder kliaaat te brengen.
Ala afgevaardigde ran de Vlaaqiae Jongeren betuigde dr.
zijn aympathie voor het eerlijke en hardnekkige atreven ran de NVU.
Ala laatate apreker werd het woord gevoerd door •
Hij juichte het enthouaiaaae en de begeeatering van de Jongeren toe,
maar waarachuvde er voor niet direct te grote verwachtingen te koeate
van de a.a. kaaerverkiezingen*
Te circa 17.00 uur werd de bijeenkomat door de kongreavoorzitter geal
ten*
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IPtBO)
van iToop (Blimmerveen

_ Nederlanders:

Opnieuw is een blanke vrouw door kleurlingen op beestachtige wijze

verkracht. Ditmaal door ELF Surinamers.

De Haagsche Courant verzwijgt vbor haar lezers,dat dit Surinamers

zijn.
Zodra de Nederlandse Volks-Unie aan de macht is,zullen:
1) Deze ONDERMJENSEN zonder vorm van proces standrechtelijk worden

doodgeschoten.

2) Hun landgenoten,die door de overgrote meerderheid van ons volk

hier niet worden gewehst,binnen drie maanden naar Suriname

worden teruggezonden.

3) De directie en de redactie van de Haagsche Courant zich wegens

het verzwijgen van de waarheid voor een speciaal in te stellen

rechtbank moeten verantwoorden.

4) De huidige politieke machthebbers,die door hun wanbeleid ver-

antwoordelijk zijn voor de misstanden in onze samenleving die

tot dergelijke weerzinwekkende gewelddaden leiden, wegens op~

zettelijke benadeling van ons volk eveneens voor een speciale

rechtbank terechtstaan.

Nederlanders, sluit u aan bij de NVU en strijd mee om aan de wan-

toestanden in ons land zo spoedig mogelijk een einde te maken:

JOOP GLIMMERVEEN,

Voorzitter NVO

NEDERLANDSE VOLKS - UNIE POSTBUS 10.366 AMSTERDAM



H E T C O II O R B S

v?n de ITederlpndse Volks-Unie

op voorstel v?n de
HAAD YAH BESTUUR

BB3LUI?:

de vci^ende wijzigingen ppn te brengen in de Stptuten, vp-n krp.cht geworden op
. . 23 EFprt 1975:

I De tweede volzin vrn het derde lid vp.n artikel 5 wordt ?-ls volgt gelezen:
"D? overige le-len worden gekozen door het Congres, op voorstel VP-R de Rppd
vrn Bestuur".

II APT- prtikel 6 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
"(4) Indien een lid v66r het rinde vpoa zijn zittingsperiode pftreedt of
km de Re^pd v^n J'estutur, onder goedketiring vrn het Bestuur v?n de Stiohting, ee:
opvclger êvawijzen voor het resterende deel van de zittingsperiode".

III Artikel 19 wcr-it pis volgt gelezen:
"(1) De leden vp.n de T-Jederlpndse Volks-Unie worden onderscheiden in gewone lede:

en kpderleden. Kaderleden zijn leden, die hetzij een in de Stp.tuten of in
-\k fteglement voorziene ftmctie bekledenr hetzij voor de Kederlp.:

se Volks-Unie zitting" hebbdn in een door verkiezing spmengesteld opentp-pr
'̂  college, hetzij doer het Dpgelijks Bestuur als k?.derlid zijn toegelrten.

.̂ — (2) De wijze, wprrop het lidmpatschpp wordt verkregen en verloren, de voorw?p.r
voor het lidrapptschpp en de dpp-rrpn verbonden plichten en rechten, vcor za
niet .verneld in de Strtuten, worden geregeld in het Huishoudelijk Reglemen

IV Artikel 24 v;ordt p.l volgt gelezen:
"De Rp-pd VPJI Bestuur stelt een Huishoudelijk Regleraent vpst, houdende bepplinge:
ter uitvoering V?-n de Stptuten en, voor zover nodig, omtrent p.lle zp'ten '-relke
r.iet in de Stptuten zijn geregeld. Desgewenst kunnen beppplde zp-ken door-de Rp^»
lij pfsofoderlijk r̂ gleraent wbrd^n geregeld."

T IT? prtikel 24 \*ordt ingevoegd een tussenregel, luidende:

"Wettigheid van Besluiten",
gevolgd door: .

"Artikel 25- (1) Alle besluiten v?.n de Rp^d vp.n Bestuur en vp-n het Congres word
door het Dp-gelijks Bestuur ter kennis gebrp.cht van het Bestuur

^ de Stichting. Indien het Bestuur van de Stichting mededeeltt d
een besluit npp-r zijn oordeel, door inhoud of wijze vp.jn. totstp

—̂ . koming, in strijd is met de Stptuten of met in ITederlpjnd gelde
_̂ v/ettelijke bepplingen, wordt de tenuitvoerlegging dr?rv?n opge

schort totdp-t tussen het Bestuur v?-n de Stichting en de Rppd v
Bestuur, resp^ctievelijk het Congres, overeenstercmirg is berei
over zodanige wijzigingen, d?.t de strijd met de Stp-tuten of me
wettelijke bepp-lingen is opgeheven.

(2) De Ra?d van Bestuur is bevoegd, besluiten vpja het Dp̂ e.lijks Be
stuur ppn het Bestuur vpn de Stichting voor te le-'gen ter toet
pan de Stp-tuten en/of ?.pn wettelijke bepplingen. Het beppplde
de tweede volzin vp.n het eerste lid is dp-n vpoi overeenkorr.stige

. toepassingv"

.VI 3>e besta?nde pjrtikelen 25 en 26 tvorden genuramerd 26, respectievelijk 27*



DRAAIBOT-fc
ZZZHZZZH !*

voor de verkiezing vp.n de leden v?*,. .'e r?prd vpr. IJestuur ter ver'rwierim: vpn het
Congrea te Zeist op 28 np^rt 1976.
1. J)e Con^osvourzitter deelt mede, « i r L in overeenstenming met de Stptuten het

Bestuur vpn de Stichtirg tot S**un p.;'.-1 en Toezicht OT> de ";Tederlp.nJse Volks-Unie
het prntp-1 leden vpn de Rppd vpn ;:>cstuur vocr het konrnde verenigingsjppr heeft
vpstgecteld op tien. Vo rts wijst h i j erop, rip.t de 7,itt:i.n;-;speriode vpri de in
in 1975 door het Bentuur van de Stichtin;; a?ngev;ezen leden vpn de Rppd, te wete
mev;ouw en de heren Olinrcerveen, (j en
•ppr? in 1'77 z?l aijn verstreken.

2. T)e OonfTT^GVoorzitter declt mede, drt v r> : de in 1975 door het Con^res gekozen
leclcn vpn de HPP de heer rcecis >ort np zijn verkiezin,^ Kijn functie

herft neergelegd, en dp.t de hrer zich niet herkiesbppr ste.lt.
Vervolgens deelt hij mede;,; dpt i3<- Hpr 1 vpn l^estmur in zijn oude r-pmenatelling
pi."3 hrndidpten voor verkie/aing door het Congres voorstelt de heren
en te herkiezen en pis nieuwe lederi te kiezen de herer,

en , die beiden resoectievelijk sedert 15 jpnunri 1 76 en sedert
26 februpri 1976 Imitengewone lee1 en vpn de Rpr. ' ::i jn« ••••••••••••••••••I

3. Indien het C-.ngres met de v ^ orste .1 en, berioeld onder 2, ?!:!:• ore! iT??*! deelt de
. Con.f-resvcorzit'. r rr.ede, apt een vrrkiezin," vrn den nieuv;e Voor^.itter niet ppn

tie crde is, cippr/hf* VcoPBi^f>aehp'p/vp.n de heer Glirnmerveen tegelijk met diens
TI . ^ne- ;:ittingsperiode pis lid vpn de H r r - - vrn :?er.t-,.ur ein-Ji.-rt.
1 A. Indien het Conrrec de voorsteller., "hodoeld onder 2, niet goedkeurt, deelt de

:jon,~resvoorzitter mede, dpt de R; : vrn .'Vntuur het Conzrec. veer ombeppp-lde tij
verr!r>{^:t en d'pt in pfwpchtin,j vrn de heropening vrn het Gon,rTes de Rrrd in :i.1r
o-iJ.«» srner.stellinG "blijft functioneren, r-crlt; ic vccr,"eschreven dcor het Iluis-
hou-'elijl: "r
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• Vrijheid
• Rechtvaardigheid
• Waarhcid
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Secret ariaat:
Postbus 10366, Amsterdam

PROGRAM VAN DE NEDERLANDSE * VXDLKS-UNIE*

ASIS PROGRAM

+ Krachtige, dynamische en creatieve Ne-
derlandse Volksgemeenschap

+ Rechtvaardige, waarachtige en vrije sa-
menleving

+ Eenheid van het Nederlandse volk in de
Unie der Europese volkerengemeenschap

• . .
KERN PROGRAM

1. Doetbewuste ontwikkeling en vorming
der volksgemeenschap, gericht op de
Europese I evens- en cultuurpatronen

"" In het algenneen en die der Nederland-
in het bizonder. _ . . .

Uoor middel van:
a.Afstemming van de leerprogramma's

van het Onderwijs op ethische en
more I e waarden, gedurende de Vor-
ming, Scholing en Universitaire op-
leiding, zodat een stabiele en leef-

' bare volksgemeenschap wordt opge-
bouwd.

b.Speciale aandacht voor de werkende
jeugd, d.w.z. doorbetaalde vormings-
studietijd en volledige vergoeding
van scholingskosten buiten de arbeids-
tijd, opdat haar waardevoile bijdrage
in het arbeidsproces permanent ver-
nieuwd wordt.

c.Objectieve voorlichting over Neder-
land en gebruiken en zeden van an-
dere volkeren in het Onderwijs en

via gebalanceerde uitspraken door
Pers, Radio en Televisie.

d.lnvoeging van Kunst an Cultuur In
de Onderwijsprogramma's.

e.Bevordering van lichamelijke ont-
wikkeling, sport en spel voor de ge-
hele Volksgemeenschap, in het bij-
zonder voor de jeugd, o.m. via het
Onderwijs. Beperktng van de sport
voor wat betreft de commercieJe
sf eer. • '

f. Verbinding van mens en natuur door
recreatie-activiteiten, voor de herop-
bouw van de volkskracht en de onder-
linge saamhorigheid. Steun aan ver-
enigingen en instituten welke reeds
op dit terrein werkzaam zijn.

De Nederlandse Volks-Uniebiedt het
Nederlandse volk, dat geworpen is in
de crisis van vernieuwing en vernie-
ling van deWesterse Were Id, het al-
ternatief voor de toekomst.

Zwijg niet I anger,
Zwijgende MeerderheidJ

Jongeren en Ouderen, dus alle gene-
raties: overbrug de z.g. "kloof", die
moedwillig dcxsr vreemde machten is
opgeroepen om onze volkswil te ver-
nietigen.

Sluit U ean.U die vernieuwing wilt.1

assort-*



2. Handhaving van de Const i tut i one I e Mo-
narchie onder het Huis van Oranje, ;waar
bij de drager van de Kroon de Eerste
Oienaar van de Staat is en het symbool
van de Eenheid van het Nederlandse
Volk.

krachtige democrat i-
sche maatgCnappr? v-gebaseerd opvolks-
nationale verantwoordeiijkheid. Het
tot stand brengep van evenwicht en har-
monie der maatschappelijke krachten.

Door middel van:
a. Omvorming van de Staten-Gene-

_ raal in 3 categor ieen :
1. de poll tieke parti jen
2. afgevaardi gden van grotere en

klcinere werkgemeenschappen
3. afgevaardi gden van andere reeds

bestaande nationale geledingen,
zoals b.v. de medische stand,

- de kunstenaars, de strijdkrachten.
b. Verde I ing van grote gemeenten In

wijkgemeenten/buurtschappen, zo-
,,dat onder I ing contact tussen de be-

woners tot stand komt via centra
van culturele en recreatieve aard.
Tevens wordt hierdoor de bestuur-
lijkheid vergemakkelijkt.

c. Wijziging van de woningbouw tot
gerichtheid op daadwerkelijke woon-
en leefgemeenschappen, dus aan-
gepast aan de geldende behoeften
van intermenselijke communicatie.

d. Verbetering en uitbreiding van het
gerneenschepsvervoer , sanering
van het particulier vervoer.

4. Ontplooing van de geestelijke en more-
le- levenswaarden van het volk, d.w.z.
harmonisatie tussen:. individu-gezin-
volksgemeenschap, overeenkomstig
de filosofisch-religieuze basis van de
Europese Beschaving.
Vorming van nieuv»'e levensnormen en
en ere-codes in overc-enstemming met
de oorspronkelijke en eigenlijke karak-
terslructuren cier Europese volken.

Gefundeerd op :
a. Waardering voor de kwaliteiten

die elk individu in zich draagt.

bi. Erkenning van de opbouwende
krachten die in het gezinsverbar
aanwezig zijn.

c. Ontplooing van de krachten van
de volksgemeenschap die zich
in vooruitstrevende beweging
op de toekomst richt.

5. Evenwicht tussen de technische vooruit-
gang en de natuurlijke levensvoorwaar-
den. Dus het terugdringen van de uit-
wassen der techniek en alle kwalijke
gevolgen vandien, o.a. milieuveront-
relniging. Noodzakelijk: het begrijp-
baar maken van de persoonlijke verant-
woordeltjkheid t.o.v. wat wel en wat
niet mogelijk en geoorloofd is. C

6. Opbouw van een gezonde rationale volks
huishouding door:

a. het betrekken van de uitvoerende
krachten in de beslissingen der
leidende machten, in gemeenschaj:
pelijke verantwoordeiijkheid t.o.v.

. . . .de productie- administratie- en
..•.-.,.•-. dtstributiebedrijven. -

b. Bepaling van deze verantwoorde-
iijkheid in overeenstemming met
de betrokkenheid en het inzicht in
het eigen niveau en op het eigen
terrein.

c. Medezeggenschap c.q. mede-ver-
antwoordelijkheid zal tot uiting
men in een Bedrijfsbeheersraad
(BBR)^

d. Voorkoming van de uitroeiing van
de middenstand en onafhankelijke
werkgemeenschappen, opdat de
maatschappij niet zal verworo'en
tot een grote groep "horigsn" en
een kleine van technocraten.

e. Voortbestaan van de boerenstand
als een absolute voorwaarde voor
een Nederlandse en Europese volks
gemeenschap.

f. Scherpe controle op de misbruiken
die voortvloeien uit de sociale wet-
geving.

7. Voorziening in de speci&le problematiek
van personon tussen 50 en 60 jaar.

a. Evcntuele overheveling naar andere
me&r verantwoordalijke taken.
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b. Bijscholingscursussen enerzijds
wat betreft moderne arbeidsmetho-
den, anderzijds op sociaal-maat-
schappelijke terreinen.

c. Intensieve bemiddeling.om voor
deze groepen passende werkkringen
te vinden via specifieke insteltingen
opdat hun speciale inbreng en kracht
.voor de volksgemeenschap niet ver-
loren gaat.

Voor personen van 60 jaar en ouder:
a. Recht op pensionering uit een nieuw

algemeen volkspensioenfonds, on-
der erkenning van ieder's recht om
in zijn functie werkzaam te blijven
zolang hij daartoe de geestelijke
en lichamelijke eigenschappen be-
zit, vast te stellen door een Soci-
aal Medisch Instituut (SMI)

b. Scheppen van mogelijkheden tot
aan deze leeftijden aangepaste be-
zigheden via landelijk samenwerken-
de organen.

c. Sociaal-medische begeleiding der
oude-dag problematiek ter voorkoming
van vervreemding en dus vereenza-
ming in de volksgemeenschap.

Intensieve bestrijding der georganiseer-
de misdaad en de toenemende geweld-
dadigheid en agressiviteit; deze bedreigt
niet alleen ieder persbonlijk, mear werkt
ook demoraliserend op de volksgemeen-
schap omdat zij haar geestelijke weer-
baarheid ondermijnt.

Dit brengt onvermijdelijk met zich mede
a. Doorbreking van het vervreemdings-

proces van justitie en politie, want
zij zijn in feite de beveiligende en
beschermende organen uit de volks-
gemeenschap.

b. Terr i tori ale centra I i sat ie enerzijds
en functionele decentralisatie an-
derzijds der politiecorpsen, o.a.
criminele-, verkeers-, verdoven-
de middelenpolitie etc.

c. Samenwerking tussen verkeers -
en surveillance-poiitie met de
buurtschappen in geval van milieu-
vervuiling (straat, water, lucht)
en bevordering van gsestolijke en

lichamelijke hygiene,
d. Medewerking aan huIp-en sociale

activiteiten binnen deze buurtscha;
pen en regie's.

• • * * ' - • -

9. Heropbouw van de krijgsmacht door midc
van:

a. Een land-, zee- en luchtmacht
(vrijwilllgers) met een bondgenoo
schappelijke taak in Europees ver
band.

b. Nationaal volksleger met een deft
sieve territoriale en regionale taafc

c. Ciyiele dienstplicht voor mannen
.ter bevordering van de eerbied voo
de arbeid en in het belang der nati
nale economie.

. d. Civiele en para-mi I itaire dienst-
plicht voor vrouwen ter bevorderint
van onderling huipbetoon en sol Ida
riteit gericht op maatschappelijke
en dienende beroepen.

10. Daadwerkelijk samengaan van de Neder-
landse Volksgroepen tot een nationale

• • : volksgemeenschap, als deel van het
Europa der Volkeren.
Waarborging van nationale volks-, taal-
en cultuureenheid in een confederatie
van Europese volken.
Als consequentie hiervan: geleidelijke
afvloeiing en repatriering van niet-Eu-
ropese volksgroepen naar hun nationale
landen van herkomst en oorsprong.
Europa heeft recht op zijn eigen identity

11. Uitwisseling van culturele en vriendsch?
manifestaties tussen de Europese volkc
onderling.
Krachtige steun aan de Vlamingen in h>_
bevrijdingsstrijd en streven naar een zo
groot mogelijke integratie van de Noor-
delijke en Zuidelijke Neder landen.

Lidmaatschap
mcl. abonnement op periodieken

Gewone leden
Steunende leden
Studenten

f. 20,- )
" 35,- ) per jaa

11 10,- )



Neder landers

Steunt uw Nedsrlandse Volks-Unie die
het alternatief brengt voor een

Nieuwe Nederlandse Maatschappij.'
Elke bijdrage is welkomJ

Penni ngmeester:
M.de Vries, Nieuwendam
Postgiro 253404O
Gemeente-giro A'dam V 6735

12. Buitenlandse doeleinden:
a. Taak van de Buitenlandse politiek:

behartigfng van de belangen van de
*"̂ - staat en zijn burgers in het buiten-

(~- land.
b. Bemiddeling in conflictsituaties

tussen onze Europese broederlanden.
c. Her- en vereniging van Oost- en

West-Europa op elk moment als de
•?.-. -.'•; omstandigheden hiertoe aanwezig

• -•'••- ..zijn of dit vereisen. , •
d. Sptitsing der Ontwikketingshulp,

d.w.z. gelden verkregen uit de in-
.spanning en de arbeid van de Neder-
landse Volksgemeenschap, in 3

„• categorieen:
1. Aanpassing van minder ontwik-
kelde regie's in Nederland aan de

. nationale volkshuishouding.
2. Aanpassing der minder ontwik-

•-•/~ kelde landen in de Europese Volks-
huishouding aan de goed ontwik-
kelde landen.
3. Ondersteuning der ontwikke-
lingslanden buiten Europa volgens
het principe van wederzijds belang.

Lidmaatschap
incl. abonnement op periodieken

STRIJD PROGRAM .

I . Tegen hebzucht, egoisme, materialis-
me, geestelijk en moreel verval en ont-
binding der gemeenschap.
Tegen net karakterloze economisch li-
beralisme.
Tegen het waandenkbeeld van het marxis-
me en het communistisch imperialisme.

VOOR: saamhorigheid en onderling begrip.

II Tegen alle vormen van milieu-veront-
reiniging: moreel en materieel.
Tegen chaos en anarch ie.
Tegen verslaving, druggebruik en vlucht
uit de werkelijkheid.

VOOR: geestelijke en lichamelijke hygiene
VOOR : nieuwe Europese levensnonnen en

ere-codes.

Ill Tegen het vernietigen van het nationale
x en Europese vo I ksei gene. ^

• - • • » • - - ' • • - • • * , . . : .»^. ... - . - .. • ; . - ^^

VOOR : het behoud van elgeh identlteit
' VOOR: de eenheid van het Nederlandse

volk-, taal- en cultuurgebied
VOOR: het Europa der Volkeren.

f- 20,- )
" 35,- )
" 10,- )

Gewone leden
Steunende leden
Studenten
Penni ngmeester:
M.de Vries, Nieuwendam
Postgiro 2534040

Gemeente-giro A'dam V 6735

per jaar

LEVE NEDERLAND LEVE EUROPA

Q
Nederlandse Volks-Unie.

Dit program van de Nederiandse
Volks-Unie bewijst dat ons volk een
grote kracht in zich heeft, dus... een
grote inbreng kan hebben in het Euro-
pa der Volkeren.
In dit Europa der Volkeren brengt de
Nederlandse Volks-Unie r.aar voren:
De eigen Nederlandse cultuur en tra-
dities, zodat ons volk binnen deze
Europese Gemeenschap zijn eigen
krachtige en waardevolle plaats kan
Innemen.

actao SSJCE



JOOP GLIMMERVEEN

voor de

BLANKE NEDERLANDERS

nederlandse volks-unie postbus 10366 amsterdam



D Zo nodg andsre rubricwtng ungmon.

Afechr.:

Bljlagefa):

80

Beeloten rergadering Ned»Volkeunie«

Tor gelegenheid ran de 21at« juli orgainsterd* d«
N*derland8« Volksuni* in d« T«rraszaal ran "Erasaapolsky1
te Amoterdaai op die dag ««n b«slot«n T«rgad«ringa Aanwe-
»ig war*n o*a*t

Joop Glim««rT««B (14-11-28),

D« Vlaming»tt zija d« g«h«l* aiddag in Aasterda* ac-
ti«f g«w«eat« Op T»rachillead« punt«B ran d« stad hadd«a
zij pamfletten uitg«d««ld, later hadden zij zich met apa
doeken opgeateld voor net Belgiach conaulaat.

kwam binaen met de nieuwe HWij Nederland
en apoorde een ieder aan een aantal exenplaren te kopen
zijn koaten wat te drukken, Velen naaea er drie of veer*

Tertelde enige tijd in Italie te zijn ge-
weeat. Hij toonde enige "reehtae" apotprenten uit de Ita
aaaae pera. Hij had zelf ook een artikeltje in de kraut
daar geplaatat gekregen, waarin hij zich opat«lde tegen
de "dictatuur ran de yakbonden", De dag daarna waa hij b
de politie ontboden en moeat hij enkele vragen beantwoor
den* De HlinkaenM hadden kennelijk belangstelling voor h
gekregen* waaraehuwde dat het in Nederland ook
die kant «p zal gaan»

200 A 03



1) Zo nodlg andere rubricating aangeven.

VERVOLQBLAD Nr. 1.

Achter de beatuuratafel zaten de volgende peraonent
aiinnerTeen, • Us aer-
ate spreker komt aan het woord* Hij houdt een krac
tige apeech, waarin hij O*H« de Vlaaingen oproapt atrijd-
Tciardig te blijven •& atelt dat de NVU hen nia ateeda ater-
kere mate sal ateunen".

Daarna aprak _ • Hij gaf een geeohiedkundig
OT«rzicht van de "Ywrfranaing" ran d« Bclgca, nocad* p«rc«i
tagca «n falnin««rde t«g«B Vlaajiae invoaara ran Bruaa«l di«
hua kind«r«n naar ••» Fraaa* achool atoraa*

Tijdens 'a r«d« waa bian«ng«ko««nt
z»»r droak«B, Hij Tro«g aaa het eiade vaa di*oa b*toog h«t
woord «n trad wagg«l«nd naar Tor«n* hi«ld *«n lal-
land ooaaantaar op 'a r*d«, dooraptkt n«t vlo*k«i
•n bargo«ns: "Wat kan h«t «ij g.T.d. ach«l»n wat i«aaad
anoaat, roor nijn part gri«ka of italiaana, ala i» maar bli
is. Di« B«lg«n moet«n ophoudan »«t bun g*ouw«hoart hat ia i
laan naar belangrijk dat ar g««n Swalili wordt g«sprok«n at
ja kiadaraa niat gablokt of gaatraapt «ijn. We rechten tag«
Nagara en Marokkanen en Algerijnan en weet ik wat••••••"•

* woorden rerwekten eaige ontataltania, cowal
achter de beatuuratafel ala in da eaal. Sen fella Vlaalng
atond op en riep dat het een achande ia. "In Vlaanderen zo\o ieaand er reeda lang uitgegooid zijn". Na reel deining

werd oiteindelijk de aaak gesust en naa op een ati
plaata*

ataide de rraag of hij ook niet rat
nening ia dat de Vrijmetaelarij en neer nog de Joden aohtei
daze "rerfranaing" zitten* teneinde het nVolkaeigenen te TI
nietigen* antwoordde dat hierran hea nieta be*
kend ia,

Na de pause apraken nog en
de eerate aprak in een wat eaai betoog orer de gebeartenia*
aen ran de laatate jaren, waarbij de Vlamiogen zich hebben
Terzet tegen de aanalag op hn^ onafhankelijkheid en Toorta
orer het probleea ran de Vlaaaae Yolkaunie, waarin een grot
aantal werkelijke aetiviaten door de nwaterige afeer" zioh
thana niet »eer zo thnia voelt,

bracht de gebruikelijke denagogie, riep wee]
op tot de ̂ trijd en beloofde in de nabije toekoaat reaoltat<
die beide landen ten goede zullen komen. Na een uitToerige
diacuaaie werd de bijeenkoaat gealoten.
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D Zo nodg indere rubricating aano*v*n.

ACD

datum 2 9 JUL 1976

CO

b. / d.

Btfagefo):

Betrett: H«d,Volkauni« aa da taxichauffaurg*

Hietlij wordt U aa»g«bod«B. ••• puiflat Tarn d*
N«derlands« Volksaui*

m«t Sla bijlag*.-

200 A 03
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NEDERLANDSE VOLKS-UNIE
Bank: AMRO-bank Damrak Amsterdam Rekrno 43.50.11.405

Postgiro:3.208.384

Secretariaat:Postbus 10366

Amsterdam.
Geachte Heer,
onze ref:

: u nu wel duidelijk geworden dat deze regering, met name
van justitie, niet weet waar zijn verantwoordelijk-

heden liggen. Minister v. Agt en zijn functionarissen bewijzen dit
steeds opnieuw door hun onverschillige houding t.o.v. de belangen
der taxi-ohauffeurs. Men weige'rt stelselmatig hen de nodige waar-
borgen, omtrent veiligheid en inkomen, te verschaffen.
Voornoemde regering zegt telkenmale een' voorstander van het Open-
baar Vervoer te zijn, waar van het taxi-bedrijf een onmiskenbaar
onderdeel is. Voornoemde regering zegt ook, meer dan een andere
regeringsformule, de belangen van het gehele volk te vertegenwoor-
digen. In beide gevallen is het u duidelijk dat Den Uyl en zijn
vriendjes hun woorden en beloftes niet hard willen en kunnen ma--
ken. Op een volstrekt gewetenloze wijze veronachtzaamt men de be-
langen van het volk en een aantal belangrijke vertegenwoordigers
daarvan. leder normaal denkend mens zal door deze handelswijze met
stomheid geslagen worden.
Niet iedere Nederlander is' het er mee eens, dat een groep uit de
bevolking, in deze de taxi-chauffeurs, zonder een effeotieve be-
scherming door de wet of de mogelijkheid zich zelf v/ettelijk te
mogen verdedigen, aan een stelletje oplichters, dieven en moorde-
naars uitgeleverd wordt. Zelf stappen ze ge'e'n week achter het
atuur van een taxi; ten eerste acht men zioh daar waarschijnlijk
te hoog voor, ten tweede is men bang voor hun eigen "zeer waarde-
volle" leven. "Jan met de Pet" mag, ook bij een zog. socialisti-
sohe regering, alle risioo's dragen, opdat de "Hoge Omes1 van
het voor hen te vuil geachte werk de vruohten kunnen plukken.
De Nederlandse Volks-Unie keurt deze walohelijke houding van de
regering ten sterkste af. Ook HAAGSE taxi-chauffeurs zijn mensen.
wejQce men niet als schapen naar de slachtbank mag leiden. Ook
HAAGSE taxi-chauffeurs hebben familieleden, welke om hen treuren,
v/anneer men bij de uitoefening van het beroep om het leven ge-
braoht wordt. Daarom eist de Hederlandse Volks-Unie van de rege-
ring dat men aan alle redelijke eisen der taxi-chauffeurs te ge-
moet komt, opdat een effectieve'bescherming mogelijk wordt. Een
taxi is geen RIJDENDE DQODjSftlSTl Een taxi-chauffeur is geen po-
tentiSle ZBLFMQQBDBHAARl Daarom betuigt de Hederlandse Volks-Unie
niet alleen naar sympathie met het streven der Haagse taxi-chauf-
feurs, maar stelt zioh volledig achter haar eisen op en zal alles
wat mogelijk is doen, om deze eisen gerealiseerd te krijgen.

Hoogachtend,

DE NEDERLANDSE VOLKS-UNIE .
'. i- '?' :

juni 1976.
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ONDER DIT TEKEIU
ft BEEN WERKLOOSHEID
ft SEEN INFLATIE
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