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Ingevolge de mij daartoe verstrekte opdracht, heb ik: .

, inspecteur der Sijksrecherche te Amsterdam, eei

nader onderzoek ingesteld met betrekking tot de politieke paxti

de Nederlandse Volksunie, hierna af te korten met do letters N.

Bij controle in het verenigingsregister, "bijgehouden door i

Kamer van Koophandel en Fabrikken te Amsterdam, "bleek raij dat d

N.V,U. aldaar niet is ingeschroven, alhoewel dese organisatie t

Amsterdam gevestigd is. Wei was aldaar ingeschreven de stichtin,

tot steun aan en toezicht op de Nederlandse Volks-Unie, in dit

rapport af te korten met "stichting N.V.U.". Ingevolge de huidi

bepalingen aangaande de verenigingen, neergelegd in het nieuwe

B.W. bezit de N.V.U. sleohts "beperkte rechtsbevo.egdheid.

Ingevolge de opdraoht van mr. t Officier van

Justitie te Amsterdam, he"o ik getracht met de bestuursleden van

1T.V.U, een gssprek te hebben. Hun namen zullen hieronder worder

vermeld. Op de secretaris na, weigerden zij alien een dergelijk

gesprek, onder de motivering dat aij niet wenston inede te werke

aan een onderzoek dat mogelijk tot ont"binding van de K.V.U. zc

leiden.

De secretaris van de N.V.U., die ook secretaria is van de

stichting 1T.V.U., is genaamd:

Aon de Heer

Procureur-Generaal,
fgd. Directeuo? van Politie

ta

./,
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Bij hot gesprek dat ik met hera voerde, overhandigde hij mi;

op mijii verzoekj

1 * do statuten van de N.V.U.;

2. het huishoudelijke regrlement van die partij;

3, het program van de N.V.U.;

4* het korte prograroroa van die partij en

5. het verkieaingsprograra dier parti j.

Van deee stukken zijn door mij foto-oopie§n geraaakt, welke

in dezelfde volgorde genummerd ala hierboven vermeld, bij dit

rapport sullen worden gevoegd»

Op mijn vraag daartoe verklaarde de heer dat in navolgii

van andere partijen ( namen daarvan kon hij evenwel niet noismen

naast de poliHeke partij K.V.U. een stichting was opgericht, di(

met name de juridische belangen van de parti j moest "bevorderen.
ff —

Daar kwara volgena hem Mj dat de destijds voorgeschreven Konink!

ke goedkeuring, als bedoeld in het oude veronigingsrecht, ten

aanzien van de N.V.U. wel eens niet zou kunnen worden verleend,

waarom men zich destijds genoodzaakt zag, naast de N.V.U. een

stichting op te richten, welke wel als rechtspersoon zou kunnen

optreden. Daarom had men destijds de statuten van de N.V.U* ook

niet notarieel laten vastleggen. Ingevolge de overgangsbepaling

van het nieuwe verenigingsrecht, heeft men nu tot 1 juli 1979

de mogelijkheid e.e.a. aan te passen aan de nieuwe bepalingen,

SOBLt Door mij werd aan mr. gevraagd een uiteenzetti

te geven van artikel 1 der huidige statuten, met name aangaande

het daarin vermelde "begrip "ideologie van het volksnationalisme

mr. sette dat alsvolgt uiteen: "Sanenstelivan idee§n dat geba

seerd is op het volk als essentiele gemeenschap van mensen door

biologische, culturele en historische banden verbonden en voor

de staat als machtsorganisatie een dienende rol heeft te vervul

Volgens mr. was dezo omschrijving ont.leend aan de Vlaam

Beweging, waarmee de N.V.U. zich nauw verbonden voelt. Mijn opm

king dat het begrip van "biologisohe band" op mij overkwam als

een raoderne versie van de bloed- en bodemtheorie van het nation

socialisme, deed hij slechts met een ontkenning af, zonder dat

nader te willen uiteenzetten.



BESTUTIE N»V»_U« Zoals ik reeds eerder stelde is da N.V.U., evemals de sti

N.V.U., te Amsterdam gevestigd en wel .aan het adres van rnr,

Het "bestuior van de partij wordt thans gevormd door:

1 Sils



1. aln voor?;ltter Johnnn Oeor.^ GIJlViSRVfrSW, zonder beroep, gcbo
te Utrecht op 14 november 1$'2o, wonende to 's-rGravenhage,

2. als vice-vpor sitter ___
von

te Hxiisen N.H.

3. als secretaris mr. ___ , wiens personalia sta
vermeld op pagina 1 van dit rapport ;

4» als penningmeester
wonende te Papend

LEDEN; Ingevolge art. 59 lid. 1 van het huishoudeli jk reglement va

de N.V.U. ( bijlage 2 ) kan lid. zijn iedere man of vrouw van

Europese afkomst, die de llederlandse nationaliteit beait, waar

wereld hij of zij ook gevestigd is, alsook iedere man of vrouw,

door af stamming tot het Nederlandse Volk behoort en in het Koni

krijk der Ifederlanden is gevestigd, dan wel in Belgie, Jtankri-
. r

of Zuid-Afrika woont en/of de nationaliteit van een dezer state

bezit, Het aantal leden werd raij niet medegedeeld.

In Nederland wonende vreemdelingen, die niet door afkorast

het Nederlandse Volk behoren, kunnen door de raad van bestuur t

lid worden toegelaten, indien sij op grond van hun gezindheid «

nationale afkomst geaoht kunnen worden, voldoende verbondenheic

met de Nederlandse Volksgemeenschap te bezitten.

De heer over de inhoud van dit artikel gevraagd verklaai

dat men dit soort beperkingen zijns inziens niet als discniinim

mooht bestempelen. Men vindt, zo stelde hij, allerwege bij toe]

van leden tot een organisatie, bepalingen van beperkende aard«

~~ name dacht 'hij aan kerkelijko en sooiale organisaties, maar ool

wel.aan politieke organisaties. Mr. verwierp mijn stelling c

'Onderschri jving van het doel en/of de grondslag van een organis

tooh niet als discriminatie kon worden aangemerkt, hetgeen we'.

gezegd kan worden als je mensen weigert toe te laten tot je org

satie op grond van hun ras of nationaliteit, aan welke omstand'

. heden betrokkenen zelf niets kunnen af of toedoen. Hoe men hie]
V

ook dacht, zo merkte mr. op, .' ' het bestuur van de N.V.U. i

niet op 1* met dit artikel zich opzettelijk beledigend uit te

over raensen die niet tot het Nederlandse Volk behoren en dat e->

rain werd aangezet tot haat tegen mensen van een ander ras etc.

Op mijn vraag of mensen uit het het -stoegere Ned. Oost-Ind:

als lid kunnen worden toegelaten, antwoordde hij bevestigend. j

was door de eeuwen heen een zodanige band met hen gegroeid en I

dien woondon dit soort mensen vaak al van geslacht op geslacht

ons land, dat er z.i. geen belernmeringen waren hen als lid toe
1o + ev>_ MP>V> fs-nT-A^Vt. n-^ro-r fl-i-h anrvr-): moncsfin irn.nV- aT <* Tnd i Brthft . T-Tfirlp



landora, hetpeen men zo vervol^de hij niet kan :ê ron en ock nic

zegt van de Surinamers. Men hocrt, so atelde hij, nooit spreker

over Suririfcamse— of Antilliaanse Wederianders.

Ten aanaien van net lidmaatschap kwam ik ook te sprelcen o-v

onze Joodse medeburgers, Ik weea mr. daarbij op net gesteldf

het eerste lid van artikel 59> waar gesproken wordt over de mai

of vrouw van Europese afkomst,

Volgens mr. bestond er evenmin bezwaar Joden, die van

geslacht op geslacht hier te lande woonaohtig zijn, uit te sin:

van het lidmaatschap, Er was dan ook enige tijd iemand van jooc

afkomst lid van de N.V.U. geweest, doch die had inmiddels weer

bedankt.

De heer ontkende niet dat de redaotie van bedoi

artikel ingegeven was door de bij de oprichting van de If.V.U.

bij de oprichters levende gedachte te willen streven naar een

volk van blanke afkomst. Dat was b.v. ook de inzet geweest bij

verkiezingen, waaraan de N.V.U. had deelgenomen. Indiene$egen

de formulering in het verkiezingspamplet : "Joop Glinuaerveen v>

een blank Nederland" bedenkingen heeft of blijft hebben dan zoi

altijd nog gesteld kunnen worden :"Nederland voor de Nederland'

De heer benadrukte bij dit punt dat GLBiMERVEBN persoonlijk

verantwoordelijk was voor de verkiezingsactiviteiten, waarvan '.

ook de leiding had.

Ik verwees de heer naar art. 10 van het program (bijla;

waarin ter bereiking van het doel van een blank Nederland, zel:

als consequentie wordt gesteldi " geleidelijke afvloeiing en r

triering van niet-Europese vblksgroepen naar hun nationale Ian'

van herkomst en oorsprong. Europa heeft recht op zijn eigen id

teit% alsook naar het dienaangaande gestelde in het kort prog:

( zie bijlage 4 ) waarin onder punt 1 b wordt gesteld: "Onmidd

lijke terugzending van ( ook voormalige) Surinamers en Antllli

naar hun geboorteland. lir. verweerde zioh hierbij d

diverse staten in Oost-Europa ook hun niet welgevallige mensen

zenden, waarbij ik hem er op wees dat het hier.nu juist ging o

diotatoriaal geregeerde landen, die mensen van hun eigen natio

teit naar een sunder land zenden. Op grond van het gestelde in

10 van eerder genoemd program zou men ook b.v. Joden kunnen we

zenden naar IsraSl. De heer benadrukte evenwel dat de Jode

door de jaren heen al zo waren geintsgreerd in onze samenlevin

evenals de eerder genoemde Indisohe-Nederlanders, dat men zou

nen stellen dat deze bevolkingsgroepen anders geaard zijn dan

kleurlingen uit andere werelddelen.
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Sypibolont Ingevolge artikel 1 van het h-iinhoudelijk re^loment N.V.U.

Is het kenteken van die partij de odalrune. Ben afbeelding- daan

is te vinden op de eerst© en de la.atste pagina van het korte pr<

_ gram van die partij ( bijlage 4 )•

De heer daarover gevraagd verklaarde dat aanvan]

lijk een ander symbool was gebru'ikt. Dat symbool is nog terug t<

vinden in de kop van het volledige program ( bijlage 3 )• Hot

bestond uit een zwart gekleurd rond veld, waarin een witte vijf-

puntige ster en in die ster een rood gekleurde staande Nederlam

Leeuw met de bekende pijlenbundel in de erie poot en een zwaard :

de ander e, De zwarte en rode kleuren war en een toevalligheid e:

geen verwijzing, zoals ik suggereerde naar de kleviren van de N.

Men was tot wijziging van dat symbool overgegaan omdat de vijf-

puntige ster herinneringen opwekte aan d'e in de oommunistisch

geregeerde landen in Oost-Europa, die ook vaak een vijfpuntige

ster als symbool gebruiken. Daarnaast achtte men dit symbool te

ingewikkeld om door ongeoefende handen te worden aangebracht op

aanplakborden en/of muren. Men zocht daarom naar een teken dat

wel door ongeoefende handen gemakkelijk kon worden aangebracht

en vond dat in de Odalrune. Bij de keuze van dat teken zou men,

aldus de heer niet geweten hebben dat een dergelijk runeteke

in jongste wereldoorlog ook gebruikt zou zi jn door e'en der S.S.

divisies. Da.t zou men namelijk eerst geweten hebben toen daarva

sprake was in vrag'en die door enkele 2e kamerleden waren gestel

aan de Minister van Justitie. De heer stelde dat indien dit

breukpunt zou zijn, het bestuur van de N.V.U. bereid zou zijn e

ander teken als partijsymbool te kiezen. Overigens stelde de he

dat niet alleen de N.V.U. runetekens zou voeren. Ander e part

zouden dat ook doen. Met name de P.S.P., die het runeteken vooi

dood in haar partijembleem voert. Tevens benadrukte hij dat het

symbool van de hamer en sikkel bij grote groepen in onze bevoll

toch ook grote afsohuw veroorzaakte.

Mr. bestreed tegenover mij dat het gebruik van

runeteken zou getuigen van instemming met de nasi-ideologie, he

geen hij eveneens deed toen ik hem wees op het andere symbool T

zijn partij. Volgens artikel 2 Van het huishoudelijk reglemenl

bestaat de partijvlag uit een langwerpig rood veld met in het n

een witte cirkel, waarin de zwarte odalrune* De vlag van Kazj

Duitsland was qua kleur en vormgeving identiek, met uitzondoril

het runeteken, dat in laatstgenoeiade vlag het hakenkruis was. 1

heer verklaarde mij dat ook dit slechts een toevalligheid vn
Nevenorganisatj.es
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Hoewel statuten on huishoudelijk reglenent daarvoor plaats

hebben irigeruinid, heeft de W.V.U.,met uitzondering van een jet

organisatie, geen andere neven- of dochterorgcmisaties.

Volgens mr. had aelfs die jeugdorganisatie, genaamd' hel

Nederlands Volksnationalistisoh Jeugdverbond (NVJ ) in feite gc

betekenis. Er zouden nog geen plaatselijke en/of regionalo afdt

lingen zijn en van de paar leden- het aantal word mij niet ver-

strekt - die men had zou de te Utrecht wonende student

de landelijk Jeugdleider zijn. Het adres van deze studen-

werd niij niet verstrekt. De heer zeide dat zelf niet te weti

Uit andere hoofde was mi j bekend dat ook een zekere student

in die jeugdbeweging actief zou-. zijn. Bit laatste wer<

-mij door de heer .ontkend. aou inmiddels-weer bedah

hebben.

Op mijn vraag of relaties werden onderhouden met de in H.

Duitsland aotief zijnde neo-nazistische "VIKIKG-JUGEHD", welke

in one land een afdeling heeft onder leading van de te Den Hel

wonende , antwoordde mr. dat zulks niet meer he

geval was. Zowel , als die Viking-Jug end, hadden v

gens hem een te eztreera karakter.

Volgens de heer onderhoudt de N.7.U. kontakten

geestverwante organisaties in het buitenland en'wel de in Belg

werkzame "Voorposten" en "Were-Di", beide organisaties van

Vlaamse nationalisten.

De N.V.U. geeft een twee-maandelijks orgaan uit, genaamd

"Wij Hederland". Redakteur daarvan is de te Utrecht wonende

. Een exemplaar daarvan en wel dat

waarin het program is opgenomen gaat als bijlage 3 hierbij.

De verkiezingsaktie voor de op 25 mei 11. gehouden 2e K?

verkiezingen werd, naar de heer mij verzekerde,

gevoerd onder leiding van de lijsttrekker van de N.V.U. eerdea

noemde GLIMMERVEM. De redaotie van de in deze verkiezingsstrj

gebruikte panuSletten is van hem afkonstig. Hij is daarvoor dai

ook alleen persoonli^k verantwoordeli jk. Het had de heer

bedroefd dat vr.ij algemeen in het land de door of Tiaraens de BT

aangebrachte verkiezingsplakkaten waren afgescheurd, dan wel

met zwarte verf onzichtbaar gemaakt, ondanks het recht van

vrije meningsuiting. Dit laatste sloeg met name op die geraeen

waar dit was gebeurd in opdracht van het gemeentebestuur.

Het was voorts de bedoeling geweest in diverse plaatsen
het ./..
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hat land openbare vergaderingen ta houden. Met uitzondering va

Arnhem werd hen dat, volgens ror. overal onn-.ogelijk gemaakt,

veelal oindat zaalhouders bovreesd waren voor vernielirgen.door

andersdenkend'en, doch ook \el omdat in diverse gemeenten door d

plaatselijke overheid gedreigd werd met een verbod, uit vreea

voor ordevorstoringen.

Op 13 mei 1977 zou ian de vergadering te Arnhera plaata vin
en wel in hotel Carnegie.

Van de zijde van het gemeentebestuur werden geen belemmeri

in de weg gelegd, De vice-voorzitter van de N.V.U. , de hiervore

reeds genoemde , was nog maar enkele minuten met zijn

openingswoord bezig of er braken ongeregeldheden uit, waarna de

politie ingreep en de vergadering afgelastte.

De heer ontkende tegenover mij dat de JT.V.U. knokploeg

zou hebben. Wel zouden enkele leden optreden in het kader van «

ordedienst. Dat behoefde volgens hem niet te verbazen, omdat

als hij goed ingelicht was elke politieke organisation op door

haar belegde openbare vergaderingen ordecommissarissen laat op1

den. Of de ordedienst te Arnhem met geweld zou zijn opgetreden}

dan wel (slag-)wapens bij zich zgu hebben gehad, was hem niet

bekend.

Door mij rapporteur, is naar aanleiding van deze kwestie

gontakt opgenomen met de Arnhemse Gemeentepolitie. Aldaar verd<

mij fotcopieen verstrekt vani
•

a. de woordelijke tekst van de inleiding, gehouden door de vici

voorzitter van de N.V.U., de heer . op de opei

bare verkiezingsbi jeenkomst op 13 mei1977 in hotel Carnegie

Arnhem en van

b. een proces-verbaal «Wr. 87/104/77 dd. 17 mei 1977 van de Gem"

Politie te Arnhem, opgemaakt oontra de daarin.genoemden

en , beiden wonende te Amsterdam,

leden van de ordedienst van de W.V.U., wegens ongeoorloofd

wapenbezit t.w. een wapenstok en een alszodanig gebruikte

ijzecen stang.

De verbalisanten van het zojuist bedoelde proces-verbaal

hebben ook de heer GLBIMERTESN gehoord. Deze laatste zou die

avond de verkiezingstoespraak hebben willen houden. GLE41«IERVEE'

stelde bij zijn verhoor door de politie, dat hij de mannen,

hierboven als verdachten aangeduid, had opgedragens " Bij wano

lijkheden, de veroorzaker uit de zaal verwijderen",
Hij zou daarbij niet gezegd hebben op welke wi

dat ./.
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dat zou' mooten gefteuren. Hij ontkende dat de leden van zijn

"ordedienst" wapenen bij ssich zouden hebben gehad. Kij verklaai

selfs tegenover de politie dat hij, indion hij dat had geweten,

ten sterkste zou hebben afgeraden.

Verdachte verklaarde eohter

dat hij de wapenstok wel degelijk aan GLIMMERVEEN had laten z:

waarbij laatstgenoemde zich beperkt zou hebben tot de opmerkin*

er geen voorstander van te zijn dat hij een wapenstok zou ge'brx

Verdaohte verklaarde

dat de heer GLIMMER VEEN bij aankoyst in de vergaderzaal tegen<

een aldaar aanwezige persman hem en zijn maat had voorg<

ateld als zijn lijfwacht.

Opmerkelijk acht ik, rapporteur, net dat GLIMMER VEEN in z:

op die avond een paar uur tevoren via de radio Hilversum I uify

zonden toespraak onder meer de volgende passage uitsprakt

"Nederlanders, juist vandaag heeft de N.V.U. een morele o'

winning behaald op haar niets ontziende tegenstanders, Voor de

eerste maal is een zaalhouder en een burgemeester niet bezwekei

voor de dreigemsnten van linkse onruststokers en zal de N.V.U

vanavond een openbare vergadering houden in Arnhem. In de loop

deze morgen zijn reeds een aantal telefonische bedreigingen bi:

gekomen. Ditmaal bij de U.V.U. zelf. In de bij linkse extremis

gebruikelijke proletentaal werd aangekondigd dat als wij het w

ora onze fascistische smoel in Arnhem te vertonen, dit in elkaa

getrapt en geslSgen zal worden, Ik moet deze vertegenwoordiger

van-lde politieke onderwereld ernstig waarschuwen. De voorzitte:

de N.V.U. is beslist niet van plan, zoals de ethicus Van AGT,

linkse terreur te wijken en de aftocht te blazen. ( Op een ver,

ring van het C.D.A. te Nijraegen een paar dagen tevoren wq,s de

Van Agt het spreken onmogelijk gemaakt - opmerking van rapport

In tegenstelling tot het C.I).A* is het bij de Nederlandse V61k

een vaste regel dat zij in door haar belegde vergaderingen de

baas is. Na de toespraken is er gelegenheid voor een fatsoenli

debat. Maar tef?en ordeverstoorders zal hard en doeltreffend wo

opgetreden. Ik heb de ordedienst van de NVU opdracht gegeven i

raddraaJEi; die poogt de gang van zaken te ver st or en, desnoods

geweld onmiddellijk uit de zaal te verwijderen ".

ê onderstreping is van nij, rapporteur*

Terecht kan gesteld worden dat de ordeverstoringen tijden

die vergadering werd aangevruigen door tegenstanders van de H.
Niet uit het oog mag worden verieren dat de openingstoespraak
de vioe-rvooraitter van die beweging m.i. duidelijk racistisch
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tint was. Allerwoge was het bekend dat de If.V.U, met nanio- voors

een verv/i jdering van Surinamers, Antillianen en gastarbeiders i

ons land. Als dan een spreker uit die kring • opmerkt:• "Dese maoi

is het 32 jaar geleden, dat ons land word "bevxijd van ongewensl

vreemdelingen, Het is misschien goed te "bedenken, dat zich thas

medio 1977 m55r ongew'enste vreemdelingen in ons land "bevinden

dan tijdens de "bezetting ooit aanwezig waren. De bedreiging di<

zij voor ons volk Taetekenen is nauwelijks minder ernstig dan d:

gedurende de jaren 1940 - 1945»" is het voor een goed verstaan(

overduidelijk dat raensen me* een andere huidskleur in feite nô

zwarter worden'afgeachilderd dan de gehate bezetter van desti,j<

De inspecteur der Rijksrecheroh>

Gezieivr



STATUTE!! VAN DE MDĴ ŜE VOLlffiaJMj)

. . Dool

Artikel 1, De Nederlandse Volke-Unio is eon politieko partij, die op grondnlng van
de ideologic van het'VolksnationaliGmo het algemeen volaijn van hot No-

~derlandse Volk naatreeft, in hot kader van eon Vorenigd Europa,

Artikel 2, De Nederlandse Volks-Unie atroeft haar doeloinden na doors
a, deel te noraen aan verkiezingen voor beido. Kamers der Staten-Gcneraal,

voor Provincialo Staten, voor Gewestradon en voor Goneonteradenj
' -1'. b» het uitgeven van periodiekenj . ;-

c, het voeren van propaganda in de pers, door de omroep, op openbare en
•:--":: . besloten vergaderingen en door het houden van betogingen binnen hot

kader van wetten en veroirdeningenj
d, andere wettige middelen.

Artikel 3.

Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel. 7.

Bostuur •••:••

(1) De Nederlandse Volks-Unie is een vereniging zonder reohtspersoon~
lijkhoid.

(2) Do juridische belangen van de vereniging warden behartigd door de
Stichting tot', steun aan en toeaicht op de Nederlandse VoJLka-Unie.,; ;
hierna te npemen "de. Stichting",

De Nederlandse Volks-Unie is gevestigd te Amsterdam.

De Nederlandse Volks-Unie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.
Het oantal gewbne leden van de Raad van Bestuur (hiorna te nocmeni•
leden) wordt vastgesteld door het Bestuur van de Stichtingj hot bo-

•>' draagt. ten minste vijf, ten hoogste vi'jftien.
(3) De helft van de leden vor.dt benoemd' door het Bestuur van de Stich—

ting, De ovorige leden worden gekozen door het Congres, op voorstel
van de Raad van Bestuur, Indien de Raad uit een onevê i aantal leder
bestaat, zal het getal der door het Congres te kiezen leden 6en -
minder bedragen dan dat der door het Bestuvte .van de Stichting be-
no emden,

(1) De leden van de Raad van Bestuur bekleden hun funotie voor een pe-
riode van twee jaren,

(2) Het ene jaar treden de door het Congrea gekozen leden af, het ande-
re jaar de door het Bestuur van de Stichting benoeiade leden, De
eerste inaal bedraagt de zittingsperiode van de door het Congres ge-
kozen leden een jaar,

(3) Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, respectievelijk herbe-
noembaar,

(4) Indien een lid v6<5:a het einde van zijn zittingsperiode aftreedt of
overlijdt, kan de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van het Be-

.• stuxir van de". Stiehting, een .opvolger aanwijzen voor hot resteretide
1 deel van de zittingsperiode, ;

(2)

(1) Binnen do Raad van Bestuur bestaan de functies van Voorzitter, twe
. Vice-Voorzitters, Seoretaris, Penningraeoster en voorta zodanige an
dare funoties als • de Raad zal instellen, . -
Van de beide Vice~Voorzit.tera moot de een een Noord-Nederlander zi
de ander een Zuid-Wederlander.
De Voorzit.tor wordt door de Raad uit zijn midden gekozen, welke kt
ze door het Gongres diqnt te -worden bekrachtigd,

(4) De overige -funoties wordon door de ledon van de Raad in onderllng
Cfverleg verdeeld.. . .

(5) De leden kunnen twee of nieer funoties bokleden; .



Artikel 8. (1) De Baad van Beatuur kan buitengewone leden van de Read benoemenj ,
dio do vorgaderingen van do Baed slcohbs aullen bijwonen indierr
zij door de Voorzittor daartoe apeciaal zijn. uitgenodigd, en dan
een adviser ende stem zullen uitbrengon,

(2) De buiten£»jone ledon wordon tot wodcropzeggons benoemdj hun getal
.mag dat der gowone leden niet te boveui gaan.

(3) De leden van het Bestuur van de Stichting, die niet tevens lid van
de Raad van Bestuur zijn, hebben het recht, de vergaderingon van do
Raad als -.jaarneraers bij te voncn en. daar een adviserende stem uit
te brengon.

•Artikel 9, (1) De algemene leiding van de Nederlandse Volks-Unie berust bij het
Dagelijks Bestuuor.

(2) Het Dagelijks Bestuur bestaat uit do Voorzitter, de Secretaris en
de Penningneeater,-

Artikel 10, (1) Het Dagelijks Bestuur oefent alle bevoegdheden binnen de Neder lands©
Volks-Unie uit, die niet bij of krachtens de Statuten zijn voorbe-
houden aan de Raad van Bestuur of aan het Congres. . "

- ••• ; (2) Het Dagolijks Bestuur vert'egenwoordigt de Nederlandse Volks-4Jnie in
^ en buiten rechte. .

Artikel 11, (1) In spoedeisende gevallen is het Dagelijks Bestuur, bevoegd voorlopig
besluiten te nemen over aangelegenheden, die tot de bevoegdheden
van de Raad van Bestuur behoren,

(2) De Raad van Bestuur is in spoedeisende govallen bevoegd, voorlopig
besluiten te nemen over aangelegenheden, die tot de bevoegdheden

' • . . van het Congres behoren. . • •
(3) De in het eerste en tweede lid bedoelde voorlopige besluiten ver—

liezen hun geldigheid, indien zij niet door de Raad van Bestuur,
respeotievelijk door het Congres y in zijn eerstvolgende vergadering

• " worden bekrachtigd.

Artikel 12. (1) De Haad van Bestuur stelt werkgebieden in, waarin de taken binnen
'v de Nederlandse Volks-Unie worden gegroepeerd.

(2) De leiding van een wericgebied berust bij een gewoon of een buiten-
gewoon lid van de Raad van Bestuur.
Een gewoon of een buitengewoon lid van de Raad van Bestuur kan met
de leiding van, twee of meer werkgebieden .wor den belast.

(3)

Artikel 13.

Adviserende lichanen

De Raad van Bestuur. en het Dagelijks Bestuur zijn bevoegd, algenene
en bijzondeare, pernanente dan wel tijdelijke, radeh en conunissies
van advies in te stellen en deze weer op te heffen,

Artikel 1.4 • (1) Alls gelden, waardepapiereny bank— en girorekeiiingen, benodigd voor
de activiteiten van de Nederlandse Volks-Unie, gelden als eigondom
van de Stichting en worden desgewenst op haar naam geste'ld* '

(2) Alle roerende en onroerende zaken, bij de Naderlandse Volks-Unie in
gebruik, zijn het eigendonr van de Stichtixig en iforden desgewenst op
haar naatn gest eld, .voor zover niet 'blijkt dat deze zaken ' eigendom
zijn van andere natuurlijke of rechtspergonon.

Artikel 15. De Haad van "Bestuur on, binnen de grenzen door de Raad gesteld, het
Dagelijks Bestuur en/of de Penningmeoster voeren hot boheer over de
gelden, vaardepapieren, bank— en gircrekeningen, roerende en onroe—
rende zaken als bedoeld in artikol 14 krachtens nachtiging van hot
Bestuur van de Stichting en zijn daaraan rekening en verantwoording'
verschuldigd*



Torritorialo oonheden on besturen

Artikel 16, (1) Ter plaatso waar voldoende.ledcn van do Nederlandse Volks-Unie
•woonachtig zijn, kunnen afdolingon wordon gevornd.
Twee of meer afdelin̂ en, wolkor gebieden ̂ o*1 elkarjr grenz.en, kunnon
worden vercnigd iot kringen. ; • .

.Artikel 17.

Artikel 18.

Boven kringen en afdelingen kunnen, naar belioefte, overkoepelonde
plaatselijke en provinciale besturen wordon ingosteld.

De organisatie'van.afdelingen, Icringen, plaatselijke besturen en
provinciale besturen wordt in het Huishoudelijk Reglenent geregeld.

• •• • ' Do lodon ' • . '

Artikel : 19* (1) De leden van de Nederlandse Volks-Unie worden onder.scheiden in ge-
: .' • vone leden en kaderleden. Kaderloden zijn leden, die hetzij een in

;' '• de Statuten of in- het Huishoudelijk Reglement -voorziene functie be-
. kleden, hetzij vop3*.de.Uederlandse Volks-Unio ait ting hebben in eeai

- . door verkiezing sanxe'ngesteld operibaar college > hetzij door het Dage-
. . li jks Bestuur als kaderlid zijn toegelaten,

(2) Be trijze, waarop het lidmaatschap wordt. verkregen en verloren, de
voorrmarden vtior het -lidmaatsonap en de daaraan verbqnd̂ n plichten

• • '-.'.•• •' en reohten, voor zover niet verraeld- in de Statuten, worden geregeld
•••'•• '•-• . In het Huishoudelijk. Reglement. . . ::.

Dochterorganieaties

Artikel 20. (1) De Raad van Bestuur ken, met toesteraming van het Bestuur van do
Stichting, verenigingen instellen als dochterorganisatlea, net .door

: • • •• de Raad vast te stellen taken.
(2) Met betrekking tot do in het eerste lid bedoelde verenigingen vindt

;:- • artikel 14 overeenkdmstige toepas.ding. , ; .

Ondora choidingon
•. ' r . *

Artikel 21. (1) De Raad van Bestuur kan leden van de Nederlandse VolksrUnie, die
zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt yoor de parti j, .tot
lid van verdienste of tot erelid benoemen. ; . •

(2) Het erelidmaatschap kan in bijzondera gevallen ook worden toegekend
aan niet— leden.

Artikel 22. Indien het belang van de Nederlandse Volks-Unie zulks wenselijks
maakt, kan het Congres, op voors-bel van de Raad van Bestuur, perso-
nen tot erelid van de Raad van Begtuur of
Kederlandse Volks— Unie benoemen.

tot erevoorzitter van de

Hot

Artikel 23. (1) Jaarlijks wordt door de Raad van Bestuur een Congres bijeengeroepoi
waar ieder lid van do Nederlandse Volks-Unie toegang heeft en be-
voegd is, het woord te voeren en 6<Sn stem uit te brengen.

(2) De Raad van Beatuur is bevoegd, zo nodig een buitenge-vroon Congres
bijeen te roepen.



•Artikel 24.

Het Huishoudelijlc Reglement . • . •

Do Raad van Bestuur stclt eon Huishoudelijk Reglement vast, houdende
bepalingen ter uitvoering van de Statuten en, voor zover nodig, en-
trant alle zakon welke niot in de Statuton zijn geregeld, Desgewenst
kunnen bepaalde aaksn door de Raad bij afzonderJLijk regleraent worden
gerogeld, ' ••

ITottighoid v a n booluiton ' • • • • .
r ' t

Artikel 25. (1) Alle bcsluiten van de Raad van Bestuur en van hot Congres worden
door bet Dagelijka Bestuur ter- kennis gebracht van hot Bestuur van
de Stichting. Indien het Bestuur van de Stichting raeedeelt, dat een
besluit naar ssijn-oordeel, door inhoud of wijze van totstandkoming,
in strijd is met de Statuten of met in Nederland geldende wettelijke

*" bepalingen, wordt de tenuit'voorlegging daarvan opgeschort totdat
tusson het Bestuur. van de Stichting en do Raad van Bestuur, respec--
tievelijk het Co-ngres, overeenstenuning is bereikt over aodanige wij—
aigingen,- dat de strijd met de Statutcn of met wettelijke bepalingen
is opgeheven,

(2) De Raad van Bestuur is bevoegd, besluiten van het Bagelijks Bestuur -
aan het Bestuur van de Stichting voor te leggen ter toetsing aan de
Statuten en/of aan wettelijke bepalingen* Het bepaalde in de twoede
volzin van het eerste lid is dan van overeenkomstige toepassing.

Statutemrijziging

Artikel 26, (1) Zowel het jaarlijkse als het buitengewone Congres zijn bevoegd, op
voorstel van de Raad van Bestuur, wijzigingen in de Statuten aan te
brengen.

(2) De in het eerste lid bedoelde wijzigingen worden eerst van kracht,
nadat zij door het Bestuur van de Stichting zijn goedgekeurd.

-tikel 27.

Slotbopalific

Deze Statuten tfeden in werking, zodra zij door het Bestuur van de
Stiohting zijn goedgekeurd.



2
HUISHOUDELIJK REC&EMENE

Van do
NBDERLAKDSE VOLKS-UUIE.

EEHSTE HOOFDSTUK

Be Symbolen .

Artikel 1. Het kenteken van de Hederlandse Volks-Unie is de Odalrune.

Artikel 2. De vlag van de Nederlandse Volks-Unie bestaat uit een langvrerpig
rood veld met in het midden een witte cirkel, vaarin een zwarte
Odalrune,

• ' THEEDE HOOFDSTUK

De Raad van Bestuur

Artikei 3.(1) 'leder jaar, v66r de opening van het jaarlijks Congres, bepaalt het
Bestuur van de Stichting, uit hoeveel leden de Baad van Beatuur
he t Icomende jaar z a l bestaan. . . . •

(2) Indien het vastgestelde aantal kleiner is dan het getal der aiHfcen-
de leden, en daardoor de groep, welke niet.aan de beurt is om af
te treden groter zal zijn dan is voorgeschreven door artikel 5>

> derde lid, van de Statuten, dan zal door loting vorden "bepaald, '
welke tot deze groep behorende leden hun functie zullen verliezen*
De leden van het Dagelijks Bestuur nemen niet deel aari de loting, •

(3) Indien het vastgestelde aantal groter is dan het getal der zitten-*
de leden en daardoor de groep welke niet aan de beurt is om af te "
treden, kleiner zal eijn dan is voorgeschreven door arfrikel 5» d®r^
de lid, van de Statuten, dan zal door aarorijzing of verkiezing van-
een of meer nieuwe leden, op de voet van artikel 5§ derdo lid voor«
noemd, de "betreffende groep op de voorgeschreven sterkte wordcn ge*
bracht, Deze leden zullen slechts een jaar zitting hebben*

Artikel 4«̂ 1) Op het in 1976 te houden jaarlijks Congres treden de in 1975 door
het Congres gekozen leden af.

(2) Vanaf 1977 treden op het jaarlijks Congres die leden af, die een
zittingsperiode van twee jaar hebben voltooid of die op de voot
van het vierde lid van artikel 6 der Statuten zijn aangowezen in
plaats van een afgetreden of ovorleden lid, wiens aittingsperdode
op het Congres beSindigd zou zijn.

•Artikel 5» Indien da door het Bestuur van de Stichting aan te vijzen leden'
aan de beurt aijn om af te treden, dan zal het Bestuuc van de Stiofc
ting uiterlijk vo'o'r. do aanvang van het Congres aan de Raad van Be-
stuur: mededelen, welke leden het heeft aangewozen voor de volgendo
zittingsperiode. De Raad van Bestuuor br.engt.bij mondo van. de Con—
gre«voorzitter do nanon deaor leden ter konnis van hot Congres,

Artikel 6,(1) Indien de door het Congres gekozen leden aan de beurt zijn om af
te tredeh, dan zal do Raad van Bestuur uiterlijk voor de aanvang
van'het Congres eon voordrapht opmakon van do nieuw te kiezen leder

(2) Indien het Congres zich niot verenigt met de voordracht, verdaagt
de Raad van Bestuur het Congres.

(3) In het geval, bedoeld in het.tweede lid, zal de Raad van Bestuur
zo spoedig mogelijk een nieuwe voordracht opmaken en daarna het
Congres opnieuw bijeen roepen om over de voordraoht to beslissen.

(4) Indien het Congres ook de tweede voordracht verwerpt, dan vinden
het tifeede en derde lid" overeenkomstige toepassing.

(5) Hangende de procedure, voorgeschreven door hot tweede t/m vierde
lid, blijven de aftredondo leden hun functie vervullen.



Artikel 7.(1) Do Voorzitter treedt ala zodanig o£ bij hot eindo van zijn zittingg-
poriode in de Raad van Bestuur. volgens de bepalingon van artikel 4.
Hij is tcrstond horkiesbaor.

(2) Indian do Voorzittor tussen tweo bijeenkomston van hot Congros sijn
functic noerlegt of ovorlijdt, dan benoemt de Raad van Bostuuxr. uit

. • .• zijn middeft oon waarnoraend Vporzitter in afwachting van-do verfcie-
zing van ecn niouwo Voorzitter op het eorstvolgende Congres. Deze

. .". • • - . . - . . benoeming. b oho eft do goodkeuring van het Bestuur van de-Stichting.
• •: •: (3) Uiterli jk .v66r do aanvang van hot jaarlijks Congres zal do Raad van

Bestuur., in zijn •\roorgenomen.nieuwe samenstelling, uit zijn midden
ocn nieuwe Voorzitter kiezen.

(4) Indian het Congres weigert, de vorkiezing van do Voorzitter te be—
krachtigen op do voet van artikel 7, dorde lid, van de Statuten,
verdaagt do Raad van Beatvtur; hot Congres.

(5) In het in hot viordo lid" bodoolde geval benoemt- het Bestuur van de
: •••-...• : :•.-Stichting eon waarnemond Voorzitter, die in functie zal blijven

- totdat op een volgend Congres eon definitieve Voorzitter is gekozen.

~"-tjjkel-.-. 8.(1). Onmiddellijk na slviiting of rerdaging van een jaarlijks Congres komt
• . . de Raad van.Bestuur bij een, ter ondorlinge verdeling van de funoties,

.. ' '• (2) Indien over de-toewijzing van een of. meer funoties geen overeenstem—

. ": ;. . ming kan worden beroikt tussen 'de- leden, beslist de Voorzitter.

Ar,tikel 9«(1) H)e vergaderingen van do Raad van Bestuur worden op gozag van de
.... ,- ;• .;-. Voorzittor bijoengeroepen door do seoretaris, die de leden op doo»

- . . : hem te bepaleri wijze plaats on datum van de vergadering mededeelt, •-
^••••^- . .' ."(2) Do Voorzitter leidt de vergaderingon van do Raad van Bostuur. De le-

-. .̂- . ' , ; den houden zich bij hot naar voren brengen van hun opinies aan zijn
-• • : ,;. . in het laelang der orde gegeven aamd.jaingen.

(3) Voor hot nomon van geldige beslxiiten door do Raad van Bostuur is
. vereist,. dat ten minsto de helft van de leden, onder viQ twee leden

van het Dagolijks Bestuur:, aanwezig is, . ..;
..' • ; * (4) De Raad van Bostuur besluit bij meerderheid van stommen, Het: is tor

vergadering aanwozige leden niet toegestaan aich van stemming te
; . • onthouden, Bij staking van stemmen beslist over zaken do Vooraitter,

oVer personen het lot.
_- _ . .: -.-(5) Nadat oen besluit van de Raad van Bestuur is genoraen, hocft geen

. . . der ledon het reoht naar buiten toe van eon afwijkend inzicht te
doen blijken. -

Artikel 10, , . Op vergs.deringen van het Dagelijks Bestuur is artikel 9 van overeen—
.- ' - . • ' • ..• komstige: toepassing, met dien verstande dat de beraadslagingen en

-•••>• .:.'.• besluitvorming in dit college ook t'elefonisch of schriftelijk kan
-. geschiedon,

Artikel 11, De Voorzitter is het hoofd van het Dageli jks Bestuur. Hij draagt,
naast de telcen welke hem elders in het Huishoudelijk Reglement of

. . : • . in de Statuten worden opgedragen, de hoogste verantwoordolijkheid
..-; "vroor do eenheid en de orde in de partij en voor het goed funotiono—

. . • • . . . : 'ron van do partij-organisatie* Hij stimuleert do leden? in het bij-
. . - . • • aond«r do kaderleden, bij hun arbeid voor de parti j eii bij het uit—

dragon van do volksnationale beginselen.
:'• . • ".••.i V . '

Artikel ,12,(;1) Do Voorzittor is do officiBle woondvoerdor van de parti j nazir buiten
. . • • - . ' en van de Raad van Bestuur binnon do parti j.



(2) Onveruiiiderci do eigcn vcrantwoordelijklieicL van do fractievoor
zittors in oponbare colleges, in het bijzonder in de Twoode Ka-
mor dor Staten-Gcnorael, kan nieraand do parti j aan onig stond-
punt binden zonder algemenc of bijzondcro roachtiging van dc
Voorzitter.

" ' * •

Artikel 13. (1) De secretaris is belast met de briefvisscling van de Raad van
Bestuur, zowel met personen en instanties buiton do partij ala
met leden en organen van de partij, voor zovor doze niot tot
do bijzondere taak van do penningmeester of van hot hoofd van
een der weickgebieden behoort.

(2) Bo aecretaria ondertekent de brieven. Brieven van principi81e
V botekcnis,!met name aan'buiten de partij staande persohen en

instanties, wordon mode—ondertekend door de Voorzitter.
(3) De secretaris beheert hot corrcspondentie-archief van de partij

Andexe ledon van de Raad van Bestuur stellen hem kopieSn van da
door hen verzonden brieven, alsraede de originelen of kopieen
van de door hen ontvangen brieven, ter hand.

Artikel 14. De secretaris beheert de ledenadministratie.
In nauvr sonenspel rae"t de Voorzitter is de secretaris belast-met
de handhaving van de partijdiscipline.

Artikel 15 • (1) De secretaris is belast met het notulcren van de vergaderingen
van' de Raad van Bestuuc en van het Congres.

(2) De notxilen, bedoeld in het ecrste lid, zomede alle bosluiten .
van het Dagelijks Bestuuc, de Raad van Bestuur en het Congres,
worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris*
Desgewenst kunnen ook andere leden van de Raad van Bestuur de
besluiten .raede-ondertekenen.

Artikei 16.

Artikel 17.

Axtlktl 18.

De penningrae.ester is belast met het financicol behoer overeen—
komstig do bepalingen van het Derdo Hoofdstuk.

• •

(1) De vice—Voorzitter leidt de vergaderingon van de Raad van Be—
stuur: bij afwezigheid van de Voorzitter.

(2) Hij vervangt of vertegemrroordigt de Voorzitter in al die geval-
len waarin deze taak niet aan oen ander lid van de Raad van
Bestuur behoort krachtens Statuten of ̂ eglement of aan deze is
opgedragen door, de Voorzitter.

(3) Indien er.geen Voorzitter is, treedt de vice—Voorzitter op els
Voorzitter, totdat op reglementaire wijze een waarnemend Voorr-
zitter is aangeTfezen.

DERDE HOOFDSTUK

Finanoieel Beheer

Do ponningmoester bohecrt de gcldiniddelen van de Nedorlandse ••
Volks-Unio namens het JBestuur van de Stiohting. Hij int de in—
komsten en verricht de uitgaven.

Artikel 19. (1) De inkomsten van de Kederlandse Volks-Dnie bestaan uitt
a contributie van ledenj
b bijdragen van donateursj
c abonnementsgelden en vorkoopprijzen voor publicatiesj
d renten van belegde geldonj
e schenkingen, legaten, erfstellingenj
f bijzondore inkomsten.

(2) Ovor hot aanvaarden van inkomsten als bedoeld in het eerste
~ . lid onder e) on f) beslist de Raad van Bestuuc. Deze beslissing

behooft de goedkeuring van het Bestuur. van de Stiohting.
(3) Nalatenschappen kunncn slcchts onder voorrocht van boedolbe—

schrijving worden aanvaard.



Artikel 20. —. Do ponningmcGctor vorricht geon uitgavon, dan kraolvtens can bijson~
.dera of doorlppendo betalingsopdracht, vcrstrokt door het Dagolijks
Beetuur.

Artikol 21. (1) Do penningmoeater drcvagt zorg voor do belogging van do gelclon van
do Nederlandso Volks-̂ Jnio. ...

: (?) Belonging mag uitsluitond geschioden op ten name van do Stichting
Btaande rekoningen bij door Do Kodorlandsohe Bank als zodanig. in—
gcschrcven bankinstellingen, bij do Postchequo— en Gicoclicnst of
bij hot Girokantoor der gemoonte Amsterdam, dan vol, onder goed-

. .keuring van het. Bestuur van do Stichting, in obligatics van de
Nodo;rlandae Overheid of van Noderlandse semi-overheidsinstellingen.

(3) Aankoop'van onroorend goed of beleggihg. in andorc dan de in het• •
tweode lid genoeinde objocton kan slechts geschicden door het Be—

.... . stuur van de Stiohting,

Artikel 22. (1) De penningraoester iegt tegpnover de Raad van Bestuur vorantv/ooo>-
ding af Ivoor het door hem gevoerde beheer, zo vaak de Raad dit
vordert, . . .

(2) De Raad van Bestuxir is bevoegd een extern accountant met de contrd-
le van de financiale administratie to bclaston.

bikel 23. (1) De Raad van Beatuur brengt jaarlijks oen door dc pennlngneester
opgestqld financieel verslag uit aan hot Bestuur van" de Stichting,
bevattende ten ninste: "

een staat van inkomsten gedvtrende het verslagjaarj
een staat van uitgaven gedurendo het verslagjasr;
eon staat van bezittingen on schxxLden aan het begin van het
verslagoaarj

d) een staat van bezittingan en schuldcn aan het einde van het
„ . .. • . verslagjaar. . . .. .

(2) Door, het goedkeurcn van het financieel verslag verleent het Bestuur
van de Stichting decharge aan de Raad van Bestuur*

(3) Het Bestuur van de Stichting is bevoegd het financieel verslag
door een extern accountant te doen onderzoekeh. • • ..

i . • . • t

Artikel 24» (1) Oyerejenkoiasten net derden, vaaruit voor de Nederlandse Volks-Unie
. ' op geld waardeerbare rechten en/of verplichtingen ontstaan, wor—

den op verzoek van de Raad van Bestuur door het Bestuur van de
. Stichting aangegaan. . !'
(2) Het in hot ecrste 'lid bepaalde kan buiten toepasaing worden gela-

ten, indien het overeenkomsten van betrekkelijk gerdng financieel
belang betreft of overeenkomsten van koop en verkoop, vaarbij le-
vering en betaling contant plegen te geschieden,

VIERDE HOOPDSTUK .

.-'•' .>., • De Werkgebieden . __. ....

Artikel 25. (1) De Nederlandse Volks-4Jnie kent.de volgend'e werkgebiedeni
1. Organisatiei
2. Pers en Propaganda)*
3. Vorming en Scholingj •
4. Reoht en Orde; " v

5. FinanciSn en Eoonomiej
6. Sooiale Zaken en Volksgezondheidj
7« Cultuur en Wetensohapj
8. Jeugdzakenj . .
9, Buitenlandj

10. Krijgswezen. •
(2) l)e in het eerste lid onder t t/ta 8 genoemde werkgebieden iforden •

elk door het Dagelijks' Bestuur onder leiding gesteld van een ge—
iroon of buitengewoon lid van de Raad van Bestuur.



Artikel 26.

Artikel 2?.

Artikel 28/

Artikel 29.

Artikel 30.

Artikel 31.

Artikel 32.

Artikel 33.

(3) De met do leidirj van een workgobied belaste gevone en buitengewo.
leden zijn voor hun beleid vorantwoordelijk tcgonover hot Dagelij!
Bestuur. Elk lid van hot Dagelijks Bestuur is in hot bijsonder mo
het toeaicht op een aontal werkgebicden belast.

Het workgebied Organisatio is belast mot do landolijko op- en uit<
bouw van de partij, mot het contact tussen do algcmone leiding en
lagere besturen, het organiseren van openbare en boslotcn vergade.
ringen,.van acties (behalvo propaganda-actics) en dergelijke,

Het werkgebied Pers en Propaganda omvat het contact met de media,
de werving van leden en sympathisanten door gosproken en geschrev
propaganda, het toezicht op do door de partij uitgegeveh brochure
en periodieken.

Het werkgebie.d Vorming on Scholing heeft tot taak de uitbouw van
ideologic van de partij, van de kaderleden, opleiding van spreker

Onder het werkgebied Eecht en Orde vallen binnenlanda bestuur, po
litie on justitie.

Het werkgebied FinanciSn en Economic orayat openbare financiBn,
bankweaen, handel, iridustrie, vefkeer en vervoer, landbouw en vis

Het werkgebied Sodiale Zakon en Volksgezondheid. houdt zich bezig
met arbeidsverhpudingen, sociale zekerhoid, bijstand, alsnede
volksgezondheid.

Het werJcgebiect Cultuur en: Wet ens chap omvat ondemrLjs, wetenschaps
beoefening, kunst, biblio'tneckwezen, natuurbescherming, sportweze

Het werkgebied Jeugdzaken is verantwoordeliok voor alle vraagstuk
ken betreffende jeugdorganisaties, jeugdvoorlichting, invoeging
van do jeugd in'de Bainenleving, voor zover niet vallende onder Cu
tuur. en ITetenschap (ondend-js, sport) of'Eeoht en Orde (justitie,
politie). •''•:•'.••

.De Trerkgebiecten Buitenland en Kpijgswezen valien rechtstreeks ond
het Dagelijks Bestuur..
Het werkgobied Buitenland omvat zowel de buitenlandse politiek al
de contact on met geestverwante buitenla%ndse organisaties.
Het werkgebied Krijgsweze-n houdt zich bezig net al hetgeen in de
ruimste zin betrelcking heeft op Land—, Zee— en Luchtmaoht.

"- . ' VIJFDE H005DSTUK

De adviaerende licharnen« '

Door de Baad van Bestuur ingestelde radon en comndssies van advie
worden beheerat door afzonderlijke roglementen, welke tegelijk me
het besluit tot installing ervan wordon vas.tge»told,

ZESDE H001PDSTUK - ' • '

••' • Territoriale eonheden en besturen..

Artikel 36. (l) De Baad van Bestuur stelt Afdelingen in, bij voorkeur ten minste
n leden omvattonde. . ;

Artikel 34. (1)

, (2)

(3)

Artikel 35.



• I

(2) Ala grondgebied van eon Afdeling wordt aangevezen een geraecnte,
twee of mecr aan elkanr gronKonde gemccritcn of con decl van con
gemeente,

Artikel 37. (1) Aan het hoofd van een Af doling staat het Afdelingsbostuur, beataon-
de viit eon Voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een
penningmeester, . • .

(2) Indien daaraan behoofte bestaat, kan het Afdolingsbestuur. vordon
uitgebreid met cen 2e secretaris, een propagandaleider, een vor--
raingsleider en andere functionarissen, mits hot totale aantal le-
den niet meer dan negen bodi*aagt.

Artikel 38 • (1) De Voorzitter van het Afdelingsbestuur -wordt berioemd en ontslagen
door het Provinciaal Bestuur. Hij benoomt .eri ontslaat de overige
led en van het Afdelingsbestuur, onder goodkeuring van het Kring-
bestuurj maakt de Afdeling geen deel uit van eon Kring, dan is
goedkeioring van het Provinciaal Bestuxir vereist,

(2) Indien voor het gebied van een Afdeling goen Provinciaal Bestuur.
bestaat, wordt het benoemings- en goedkeuringsrecht, bedoeld in
het eerste lid, uitgeoefend door be.t Dagelijks Bestuur.

.ortikel 39.

Artikel 40.

De Raad van Bestuur stelt Kringen in? omvattende twee of neer aan
elkaar grenz.ende Afdelingen. .

(1) Aan het hoofd van een Kring staat het Kringbestuur, bestaande uit
een Voorzitter, eon vice—voorzitter, een secretaris en een penning—
meeater, •

•(2) Indien daaraan behoofte bestaat, kan het Kringbestuuc worden uitp-
gebreid met een 2e aecretaris, een propagandal eider, een vomings—
leider en andere funotionarissen, mits het totale aantal leden
niet meer dan negen bedaroagt.

Artikel 41» 0) De Voorzitter van het Kringbestuur wordt benoerad en ontslagen
door het Dagelijks Bestuur. Hij benoemt en ontslaat de overige

; leden van net Kringbestuur, onder goedkeuring van het Plaatselijk
Bestuur.. ' •

(2) Indien voor het gebied van een Krdng geen Plaatseli jk Bestuur be--
staat, wordt het in b&b eerste lid bedoelde goedkeuringsrecht uit-
geoefend door het Provinciaal .Bestuur of, indien voor. dit gebied
ook geen Provinciaal Bestuur bestaat, door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 42. (1) De Af doling heeft tot tacJc, in of nabij de woonomgeving de propa-
ganda en ledem̂ rving en de vorming te beoefenen, de voorbereiding,
de organlsatie en de leiding van de verkiezingen voor openbare
colleges volgens de richtlijnen van het Dagelijks Bestuur of van
de Baad van Bestuur op zich te .nemen, de saarnhorigheid der leden •
in volksnationale zin te bevorderen, toezioht te houden op de par-
tijdiscipline, alsmede ten behoeve van het Dagelijks Bestuur en
van de Haad van Bestuur te registreren zowel het geen onder de le-
den leeft als de informatics, welke de leden uit de samenloving
bereiken,

(2) Het Afdelingsbestuur vertegenwoordigt de partij tegenover plaotec-
lijko autoriteiten, kerkelijke en particuliere instanties, indien
ter plaatse geen Krdng- of Plaatseli jk Bestuur aanweZig is.

Artikel 43» (1) De Kring hecft de in het eerste lid van artikel 42 genoerade taken
op Kringniveau en waakt voor een richtige uitoef ening van deze
taken.door de onder hem ressorterende Afdelingen,

(2) Het Kringbestuur vertegenwoordigt de partij tegenover plaatselijke
autoriteiten, kerkelijke en partieuliere instanties, indien ter
plaatse geen Plaatselijk Bestuur aanwezig is.



Ai-tikol 44.

Artikel 45.

Artikel 46.

47*

(1) Kring- on Afdelin^penningmeesters kunnen floor do penningmccstor
van do Nederlandao Volks-Unie worden belast met hot innon van
contributies, abonnements&olden on andere. inkomston, Zij dragon
doze onverwijld aan genoemde pcnningraeeater af.

(2) Hot Dagolijks Bostuur. ken aan kringen en afdelingon goUdmiddelan
tor beschikking stellen voor hun act ivit extern.

(3) Bo Kring- on Afdelinsspenningmeesters voercn hun financieel be-'
heor volgens ~do aanirijzingen van do penningmecster van do Nodor—
landso Volks-Unie. Zij leggen tegenover hem verantwoording'af
over hot door hen govoorde boheer, 20 vaafc hij dat vordert,

Indien op hot grondgebied van eon gemeente twoe of meer kringen
bestaan, etelt-. de Raad^van Bostuur voor de^e gewoente eon
Plaatsolijfc Bestuvur in. • .

(1) Hot plaatseliok Bostutm bestaat nit eon voojraitter, eon vioe-
voorzitter en oen socrctaria.

(2) Indien daaraan behoofte bestaat, kunnen nog ten hoogste drie
andere leden trorden benoemd.

(3) Be \roorzit-ter van het Plaatsolijk;Bestwnr writ bonoemd on ont—
elagen doooi het Dagelijks Bestuur, Hij benoemt en ontslaat de
overige ledeh, onder goedkciirine,.van hot Provinciaal Bostutur of,

. indien voor do provincie iraarin de botreffonde gomeente ligt geer
Provinciaal Bostuxir bestaat, van hot Dagelijks Beatuur.

Indien naar het ooirdoel van de Raad van Beatuxir. in een provincie
de uitbouw van de organisatie van de partij voldoenda is govoirdei
stelti de Kaad Mcoor die provincio ocn Provinoiaal Bostutcc in.

Artikel 48* (1) Het Provinciaal Bestwur beataat uit eon voorzitter, een vice—
. . voorzitter en een secretariat '. •

• - (2) Indien daarewn behoefte bestaat, kunnen nog tern hoogste drie
andere leden worden benoemd.

. (3) Be voorzitter van het Provinpiaal Bestuvjr wordt benoomd en ontsl«
gen dfeoir do Eaad van Bestuur. Hij benoemt en ontslaat de overige

. leden, onder goedkeuring van hot Bageli jks Bestuur.

Artikel 49•

Artikei: 50.

Artikel 51.

(1) Het Plaatselijk Bestuur houdt toesichit op de werkzaamheden" en
gedragingen der Kring- en Afdelingsbesttusen in de gemeente. - ,..

(2) Het vertegenwoorxligt de partijtegonover.plaatsolijke autoriteite
en kerkelijke en partiouliero iristanties.

(1) Het Provinciaal Bestuur houdt toeziolvfc op de werkaaamheden en ge-
dragingen van de Plaatselijke Besturen en van de bosturen van
aelfstandige Kringen en Afdelingen in de pfovincie.

(2) Het vertegehwoordigt de partij tegenovor provinoialo autoriteiter
en tegenover kerkelijke en partiouliore instanties in de provinoi

(1) Op de vorgadoringen van Provincialo, Plaatselijke, Kring- en
Afdelingabesturen ia het bepaalde in artikel 9 van overeenkomatig
toepassing. . .

(2) Be voorzittera en secretarissen van de in het eerste lid genoemdc
. .besturen vorvullen hun funoties: in overeensteinming met het bepaal

.in artikel 11, respeotievolijk in do artikelen 13 t/in 15 voor zo\e artikelen in verband mot do aard van het botroffende bestuui

v a n toepassing kunnen zijn, . - . . - -
(3) Bo vice—voorzitters van de in het eerste: lid'.genoomde bestuaren .

vervangen de voorzitters bij hun afweaigheid-, Het recht tot- beno€
ming van bestuursleden korat hun niet toe.



Artikol 52. (1) Alle ledon van Provincial©, Plaatselijko, Kring- en Afdelingsbe-
tjturon ku'nncn 'aotzij door hot Dagelijks Bostuur., hetsij door do-

• -• functionaris of hot college, die (dat) tot. hum bqnoening on ont—
slag bcvoogd is, in hun functio wordcn geschorst.

(2) Bij ontstontonis van do voorzitter van con der in hot aerate lid
gonoemde booturen kan hot noast hogere boatuur een vaarneraend
•\roorzitter aanwijsen, ;

Artikel 53.

Artikel 54.

(1) Allo in dit hoofdstuk genoemdc besturen zijn verplicht do op—
drachten van het Dagolijka Bestuur: en van de Raad van Bestuur. uit
te voeren. " • .

(2) leder Afdolings-, Kring— en Plaatselijk Bestuur is verplicht de
opdrachten van een hoger "bestuur, waaronder het roasoi'teert,.uit
te voeren.

(3) Een lager bestuur, dat bezvaron heeft tegen een door een hoger
bestuur. verstrelcte opdracht, brengt deze bezT/aren ter kennis van
dat bestuur. Verklaart het hogere bestuur de beẑ raren ongegrond,
dan kan het lagere bestuur de beslissing inroepen van het naast
hogere bestuur en in laatste instantie van het Dagelijks Bestuur*

(4) Het indienen van bezvaren als bedoeldl in het derde lid ontheft
het lagere bestuur niet van de verplichting tot uitvoering van de
opdracht, tenzij naar het oordeel van htet de opdracht verstrek-
kende bestuur of van het naast hogere bestuur, of. van het Dage-*
lijks Bestuur, welks beslissing is ingeroepen, uitstel geen be—
zwaar lijdt. • • •

(1) Correspondentie tusaen hogere en lagere besturen wordt in begin—
sel gevoerd langs de hî rarchieke weg.

(2) Indien ter wille van de vereiste spoed rechtstreelcs wordt gecor—
respondeerd, worden afschriften van de stukkon aan de tussenlig—
gende besturen toegezonden,

(3).Belangrijke telefonisohe mededeiingen, die door een hoger bestuur
aan een lager bestuur of door oen lager bestuur aan een hoger be~
stuur worden gedaan, met voorbijgaan van een tusaenliggend" bestuurj
word en ter kennis van dat bestuur gebracht;.

lrtikel 55. (1) Afdelings- en Kringbesturen zijn bevoegd ledenvergaderingen uit
te achrijven, vbpr alie leden of alleon voor. kaderleden van de
Afdeling,"respectievelijk Kring.

(2) Afdelings- en Kringbesturen zijn bevoegd besloten voorlichtings—
bijeenkomsten voor belangstellenden en operibare propagandaverga~
deringen te beleggen.

. .. (3) Het Afdelings- of. Kringbestuur, dat een vergadering of bijeen—
.komst als bedoeld' in het eerste en tweede lid uitschrijft, geeft
•hiervan vboraf kennis aan het naast hogere bestuur, dat desgewenst
de vergadering of bijeenkomst door een of raeer afgevaardigden kan
doen bijwonen.

Artikel 56. (1) Het Plaatselijk Bestuur is bevoegd binnen de gemeento besloten -
voorliohtingsbioeenkomsten voor bejLangstellenden en operibare pro-
pagandavergaderingen te houden. Het derde lid van artikel 55 is
op deze bijeenkonsten en vergaderingen van overeenkomstige toe-
passing. •

(2) De kpsten van de in het eersto lid bedoelde bijeenkomsten en ver-
gaderingen worderi omgeslagen over d'e in de gemeente bestaande
kringen. ' : • • • . -



Artikel 57 • (l) Met machtiging van hot Dagelijks Bestuur kurnien Provincialo en
Plaatselijke Besturen bijeenkoinsten van kaderled.cn binnon hun
provlncio, respectievelijk gcraeente, beleggen.

(2) De kosten van de in het eerste lid bedoeldo bijeenkomsten word«
. .- '~ gedragen door de parti j.

Artikel 58« Provincials, Plaatoelijke, Kring— en Afdelingsbesturen brengen
jaarlijks verslag van, hun weukzaamheden in hot afgelopen jaar
uit aan de Eaad van Bestuur*

ZEVBHDE HOQFDSTUK

De .Laden .

(1) Lid van de Nederlandse Volks-Unie kan aijm
- a) iedere man of vrouwr van Europese afkoast, die de Nederlandse

nationaliteit beziit, waar ter weueld hij of zij ook govestif

Artikel 59 •

..
1>) iedere man of vrotra, die door af stamming tot het JToderlandsc

Volk behoort en in het Koninkrijk der Nederlanden is gevestj
o) iedezro man of vrouw, die door . af stamadng tot -het Nederlandst

Volk behoort en in BelgiB, Frankrijk of Zuid— Afrika iroont er
of de nationaliteit van een dezer staten bezit.

(2) In Nederland wonende vreemdelingen, die niet door afkomst tot I
Hederlandse Volk behoren, kunnen door de Baad van Bestuur als 3
worden toegelaten, indien zij op grond van hun gezindheid «n ne

.•/• tionale afkomst geacht kunnen worden, voldoende verbondenheid n
. • • • . de Nederlandse Volksgemeensohap te bezit ten,

(3) Leden moeten tenminste de .leeftijd van aestien jaren hebben
: bereikt. .

•Artikel 60. (1) Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelioke aanmelding
bi j de Eaad van Bestuur of bi j het bestuur van de Kring of Af dc
ling, binnen het gebied waarvan het adspirant— lid zijn woonplas
heeft.

. (2) Mondelinge aannelding, gevolgd door oontributiebetaling, kan al
aohriftelijke aantaelding worjden besohouwd.

(3) Kring- en Afdelingsbesturen geven de-blj .hen binnengokomen aan-
meldiiigen van nieuwe leden onvervrLjld door aan het Dagelijks Be
stutur. ,..,- • : ;

. (4) Het Dagelijka Bestuur en de Raad van Bestuur kunnen aanmeldinge
./• . als lid weigeren. • . .

Artikel 61. (1) Behoudens het bepaalde in het vierde en vijfie lid van dit arti
kel is ieder lid yan.de Nederlandse Volks-Unie gerechtigd zioh
door aannelding bij het, Dagelijks Bestuur besohikbaar te stelle
voor een functie, • .- '

(2) Indien het Dagelijks Bestuur deze sannielding aanvaardt, irordt h
betrokken lid toegelaten als kaderlid, ook al is nog geen funct
beschikbaar*

(3) Functionarissen," die eervol van hun functie worden ontheven,.
.blijven kaderlid. Hetzelfde geldt voor leden van openbare colle
die.dit lidmaatschap verliezen, tenzij het Dagelijks Bestuur
anders bepaalt.

(4) Kaderleden moeten ten minste de leeftijd van, aphttien jaren het
bereikt, . . -

(5) Op de voet van het tweede lid vâ i artikel 59 .toegelaten leden k
nen goen kaderlid zijn. ..;• ... •
Leden, die in de' partij aotief werkzaam zijn zonder een funotie
te bekleden of daarnaar te streven, worden besohouwd als kernle



Artikol 62. (1) Hot lidmaatschap eindigtj
a) door do doodj
bj door 6pzeg.r"ing van de zijde van het lidj
o) door royemont.. . . ' ~

(2) Degene, viens lidraaatschap door opzogging is geSindigd, kan, be—
houdens diapensatie, te "verlenen door de Road van Bestuur,, niet
opniomr toetreden als lid.

(3) Hot Dagelijke Bestuur kan eon lid, widns voortgezot lidraaat'schap
het niet in het belang van de. Noderlandse Volks-Unie acht, ver—
zooken het lidinaatsohap op te ae-ggon.

(4) Royement Ttlndt plaatss
aj wegens aontributieschuldj
b) wegens ovcrtreding van oen vooozschiiif t, op niet—nakoraing wear-

van royoment is gosteldj
o) vegans verraad, benadOling van de Nederlandse Volkŝ nie of

indisoiplinair gedragj ~
- " t d) wegens vangedrag, indien daardooir de goede naam van de Neder-

landse Volks-Unie in gevaar zou kunnen komenj
e) wegons benadeling- of belediging- van of handtastoli jkheden tegen

sen medelidj . •
f) wegens het niot voldoen aan een verzoek als bedoeld in het

derde lidj" ;
''•" g) indien blioklt, dat het betrokken lid niet voldoet aan de voor—

waarden, gesteld in artikel 59•
(5) Tot royenment is bevoegdi •

a) in de ge vail eft, genoemd in het vierde lid onder a), b) en g):t
'*• ; ' de secretarial

b1) in alle andere gevallen: het Dagelijks Bestuur.
(6) Hot Goroyeerde lid hoeft hot rocht, "in hogor bnroop to cowi bij

do Softd van Bestuur. :

(7) Leden van de Raad van Bestuur kunnen slechts door die Raad geroy—
eerd worden.

-Artikel 63, (8
(3)

(4)

(5)

(6)

De ae ore tar is kan een lid schorson voor ten hoogste twee maanden.
•Het Proviftoiaal Bestuur: kan een lid sohorsen voor ten hoogsta-
een maand. '
Het Plaatselijk Bestuur, of bij ontbreken daarvaii het Kringbestutcpj
kan-een lid schorsen voor ten hoogste twee weken,
Het Porovtociaal Bestuun., het Plaetselijk Bestuur en het Kuingbe-
stuur: geven van elk dooir hen genomen sohorsingabesluit; onvemrijld
kennis aan het D̂ gelijks Bosrtuur-.
Sohorsing kan geschiedien op dezelfde gronden als iroyement, Indien
het Dagelijks Bestuur. overweegt een geschorst lid te royeren, en ~
een ingesteld onderzoek- naar de f eiten, die tot achorsing en royê
inent aanleiding hebben gogeven, aan hot eind van de sohorsingster—
mijn nog niet is afgesloten,. kan het Dagelijks Bestuur de duuE '
van de- schozsing verlengen met telkens ten hoogste twee maanden.
Het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur kunnen elk schor~
singsbesluit- verniotigen of da duur van de opgelegde schoarsing
verkorten. " "

Artikel 64. (1) De sebretaris houdi een kaartsysteem bij van alle leden. Op iedere
- kaart worden te'mninste veriaelds familienaam, voorletters, adres,

datum van ins chad, jving, 'registratienummer, eventueel telefoon- en
gironummer, kernlidraaatsohap, sohorsingsperioden.

(2) De penningmeester houdt een kopie van het in het eerste lid be-
doelde kaartsysteem. • '

(3) De Kring— en Afdeiingsbesturon hoiiden eon kaartsysteem bij, op
dezelfde wijze ingericht als in hot oerste lid vermeld, van de
.tot hun Kring, respectievelijk AfAeling, behorende leden.



. (4) De eecretaris hoxidt eon kaartsystecra bij van alle leden,, wier
lidmaatschap is beeTndigd. Hiorop vorden tenminsto vemold'j faini-
lienaam, voor'.ottera, laatstbekende adres, voormalig registratie-

_ nummor, datvun on reden van-be8indising.

Artikel 65• (1) De secretaris houdt een kaartsysteem bij van alle kaderleden. .
Hierop worden tenminste- vermeld: fanilienaam,. voornamen, adres,
geboorteplaata en -datum, burgorlijke staat, berqep, opleiding, -
eventuoel kerkgenootschap, vooirraalig lidmaatscbap van andoro par-
tijen, beklede ftincties in do Nederlandse Vollcs-Unie.

(2) De Provinciale Besturen, alsnede de Plaatselijko Bestviren of bij
ontbrekon daarvan de Kringbostxoren en de besturen van de zelf-
standige Afdelingenj houden een kaartsyateem bij van de in hvm
provincie, respectievelijk geiaeonte, Kring of Afdellng, wononde
kaderleden, tenininste vermeldende: naarn, voornamen, adres, beroop
en bekleda functies in de Nederlandise Volks-Unie.

Artikel 66. (1) leder lid van der Kederlandae Volks-4Inie, dat eem functie bekleedt
. - . . - ' . • is op etraffe van royement, verplicht tot geheimhouding over al

he.tgeen hij uit hoofde van zijn functie te weten korat,
(2) Algemene of bijzond'ere pntheffing van de in net eerste lid be—

doelde verplicht ing kan gevent
in alle gevallem het Dagelijks Bestuur of de Haad van-Bestuur
met betrekking tot leden van Plaatselijke, Kring- en'Afdelings
besturen, alsmedd leden van gewest- en gemeenteradent het Pro-
vinoiaal bestuurj

c) met betrekking tot leden van Afdelingsbesturenj het Kringbestu

Artikel 67.

Artikel 68.

Artikel 69

(1) leder lid is verplicht, een contributie te betalen, waarvan het
bedrag ieder jaar door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.

(2) De oontributie .dient jaarlijks bij vooruitbetaling, te worden
voldaan,

(l) Donateur is degene die, geen lid van de ITederlandse Volks-Unie .
zijnde, een financie'le bî drage (donati&) aan de partij schenkt.

(.27'De donatie moet tenminste een son bedragen, -welke voor ieder jaar
door de Raad van. Bestuur wordt vastgesteld.

(3) Donateur.voor het leven is degene die^ geen lid van.de Hoderlands
Volks-Unie zijnde, een bedrag ineens aan de partij sohenkt, gelij
aan ten minste tien maal de jaaxlijkse donatie.

(4) De secretaris en de penningmeester houden ieder oen kaartsysteem
bij van alle donateucs, vermeldende: familienaam,-voorlettera,
adres, datum van inschrijving, eventueel telefoon— en/of gironumm

(5) Het Dagelijks Bestuur is bevoogd te weigeren, een persoon- als do-
nateur in te sohrijven.

• ACHTSTE HOOFDSTUK

Het Program

(1) De op de grondslag van de ideologie van het volksnationalisine ge-
. concretiseerde doelstellingon van de Mederlajndse Vpiks-Vnie zijn
neergelegd in het Program, dat in 1̂ 71 door het toenraalige Centra
Comitg is vastgesteld en in een bijzonder nummer van Wij llederlan

• ; van november 1971 is gepublioeerd.
(2) Wijzigingen in het Program Icunnen worden aangebraoht door het

Congres, op voorstel van de Raad van Bestuur.



<i
Artikel 70.

Artikel 71.

Artikel 72.

Artikel 73.

Artikel 74.

Artikel 75«

Artikel 76.

(1) Bij deelname aan verkiezingen voor de Kanicrs der Staten-Generaal,
de Provinciale Staten, de gevesbraden en de gemeenteraden is de
Raad van Bestuur bevoegd een Verkiezingsprogram op te stellon,

.— waarin de Pari/ij stelling neernt ten aanzion van onderwerpen die
bij deze verkiezingen van actueel belang zijn.

(2) Onverraitiderd de bevoegdheden van de Voorzitter uit hoofde van ar*«.
tikol 12 kan het Dagelijks Bestuur. of de Raad-'van Bestuur ten
aanzien van aotuele politieke onderwerpen een officieel standpunt
van de partij bekend maken, of een Urgentieprogram vaststellen,
waarin de standpunton van do partij ten aanzien'van een aantal
actuele onderwerpen zijn samengcvat. ' - " " ,

' ' KBGEHDE HOQPDSTOK

Het Congrea . • "'

(1) Het Congres wordt jaarlijks bijeengeroepon door de Raad van Bestuur.
Het vindt .bij voorkeur in het eerste kwartaal plaats. • ..' :::--'

(2) 'Tijd en plaats wrden ten rainste twee weken tevofen aan alle leden
en donateurs bekend:geraaakt, hetzij door publicatie in tfij Neder-
land, hetzij bij afzonderlijke brief of circulaire.

' De leiding van de vergadering berust bij de Congresvoorzitter,
die door de Voorzittex* uit de leden van'de Raad van Bestuttr wordt

• aangewezen.

(1) leder lid van de Nederlandse Volks-Unie heeft het recht de verga-
dering bij te wonen, daej: het woord te voeren en er zijn stem uit

. te brengen, ' . " ~!
(2) Breleden, niet tevens lid zijnde, en donateurs hebben het reoht,

de v̂ rgadering bij te wonen en er het woord te voeren.

(D

(2)

(3)

(1}

(3)

De Congresvoorzitter kan een beperkte spreektijd. per lid en/of
pe£ onderwerp vaststellen. • - " . r.
Hij is "bevoegd een lid dat de 'hem toegestane spreektijd overschrijdt
dat spreekt over onderwerpen, die niet aan de orde zijn of dat zijn
opinios in ontoelaatbare vorm uit, het woord te ontnemen.
Indien een lid het woord neomt zonder verlof van de Congresvx)or—
zitter, blijft spreken, nadat hem het woord- is ontnomen of zich
op.andere wijze misdraagt, kan de Congresvoorzitter het van verde—
re'bijwoning van de'vergadering uitsluiten en het, zo nodig, met
de sterke arm-doen vervri-jderen. . .

Het Congres besluit bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Indien hoofdelijk \«ardt gesteina, stemmen de leden naar alfabetische
volgorde van hun familienaamj bij gelijlce fanilienaraen naar alfa-
betische volgorde vaii de Troomamen. De Congresvoorzitter stemt in
dit geval het laatst.
Bij staking van steranen besl.ist over zaken de Congresvxjorzitter,
over personen het lot.

(1) Een buitengewoon Congres wordt door de Raad van Bestuur bijeenge-
roepan, indion dit nra-? ho-o oô deel van de. Raad noodzakelijk is.

.(2) Op een buitengewoon Congres is het bepaalde" in het tweede lid van
artikel 71 en in de artilcelen 72 t/ia 75 van toepassing.



Artikol 77.

TIENDE HOOFDSTUK

in.OjjGnbaro Colleges .

De Raad-van Bestuur beslist of do Hederlandoe Volks-Unie zal doe]
nemen aan verkiezingen voor eon van beido Earners der Staten-Genei
voor do Provincialo Staten, voor gewestx*aden of voor gemeenteradc

Artikel 78. (1) Als de Nederlandse Volka-Unie deelnoemt aanyarkiezingon voor eei
van beide Kamersr der Staten-Generaal of.voor Provinciale Staten,
•wordeii de kandidatenlijsten door of vanuoge hot Bestuur van de
Stichting ingediend bij het Centraal Sterabureau.

(2) De kandidatenlijst wordt samengesteld. door het Dagelijfca Bestviur,
. . ; ' . . a) bij verkiezingen'.voonz de Kamers der Staten-Generaal na overleg

met de Raad van Bestuurj
. b) bij verkieaingen voor Provinoiale St&ten na ingexronnen advies

van het Provinciaal Bestuiic of bij ontbreken daarvan, van de
Voorssitters der in de provincie bestaande Plaats.elijke Bestur<

. •: en besbur.en van zelfatandige Kringen en Afdelingen. .

Artikel 79 • . Als de-Nederlandse Volkg-Unie deelneetnt aan verkiezingen voor ge-
meente— of gewestraden, raaohtigt het Bestuur van de Stichting hei
in de betreffende gemeente, respaEctievelijk in de hoofdgemeente

.van het betreffende gewest, bevoegde
Plaatselijke, Kring- of Afdelingsbestutcc.tot het indienen van de

•. kandidatenlijst, die door dit bestuur iroardt samengesteld, onder
goedkeuring van het Provinoiaal. Bestuur of bij ontbreken van een
Provinciaal Bestuur, ;van het Dagelijks Bestuur, • r..

Artikel 80, (1) Indien in enig vertegenwoordigend lichaam als bedoeld in artikol
77 twee of meer leden zitting hebben^ die door de Nederlandse'

• Volks-Unie zijn kandidaat gesteld, dan.vormen zij een fractie. *
(2) Be leden van een fractie wijsen uit nun midden .een fraotievoor>-

zitter aanj
a) "»oor i-jat betreft de Kamerfracties op aanbeveling van het Dage-

lijks Bestuucj
b) voor >rat betreft de. fracties in de Provinoiale Staten op aan-

beveling van het Prrovino'iaal Bestuur of bij ontbreken van een
" '. Provinciaal Bestuur, van het Dageli jks --Bestuur.} _ -.,.,- •

c) voor wat betreft de fracties in gewest— en geiaeenteraderi op
• •. '. '.. aanbeveling van het bestuur, dat de-kandidatenlijat heeft

. ingediend* . - • • . . • . . . ' '
•• (3).'.De. voorzitter van de Tweede Kamerfractie.. woisdt bij voorkeur geko-

aen uit de leden van do. Raad van Bestuur, Indien hij geen lid vai
de Raad van Bestuur is, wordt hij tot, buitengewoon lid benoemd,

Artikel 81, (l) leder-Jid dat, na kandidaat te zijn-gesteld door de Nederlandse
Volks-Unie, zitting heeft in eon vertegenwoordigend lichaan als"
bedoeld in artikel 77>. laat zioh bij het uitspreken'van zijn ne-
ning en bij het bepalen van zijn stem inspireren door de volksna-

. . . tionale ideologie, zoals dezo is neergelegd ih hot Program en in
oventuele Verkiezings— en Urgcntieprograms,

. (2) Voorts is het'gehouden alle verplichtingen na te komen, welke de
Statuten, het Huishoudel ijk Eeglement of enig ander reglement he'
opleggen,

— (3) Indien het in een concreet geval in geweten meent zijn stem niet
te kunnen bepalen in overeonstemming met een door de Hederlandso

.; " . Volks-Unie overeenkomstig het tweede lid van artikel 70 uitgespr<
„ ken standpunt of'in oyereenstemming met de in de fraotie vastge-

atelde gedragslijn, k'an het aan de fractievoorzittor of aan het
Dagelijks Bestuur verlof vragen zich aan de steaming te onttrekk'



Artikel 82. (l) Lodcn behorende tot do fractioe van do Koderlandsc Vollcs-Unie in-
do Eerote Kamer en in de Twecde Kamer zijn Verplicht aan de frac—
tievoorzittoren aan hot Dagelijks Beatuur opgave to doon van al

v hun besoldigde functies, respectievolijk nevenfunoties. ;
(2) Het Dagclijks Bestuur is bevoegd, do opgaven als bedoeld in hot

eerste lid, operibaar te maken,
" ( (3) Lcdon behorende tot de fractics van de Nederlandse Volks-rUnie in

• Provincial e Staten en in gowest- en gemeonteraden zijn verplicht
al hun bezoldigde funbties op te geven aan de fractievoorzitter.
De fractievoorzittor is verplicht opgave van al zijn bozoldigde
functies te doom . ''
a) indion het betroft eon Provincialo Statenfractie: aan hot

Provinciaal Bestuur of bij ontbreken daarvanj'aan het Dagelijks
Bestuurj "

b)lndien het betreft een gewest- Of geneonteiraadsfractiej aan het
" • bestuur, dat de kandidatenlijst heeft ingediend,

Ârtikel 83. (1) Indien het Dagelijks BestUur of do Eaad van Bestuur van oordeel •
_, is, dat een lid een of meer der op hem kraohtens de arfcikelen 81

en 82 rustende verplichtingen heeft geschonden, kan het' Dagelijks
Bestuur, fespectievelijk de Raad van Bestuur, dit lid royeren,
den wel yerzoeken het lidmaatschap van het college, vaaxvan het
deel uitmaokt, neer te leggen.

• • (2) Het lid, dat weigert, gevolg te geven aan een verzoek, als be-
doeld aan het Blot van het eerste lid, wondt ger-07«erd.

Artikel 84.

85.

. Artikel 86.

Artikel .87. .'

Indien van een lid dat na kandidaat te zijn gesteld door de Neder-
landse Volka-tlnie, sitting heeft in een vertegenwoordigend lic.haara
als bedoeld in artikel 77> het lidmaatschap van de partij eindigt
door opzegging of royement, is het verplicht af te treden als lid
van dat vertegenwoordigend lichaam. Bij gebreke hiervan neeint het
Dagelijks Bestuur alle geBigende maatregelen; .

ELFDE HOOPDSTUK

De Publicaties . .

(1) De Raad van Beatuur .is bevoegd brochures- en periodieken uit te
geven. . .

(2) De Raad van Bestuur draagt de hoogste verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de uitgaven, bedoeld in het eerste lid«

(3) De Raad van Bestuur stelt de prijs, respectievelijk abonnements-
prijs van brochures en periodieken vast.

(1) Officieel orgaan van de Hederlandse Volks-Unie is Wij Kederland,
dat zo mogelijk eens per maand verschijnt.

(2) De Raad van Bestuur benoemt -een hoofdredacteur en desgewnst een
of meer andere redacteuren voor het in het eerste lid genoemde
orgaah.

(3) De Raad van Bestuur heeft de lar.tste beslissing over het plaatsen
van artilcelen in Wij Nederland. ' •

(4) leder lid en donateur.van de llederlandse Volks-rUnie is van rechts—
wege geabonneerd op Wij Nederland.

SLOTBEPALING .

De Raad van Bestuur is te alien tijde bevoegd dit Huishoudelijk
Reglenjejat te wijzigen of aan te vullen.



* Vrijheid
* Rechtvaardigheid
» Waarheid

Correspondent ie-adres:
Koningslaan 54, Amsterdam,
telf. 72 96 09
Secretariaat:
Postbus 10366, Amsterdam

PROGRAM VAN DE NEDERLANDSE *VOLKS-UNIE*

BASIS PROGRAM

+ Krachtige, dynamische en creatieve Ne-
derlandse Volksgemeenschap

+ Rechtvaardige, waarachtige en vrije sa-
menleving

+ Eenheid van het Nederlandse volk In de
Unle der Europese volkerengemeenschap

KERN PROGRAM

1. Doelbewuste ontwikkeling en vorming
der volksgemeenschap, gericht op de
Europese levens- en cultuurpatronen

_ _ In het algemeen en die der Nederland-
se in het bizonder.
Door 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.Spec!ale aandacht voor de werkende
jeugd, d.w.z. doorbetaalde vormings-
studietijd en volledige vergoeding
van scholingskosten buiten de arbeids-
tijd, opdat haar waardevolle 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 ultspraken door
Pers, Radio en Teievisie.

d.lnvoeging van Kunst en Cultuur in
de Onderwijsprogramma's.

e.Bevordering van licharnelijke ont-
wikkeling, sport en spel voor de ge-
hele Volksgemeenschap, in het bij-
zonder voor de jeugd, o.m. via het
Onderwijs. Beperking van de sport
voor wat betreft de corrimerciele
sfeer.

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 instltuten welke reeds
op dit terrein werkzaam zijn,

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

Zwijg niet langer,
Zwijgende Meerderheid'

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

Sluit U aan,U die vernieuwing wilt I



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

3. Opbouw van een krachtige democrat i-
sche maatschappij, gebaseerd opvolks-
nationale verantwoordelijkheid. Het
tot stand brengen van evenwicht en har-
monie der maatschappelijke krachten.

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

raal in 3 categorieen:
1. de politieke partijen
2. afgevaardigden van grotere en

kleinere werkgemeenschappen
3. afgevaardigden 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, 20-
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'interrnenselijke communicatie.

d. Verbetering en uitbreiding van het
gemeenschapsvervoer, sanering
van het particutier vervoer.

4. Ontplooing van de geestelijke en more-
le levenswaarden van het volk, d.w.z.
harmonisatie tussen:. individu-gezin-
volksgemeenschap, overeenkomstig
de filosofisch-rellgieuze basis van de
Europese Beschaving.
Vorming van nieuwe levensnormen en
en ere-codes in overeenstemming met
de oorspronkelijke en eigenlijke karak-
terstructuren der Europese volken.

Gefundeerd op:
a. Waardering voor de kwaliteiten

die elk individu in zich draagt.

b. Erkenning van de opbouwende
krachten die in het gezinsverband
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-
reiniging. Noodzakelijk: het begrijp-
baar maken van de persoonlijke verant-
woordelijkheid t.o.v. wat wel en wat
niet mogelijk en geoorloofd is.

6. Opbouw van een gezonde nationale volks-
huishpuding door:

a. het betrekken van de uitvoerende
. krachten in de beslissingen der
leidende machten, in gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid t.o.v.
de productie- adm ini strati e- en
distributiebedrijven.

b. Bepaling van deze verantwoorde-
lijkheid 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 ko-
men in een Bedrijfsbeheersraad
(BBR)

d. Voorkoming van de uitroeiing van
de middenstand en onafhankelijke
werkgemeenschappen, opdat de
maatschappij niet zal verworden
tot een grote groep "horigen" 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 speciale problematiek
van personen tussen 50 en 60 jaar.

a. Eventuele overheveling naar andere
meer verantwoordelijke taken.



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 instellingen
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.

8. Intensieve bestrijding der georganiseer-
de misdaad en de toenemende geweld-
dadigheid en agressiviteit; deze bedreigt

___ niet alleen ieder persoonlijk, maar 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. Territoriale centralisatie enerzijds
en functionele decentralisatie an-
derzijds der pol it iecorpsen, o.a.
criminele-, verkeers-, verdoven-
de middelenpolitie etc.

c. Samenwerk ing tussen verkeers -
en surveillance-politie met de
buurtschappen in geval van milieu-
vervuiling (straat, water, lucht)
en bevordering van geestelijke en

lichamelijke hygiene,
d. Medewerking aan hulp- en sociale

activiteiten binnen deze buurtschap-
pen en regie's.

9. Heropbouw van de krijgsmacht door middel
van:

a. Een land-, zee- en luchtmacht
(vrijwilligers) met een bondgenoat-
schappelijke taak in Europees ver-

. band.

b. Nationaal volksleger met een defen-
sieve territoriale en regionale taak.

c. Civiele dienstplicht voor mannen
ter bevordering van de eerbied voor
de arbeid en in het belang der natio-
nal e economie.

d. Civiele en para-mi I itaire dienst-
plicht voor vrouwen ter bevordering
van onderling hulpbetoon en solida-
riteit gericht op maatschappelijke
en dienende beroepen.

10. Daadwerkelijk samengaan van de Neder-
landse Volksgroepen tot een Rationale
volksgemeenschap, als dee I van het
Europa der Volkeren.
Waarborging van nationale volks-, taal-
en cultuureenheid in een confederate
van Europese volken.
Als consequentie hiervan: geleidelijke
afvloeiing en repatriering van niet-Eu-
ropese volksgroepen naar hun nationale
landen van herkomst en oorspron'g.
Europa heeft recht op zijn eigen identiteit!

11. Uitwisseling van culturele en vriendschap-
manifestaties tussen de Europese volken
onderling.
Krachtige steun aan de Vlamingen in hun
bevrijdingsstrijd en streven naar een zo
groot mogelijke integratie van de Noor-
delijke en Zuidelijke Nederlanden.

Lidmaatschap
i nc I. abonneme nt op per i od i eken

Gewone leden
Steunende leden
Studenten

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

11 10,- )



».un* î̂ t£

Neder landers

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

Nieuwe Nederlandse Maatschappij 1
Elke bijdrage is welkomJ

Penningmeester:
M.de Vries, Nieuwendam
Postgiro 2534040
Gemeente-giro A'dam V 6735

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

behartiging van de belangen van de
~~~ staat en zijn burgers in het buiten-

land.
b. Bemiddeling in conflictsituattes

tussen onze Europese breeder landen.
c. Her- en vereniging van Oost- en

West-Europa op elk moment als de
omstandigheden hiertoe aanwezig
zijn of dit vereisen.

d. Splitsing der Ontwikkelingshulp,
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 regio's in Neder I and aan de
nationale volkshuishouding.

' ~ 2. Aanpassing der minderontwik-
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 het 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 anarchie.
Tegen verslaving, druggebruik en vlucht
uit de werkelijkheid.

VOOR: geestelijke en Iichamelijke hygiene
VOOR: nieuwe Europese levensnormen en

ere-codes.

HI Tegen het vernietigen van het nationale
en Europese volkseigene.

VOOR : het behoud van eigen identiteit
VOOR: de eenheid van het Nederlandse

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

f. 20,-
" 35,-
" 10,-

Gewone leden
Steunende leden
Student en
Penningmeester:
M.de Vries, Nieuwendam
Postgiro 2&34040
Gemeente-girb A1 dam V 6735

per jaar

LEVE NEDERLAND LEVE EUROPA

Nederlandse Volks-Unie^

Dit program van de Nederlandse
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 naar voren:
De eigen Nederlandse cultuur en tra-
dities, zodat ons volk binnen deze
Europese Gemeenschap zijn eigen
krachtige en waardevolle plaats kan
innemen.





VOLKSNATIONAL1SME.: ; '
Wftarborging v&n hft'fe eigen ksrakier der ITederlandse
Volktsgemeensioliap. '
•CKisiddelijka terugzcnding van (ook vooriaalige)
tftora en Antilli^nsn Jmar hun geboorteland,

Molukkors, vaarbij hun opgaan in de Hederlasitlse Yolks-
geneenf.cliav is uitgesloten,
Afvloeiing van gss^rbeide-rs in ee.n tijasbestek van

tot drie

1)

b)

c)

d)

a)

^)

c)

.,
e) Zorg voor het milieu en het behoud von dc Xsvcnde

tuur, -
b) Bvcnvich.tige.ontwikksling: van eoonoiaie en tcohniek, met

vdorrang voor do ond,er e) genosmde
c) . Bevordering en verbetsring van hat

Erachtiga bestrd jding VRD niarxieme, ana^chisae,
lisao en Eateri&lisffie, .
Ondsrwijs en opvoedins wordsn gericht op de cthische
vtio^den van de Suropeas, in het bijaonder dft llederland
30 cultuui", vaarbi.j specials aandscht vordt gegaven
do verkeiide ^sugd. ,
CTbjectievs voorlicht5.ng, bij het oadorwiiSa sn via de
taadia, over tcestariien en gfjbruiken bij arid era volken,

a) Zoi»g voor een 3 eyengicrachtige boŝ enstand als basis
voor de nationalo saaenlsving. De eigendoa van de grond
dient aoveel aogelijl: bij de boer te be-rtisten.

b) Bosohê uiing van. eelfctandige ondsmemers is aidden- en
kleinbcdriof , ter handli&ving van 6on kr&chtige midden~
stand txissen ene3faijds werknemers en andersijds groot—
bedri jf , Teittgdringins v̂ n het grootwinkelfcedLrijf wordt

c) Voot verkneners in grote bedrijven wordt do oogelijk-
heid geschapen, medo-eigenaren van da ondememing; te
vordon.

d) Miabruik van de sociale vatgeving wordt scherp bestre-
den. .

e) Arbaidsdienatplicht voor jonge mannen en vrouwen, ter
bevordering van de eerbied voor de arbeid en in het be~
lang van de natioiiale econoraie*
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e) Hervonaing van list parleaenisjaii-tj afcclsel, .wnua/oij

politiefca volksvertegamfoordigers ook afgevaardigden
Van bedri.lf Bt&kken en beroeps- en star

Mg krijgen in de Staten-Oeneraal.1
mtralisatie van bet. beeiuur a&e grotc st&den*
aan buurtradsn aelfst&naigB

worden toegskend.

a)

b)

«"«

a)

Yervroegde pen0ienuring, v^nsf sestigjarige leeftijd,
op vri^villige banio,
Afscha^fing van de pcnsiocjii£t:sr-g:# i,odet bejoairden dae-
gevenst politick en ecosiomlscJi a3.s volvaaydige s'sasts—
burgers kmrnen hli^van f-oriet-icneren»

HT PfB RUniill £11 .yifiU!
Ki-aclitige bestrijdir̂  van oiDiiaai en snvsilighoid. door
Versterkir̂  van de politis en voravaring van
Be rechtarlijke aaoht client sich ASHPSS in plaats
zo&ls thaaia Vfeelal..geeeidsdt «- ̂JilGSSO''/̂  d*r politic cp
te stellon. . .̂

NederlsKd steunt daleii. van de Hsderlaad-sc at&a "buiten
d9 rijksgr&naen (Salgiicli fen ?r&ns Vleandoremf
Afrika) in bwn atari 3d Toor self boat emmitig*
Gestvcofd wordt n&ar hererjigiiî  vca die

gabiodon. in Europe, in

HI:
Be Kdjjgaasaoht staat ten diensto

onder politicks leidifeg
an de
ds r cr. die-lit

hoog tot l&ag da dasoyvoor yereisto disciplir.3 te

T>) Een bsroepoleger wordi goyoindj naast eon nationals ai-
litie, vaarin alle gescbokvd laannen hurt dienstplicht
raoetoii vervullan* .

•c) Marine en Luohtoacht trorden op hot voor hxm taak veav
eiste materials ea'personale peil gobracb-t,

d) *B Lands Veiligheid wordt kcachtig verdedigd in samea-
werking met de Europe so en Atlantis cho bondgenoten*
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a) IQe ov.iterls.nd60 politick is gsficht op da
van o.e Ijelangen -van de Kedorlandeo Staai en vaxt d«

De ontvilckelirsslwlp vordt draatisdh verlaagd. Pinaa-
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VERKIEZiNGSPROGRAM
''.- .; DER

NEDERLANDSEVOLKS-UNE
De JTederlandse Volks-Unio is: • •

VOOH . .

1. onmiddellijke terugz ending van (o6k voormalige) .Surinamers. en j£jtil~
jLianen naar hun land van herkomstj afvloeiing van zogenaamde gastarbej.—
ders in een tijdsverloop van tTree tot drie jarenj

2. invoering van het jpeferendvon,, tiraardoor — zoals het in een ware demoora—
tie behoort - het Yolk sself in plaats van de parlementariSrs over zijn
levensbelangen kan beslissenj

3. totstandkoming van een vplkanrerzejcering_yoor. bedaardenzprg« zodat die-
genen die redelijke voorssieningen voor hun oude dag hebben getroffen
de vemederende gang naar de bijstand wordt bespaardj

4. een sluitende Rijksbegrotinfr, waardoor het begro-tingstekort als 66n
der belangrijlcste inflatiehaarden vordt xiitgesohakeldj-i . . . . i. •.. ,^. _

5. vereenvoudiging van one "bolaatingstelselt waarbij voor loon- en inlcom-
steribelasting de bolastingvrije voet -vrordt verhoogd en de progressie
afgesohaft)

6« behoud van de thans bestaande provinciea« waarbij tiiteraard geringo
• ' grensTTijzigingen mogelijk blijvenj

TBCSBN • ' • - . .

1, invoer vain goederen x«it landen aet lage lonen, waardoor de werkgelegen—
faeid in Hederland geschaad vordtj

2, het gebnoik van zotrel "hard drugs" als "soft drugs"« dat vooral bestro-
den moet trorden door meedogenloze bestraffing van de handelarenj

3« oriminalitejt en onveiligfaeid? vaar paal en perk aan gestold moet wor-
den door verbetering van het politietoezicht, met uitbreiding van de
personeelssterkte, en door verscherping van de strafe-ret en van haar toe—
passingj

4* de middenschool< die de vrijheld van onderwijs en het keuserecht van de
ouders bedreigt en begaafde leerlingen opoffert aan het nivellerings-
.strevenj

5« gedwongen verhuizing van anbtenarent vaarbij de overheid haar positie
als werkgever misbruikt ora politieke doelstellingen te venresenlijkenj

6. gelds chenkingen aan ̂ erroristen en anti-jreat̂ erse rê eringeny waardoor
de belangen van hej; HederlandGe Volk, zijn staraverwanteii en zijn bondge—
noten Tforden vorraden ter Trille van vreemde

IT.V-.U.
Telefonischc inlichtingon Z_/X_X POSO?BUS 10366
070 - 6452320 JMSTJEHDJH



\e tekst wan do inlaiding van de vice-voorzitter wan oc

J Nedsrlandse Volks Unie, gohoudan op een openbars.•— —• • . .
workiezingsbijeenkomst wan die Unio op 13-5-1977 in hotel Carnegie

te Arnhem.

It
Landgenoten,

Oeze maand is het 32 jaar geleden, dat ons land ward bewrijd wan ongewen

wreemdelingen* Het is misschien goed te bedenken, dat zich thans, media

me'e'r ongewenste wreemdelingen in ons land bewinden dan tijdens de bezett

ooit aanuezig waren. Oe bedreiging die zij woor ons uolk betekenen is

nauuelijks minder ernstig dan die gedurende de jaren 1940 - 1945.

In toenemende mate immers wallen Nederlandse burgers ten prooi aan gelmp

teerde messenteekkers en rewolwerhelden en wallen jongeren tan offer aan

gewolgen wan een owerdosis wan'drugs of uorden op andere wijze het slac

offer wan misdadige elementen, die de afgelopen jaren de Nederlandse sam

lewing zijn binnengewoerd. Ploord, roof -en werkrachting zijn aan da orda

de dag. Bowenal schijnt en dat leert da erwaring dat daarna aan de gews

pleger me'e'r aandacht uordt besteed dan aan het slachtoffer, of diens nab

staanden; de chaos is wrijusl compleet. °e Nederlandese Volks Unie pres

teert U heden awond een woorstel tot weranderingen. De enige kans op re

uit de dreigende chaos die ons alien, wat uij ook zijn of gelowen. onget

zal owerspoelen en ten gronde richten is., dat op korte tarmijn krachtig

wordt ingegrepen. (Hiern^a enige tijd onverstaanbaar door'gejoal ui^t de

Gaat dan werstaanbaar verder:

"huidige machtshebbers, die de publiciteitsmedia zo handig weten te mani

lerep; onze waarschuwingen en adwiezen te negeren en U onkundig te houde

wan ons bestaan. Men heeft ons wan discriminate beschuldigd. Wij zijn a

Nederlanders, die met grote bezorgdheid de steeds meer tosnemendo .. wer

de steeds grotere werloedering wan ons land en wolk gadeslaan en hieraan

halt willen toeroepen. Wij zijn geuone mensen, mensen zoals U. Uij wille

klok niet terugzetten. Uij willen slechts dat hat uuruerk blijft lopen a

werstikt uordt door het vuil, dat zich in toenemende mate in de raderen

hoopt. Uij zijn woorstanders wan een krachtig regeringsbeleid en wan ee

politiek waarin gezegd wordt waar het op staat; geen huichelachtig gedra

wat woor welerlei uitleg watbaar is en uaar de goeduillende burger da du

uordt. Ons weel wersmade maar wrijwel hopeloza politieapparaat moet wear

uorden tot een betrouwbaar .korps, dat respekt afdwingt en dat goed uitge

uordt ingezet tegen de misdadigheid, dia zo langzamerhand tot een ware t

reur is uitgegroeid. Oe taxichauffeur, de trambestuurder, de stationsbea

de uinkelier*. zij ueten er allemaal wan mee te praten. Uij willen geen

politiestaat. Oak heden te^-n dage zijn hierwan niet wer buiten de granza

nog wrvrberTden te ower die wij niet uensen na te wolgen.

Uij w. Ten echter (ae SoelV J 4_ .. ..



•
•> "vrijheid voor iadereen" wordt aangepraat en die ons volk varatikt..„.<
/*j govoolsns in ontuikkeling, die slechts naar een chaos en aettelooohoid

leidt.

Oe Nederlandse Volks Unie uil in tegendeel ons volk juist user raondig

maken en als een recht, dat de z.g.vrijhaids-

liev/onde palitieke partijdn van nu tot dusver steeds hebben gaueigGrd i

staant bevreesd ala zij zijn dat de bevolking door 2ich uit te spraken,

zijn uantrouuen tegen hat huidige belaid op ondubbelzinnige wijze kenbs

zal maken*

Vrijheid is een kostbaar bezit; het is echter ook een begrip, waarover

de meest uiteenlopende opvattingen bestaan. Oe momenteel zoveel geprops

geerde roda vrijheid staa& lijnrecht tegenover de vrijheid in gebondenh

die de Nederlanders ........ .Jgejoel) .... een vrijheid, ua

terreurdaden tegen de eigen bevolking niet meer mogelijk zullen zijn; h
•

,— de jeugd uordt beschertnd tegen da gezondheid verwoestende verslavingsmi

— - • dslen, die haar geastkracht en uerklust ondermijnen, Er zijn stromingen

ueest die ons geueerd hebben om de z.g. fascistische NUU. op 5 mei, de

vrijdingsdag in staat te stellen een radiouitzending te verzorgen. Een

overbezorgde minister heeft daarom gemeend alls palitieke propagandavoe

op 4 an 5 mei te moeten verbieden. Wij kunnen hierover slechts medeli

glimlachen.

Overigens wordt buiten beschouwing gelaten, dat de bevrijdingsdag in zi

totaliteit blijkbaar zoueinig aanpakt dat ..... (gejoel) .....

Laat ik de mensen die van mening zijn, dat de J^ederlandse J/olks Unie ge

respekt zou hebben voor de offers die het Nederlandse volk in de jaren

I960 - 1945 heeft gebracht louter als bijkomstigheid mededelen, da't iln

van mijn collega-bastuursleden onlangs een kleine rol heeft vervuld in

"~ filmproduktie:"Een brug te ver!n ........(gejoel)........

Uij zijn in beginsel niet tegen zuiart, maar als uolksnationalisten erke

wij immers het recht van ieder volk op eigen identiteit.

blij van diezelfde stalling uitgaanda, zijn uij uel \/66t blank, orndat ui
• ( .

van mening zijn, dat onze identiteit thane wordt bedreigd. Uaar uij v

atrekt tegen zijn is de ontstellende toename van de criminalitait en da

misdadigheid (wordt ondarbroken door langdurig gejoel; probaert er

nog boven uit te koman. krijgt geen gelegenheid meer zijn inleiding af t

maken)

Spreker uordt vanuit de zaal bekogeld mot o.m. plndo'o en rook-/traan9aa

bommetjes.
Aanhangere van de NUU. maken gebruik van gummiknuppelo t.a.v. de "gooier

Vergadering na ± 10 minuten door de politie ontbonden*



d-MEENTHPOLITIEi_VAN ARNIIEM

.FRO JUSTITIA

Afdeling / finceKK Algemene Recherche

No.: 87/104/77 d.d. 17 mei 1977

P R O C E S - V E R B A A L

^vertredingt

Misdri jf : a. artikel 30O van het Wetboek van Strafrecht
(mishandoling)

b. artikel 3O2 June to 5̂ van het Wetboek van
Strafrecht
(poging tot zware mishandeling)

c. artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht
(bedreiging met zware mishandeling)

artikel 2O juncto artikel 23 van de Wet Vereni-
ging en Vergadering
(het dragen van vapenen tijdens een openbare
vergadering)

Datum en plaats: op 13 mei 1977 te Arnhem gepleegd

Aangever/
Mishandelde :

Verdachteni

II,

Op vrijdag 13 mei 1977 omstreeks 20.OO uur bov

den wij, en , respec

velijk hoofdinspecteur en brigadier van Gemeentepol

te Arnhem, ons, in een zaal van hotel Carnegie, gev

tigd te Arnhem, Stationsplein 39« In genoemde zaal

een openbare verkiezingsvergadering belegd door de

politieke partij "De Nederlandse Volks Unie". De op

baarheid van deze verkiezingsvergadering bleek ona

plaatse uit het volgende. Via de voor een ieder toe

kelijke hal van het genoemde hotel leidt een trap r

de zaal, waar de vergadering werd gehouden. In do I
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van het hotel was een receptionist aanwezig. Deze recep-

nist verwees alle personen, die vroegen naar de vergade:

van "De Nederlandse Volks Unie" zonder vragen te stellej

naar de genoemde zaal. Een ieder die aan de receptionis

genoemde vraag stelde verdzonder taeer door verwezen naa:

deze zaal. Hierbij w'erden door de receptionist geen vraj

gesteld. De toegangsdeur tot de genoemde zaal vas open <

een ieder die dit wilde Icon deze zaal binnenlopen en de

vergadering bijwonen. In de zaal zagen wij dat twee man:

naderhand bleken dit de heren Glimmerveen en

zijn, pamfletten met verkiezingsoproepen, op verschillen'

plaatsen in de zaal ophingen. Wij zagen verder dat deze

twee mannen plaatsnamen. achter de ter plaatse 'aanwezige

"bestuurstafel". Ondertussen zagen wij dat de zaal voll

met publiek. Naar schatting waren dit ongeveer 150 pars

ViJ zagen dat een gedeelte van dit publiek plaatsnam op

in de zaal aanwezige, zitplaatsen. Omdat deze zitplaats

niet voldoende waren, zagen wij dat het publiek zich tu

sen de zitplaatsen en de tafels opstelde en zelfs op de

tafels ging zitten. Om 2O.OO uur werd de vergadering ge

opend en het woord verleend aan de vice-voorzitter van

Nederlandse Volks Unie, de heer ; Toen

het woord voerde werd hij vanuit de zaal door het

bliek regelmatig gelnterrumpeerd en uitgejoeld. Wij hoo

den dat het aanwezige publiek zich zeer rumoerig gedroe

en gezien de uitlatingen die wij diverse personen uit h

publiek hoorden schreeuwen was het publiek het niet met

het betoog van eens. Men trachtte met het ge

joel en geschreeuw kennelijk het betoog van

beletten. Orastreeks 2O.10 uur hoorde ik, , een o

bekend gebleven vrouw roepen: "Gooi jij eerst" althans

woorden van gelijke strekking. Gelijktijdig voelde ik,

, glassplinters in mijn nek en toen ik omkeek za

wij dat achter ons (wij zaten voorin de zaal) begin van

vechtpartij ontstond. Ik, •, zag vrijwel gelijker

tijd dat een man met opgeheven wapenstok naar de vechte

rende. Ik sprong op en pakte deze man beet waardoor ik

belette om met de wapenstok te slaan. Op het moment dat

, de glassplinters in mijn nek voelde, rook ik e

penetrante geur, die vermoedelijk afkorastig was van zog
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naatnde stinkbommetjes. Wij.zagen verder dat zlch tusseu

hot reeds genoemde groepje vcchtemio mensen een man bevo

die een ijzeren staaf in zijn handeh hield. Ik, ,

riep: "Weg met die wapens, politie, U bent aangehouden"

althans woorden van gelijke streklcing. Wij hielden vervo

gens op vrijdag 13 mei 1977 omstreeks 20.10 uur de man m

de ijzeren staaf en de man met de vapenstok in hotel Car

gie, gevestigd te Arnhem, Stationsplein 39, aan als ver-

dacht van overtreding van artikel 302 jo. '»5 subsidiair

artikel 285 van hot Wetboek van Strafrecht en artikel 20

van de Wet Vereniging en Vergadering. Ter assistentie ge

komen collega's brachten de verdachten terstond over naa

net bureau van politie te Arnhera.

Omdat de openbare orde in deze vergadering zodanig ver-

stoord was, dat de leiding van deze vergadering, de ver-

gadering niet meer raeester was en wij zagen dat zij zelf

zodanig door de opdringende vergaderingbezoekers in net

nauw gebracht werd, dat zij onder bescherming van de pol

tie moest vluchten, ging ik, , op een stoel staan

en vorderde van de vergaderingbezoekers uiteen te gaan.

Ik deed dit op grond van artikel 22 van de Vet Verenigin

en Vergadering. Dit nadat ik, per portofoon, hieromtrent

overleg had gepleegd met de Hoofdconunissaris van Politie

te Arnhem. Hierna ging de vergadering uiteen.

De in deze vergadering gebruikte wapens, te weten, een

wapenstok, een ijzeren staaf en een kraan nam ik,

in beslag. Namelijk de wapenstok uit handen van (naar na

derhand bleek) verdachte en de staaf en de kraan

uit handen van (naar naderhand bleek) verdachte

Hierna zette ik, , na daartoe verkregen opdracht,

met de hoofdagent—rechercheur van gemeentepolitie te Arn

hem, , het onderzoek voort

Naar aanleiding van het vorenstaande verhoorden wij,

en , in het bureau van politie te Arnhem de voor

zitter van de Nederlandse Volks Unie Glimmerveen, die na

wij hem hadden medegedeeld waarover wij hem wensten te v

horen, verklaarde:

"Ik ben Johann Georg Glimmerveen, geboren te Utrech

1^ november 1928, boekhouder en ik woon te ' s-Gravenhage

. Ik ben voorzitter van de polit



ke partij "De Nederlandse Volks Unie". Wij hadden vanavt

13 mei 1977t een verkiezingsvergadering in hot hotel

"Carnegie" aan net Stationsplein te Arnhem. Dezo vergad<

ring werd, ora U bckende redeneii, door de politie ontbonc

De twee door de politie aangehouden mannen ken ik als

en . Deze twee mannen zijn volgens r

leden van mijn politieke partiJ, Deze mannen zijn niet t

mij meegekomen naar Arnhem. Ik ontmoette hen vanavond o]

het station van de Nederlandse Spoorwegen te Arnhem* De:

ontmoeting was wel volgens afspraak. Dit omdat wij reed:

moeilijkheden verwachtten bij het station. Ik zou dan m

lijk niet alleen staan doch zij zouden mij dan kunnen h<

pen. Ik vroeg, onder andere, deze twee mannen om bij wai

ordelijkheden, tijdens de vergadering, op te treden. Mi,

instructie aan, onder andere, deze twee mannen luidde: '

wanordelijkheden, de veroorzaker uit de zaal verwijderei

Met wanordelijkheden bedoel ik niet geschreeuw of gejoe.

raaar duidelijk agressieve handelingen, zoals met glazen

gooien en het podium bestormen. Xk zei en

niet op welke wijze zij op zouden moeten treden. Naar m:

mening moesten zij ordeverstoorders beetpakken en uit d<

zaal werken, zoals dit op dit soort bijeenkomsten gebru:

lijk is. Ik gaf hun daaromtrent echter geen instructies,

Op een gegeven moment, toen de vergadering reeds gaande

was, voelde en zag ik glassplinters op mijn voorhoofd ei

rechterwang. Ik dacht op dat moment dat deze splinters t

komstig waren van een lamp van een fotograaf. Naderhand

echter hoo'rde ik van iemand dat er met een bierglas was

gooid en dat het glas daarvan afkomstig zou zijn. IkzelJ

heb dat echter niet gezien. Gelijk nadat ik die glassplJ

ters tegen mijn gelaat had gekregen, zag ik dat er onge-

veer in het midden van de zaal een rel ontstond. Ik zag

niet of er mensen van mijn "ordedienst* bij die rel be-

trokken waren. Ik zag naderhand wel dat en

door de politie afgevoerd werden. Deze vergadering

vanavond, was mijn eerste openbare vergadering sinds med

197**. Ik heb geen eigen ervaring met "ordediensten" docJ

ik heb de werking en werkwijze ervan wel eens gezien op

andere vergaderingen. Omdat ik telefonisch bedreigd was.

dus op moeilijkheden rekende, besloot ik om ook een "ore



dienst" in te schakelen. Ik had echter van tevoren geer

personen aangewezen als "ordedienst". Dit is tijdeiia d«

vergadering geregelcl. Het was raij beslist nlet bekend c

en wapens bij zich hadden. Dit zou ik

sterkste afgeraden hebben. Wij zijn namelijk niet voor

veld, terminate niet uit eigen beweging doch wel als vc

dediging* Ik weet uiteraard dat het verboden is om op e

openbare vergadering wapens te dragen. Ik wist echter r

dat daarpnder ook een wapenstok viel. Ik dacht dat daax

bedoeld werden vimrwapens en stiletto's en dergelijke.

heb niet gezien dat de mensen van mijn "ordedienst" waj:

gebruikten. Als ik mij goed herinner heb ik alleen

door de politie af zien voeren. Ik heb vanavond, voor c

vergadering, via de radio bekend gemaakt dat er op deze

vergadering een "ordedienst" op zou treden. Dit was eel:

alleen preventief bedoeld en wel om mijn tegenstanders

te schrikken. Ik veet niet uit hoeveel personen mijn "c

dienst" precies bestond. Ik geef daarover ook geen verc

inlichtingen.n

Na voorlezing verklaarde J.G. Glinunerveen bij het vorer
*

staande te volharden en weigerde zijn verklaring te one

tekenen. Hij verklaarde dat hij ons reeds meer dan vol-

doende van dienst was geweest en dat hij van zijn advoc

opdracht had gekregen om in elk geval geen verklaringen

te ondertekenen omdat zijn advocaa't dan niets meer voox

hem zou kunnen doen.



t) Zo nodlg and«r« rubrtoerlng aangeven.

Distr.:

datum 20JUNI1978

CO
b. d

Afschr.: BO:

B«treft: Lijst van kandidaten in de gemeente Rotterdam voor de op
31 mei 1978 te houden stemming ter verkiezing van de
leden van de gemeenteraad.

GLIMMERVEEN, Johan G. (14-11-1928
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1) Zo nodig andara rubricating aangavan.

datum 0 3 0!%!.

CO
b. <L

Dlstr.: Bijlage(n):

Afschr.: 80

: Bijeenkomst 'ComitS 11 September1.
In hotel 'de Rode Leeuw, aan het Damrak te Amsterdam

werd op 11 September 1978 een 'feestelijke "bigeenkomst'
gehouden ter gelegenheid van de val van president Allende
van Chili 5 daa^ geleden. Door de directie van 'de Rode
Leeuw1was ter elfder ure medegedeeld dat geen zaal be-
schikbaar was.

Te 20.00 uur waren 14- personen aanwezig, waaronder de
navolgende bekende personen werden opgemerkt:

Johan G.GLIMMERVEEN (14-11-1928)

Tot 20.45 uur werd informeel koffie gedronken in 'de
Rode Leeuw'. Hieraa begaf het gezelschap zich naar buiten,
waar juist een massa demonstratie, tegen het huidige
bewind in Chili, werd gehouden. Deze demonstratie ontlokte
GLIMMERVEEN de opmerking:"Ik geloof dat ik de verkeerde
partij heb gekozen".

Hierna te 21.05 uur begaf men zich naar hotel Krasna-
polsky, alwaar het gezelschap zich in 6en der zalen instal-
leerde. Daar sprak uitsluitend . Hij verwonderde zich
over het feit dat steeds als men in Amsterdam ergens een
zsfl had besproken, deze opeens werd afgezegd, terwijl in
eerste instantie positief was gereageerd. De oorzaak moest
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1} Zo nodlg anderw rubrlcerlng aangewn.

VERVOLGBLAD Nr.

volgens hem voornameliok in eigen kring worden gezocht. Hij
maakte zich Mer ernstig bezorgd over. De verwikkelingen
rond het huren van een zaal namen ongeveer een kwartier in
beslag. Tijdens het onderhoud Icwam personeel van Krasna-
polsky binnen. Zij verbaasden zich er hooglidk over, dat
de zaal 'bezet1 was, aangezien anderen die de zaal hadden
gehuurd deze weldra wilden betrekken; men diende zich dan

ook te verwijderen.

EINDE.

200 A 04
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DOSSIER
NEO-NAZISME

Van de F.i.R. kregen we cen foto-cupic uit hct boek
Dottier Nco-nazUme) van Patrice Chairotf, Editions

Ranitaij 27. rue de Fleuria. 75006 Paris. OndersUand
)« vcrtaUng van dc ropte.

PASCIST1SCHE BEWEG1NGEN IN NEDERLAND

Do eenhcld van taal vergemakkelijkt de contacteo
tuaion Nedcriand en Oelgi«. Vecl Nederlandce
bcwegingen xijn can Nederlandse vcrtie van Belgische
groeperingen en omgekeerd. Meer dan 40 000
Hollanders hcbben in de rijen van de S.S. gestreden en
na de bevrijding moestcn 100 000 handlangen van de
"~ utters voor de Juititie verantwoording afleggen.

4 van deze 4S<orTicieren. Paul van Tienen.
Bockhandelaar In Den Haag, was de oprichter van de
eerste oeo-fascittischc beweging na de oorlog in
Nederland, namelijk van de Werkgemcentcbap
Europa in de Lage Landen). Hij gat' bet maandblad
(Alarm) uit. In 1953 vernnderde de naam van deze
beweging in (Nederland *e Sociale Beweging), waarna
de<e xich aansloot bij de (Internationale van Malm 6).
Tcnslotte trokken dc activiteiten van de oud-SSer in
1955 de aandacht van de autoritettcn. die de N.S.B-
verboden hadden. Nadicn gaf Paul v«n Tienen lien
l«ar lang bet racisti&clic en vorlogs/uchiige lijdschrift
«Sociaal Weekblad) uit. Aan dc vouravund van ecu
nicuwe tenla&tctegging vlucbltv hij in 1%5 naar
Spanje, waar hij zei jaar later slictf.
In die zclfde tijd betwistten tallozc kleine grocpjcs
clkaar fel de nea-faKUtische klandizie. Dat was in hct

>tjxonder bet geval met de (Nedrrlandie Oppositie
tie) van Gerard van der Vea en Leendert Logger, een

groepcring, die in 1956 weer vcrdwcnen was. en van
(Jong Europe). Nederlaudse afdeling vnn de
geltjknamige Belgische beweging geleid door Ronald
Often. Tijmon Balk. A.C. Vilenbrock en lent It
Roy . Hun orgaao-'was (Vrij Europe) en bcidon,
beweging en blad.-(«teakten bun activiteiten in 1967.
Machtigcr - maar niet meer dan 1000 actieve leden in
aantal - waren de groepcn van het (Europafront) van
Wim Gerth. Cee« Visser. Alex Keijscr en Tijmcn Balk,
eti bun opvolger (Europapost) in wier midden zich
Gerard van der Ven en Bernhard Post ma bcvondoM.
Deze UatSt'n waren organisatoren van een Europces
paramilitair kamp in de buurt van Aken. Partijtwisteo
en pcrsoonlijke tegenstellingen drocgen tot het
uitecnvallen van de neo-fascistitche krachten blj en
enkele doodgeboren bewegingen t eld en niet meer mee.
Tot deze laatste rckent men de (Nationate Volks Unie)
van de onvermocibare Tijmcn Balk, het
'Drmocratische Front Nederland). de Beweging van de
dcrde Mei). dc (DicUc Soltdalutuche Beweging), die
xeer nauw U verbonden met soortgelijke Amerlkaanse
bewegingen en het Verbond der Lage Landeo)van van

In bet btgin van de jaron xevcolif ity* do
bewegiagcn ontstaan,dU bet moist kenmcrkend
voor net N«derlaodto oeo-fascbmo tn op hot Opontltk
een niet te ondcrtchatuo drolglnf MMMIM. Or
Holfand-* groep <W«ro di) (verdadig jo> «m OHM Up'
Peter Veldheer on «§• Meulen, verbondo* «•! 0ff.<
BclgUche solUkRftmlfobtvoflai^ndcr Icidoncbop «*»:

Rotund Roet, U pot f*li»*t om in mlndo? 4an twpt,
Jaar »»kok» lMB4pid*«-*M|k«rndo* lodom WOM «*.

'Wot, 41'

ttrijdbare bewaflng voor to bervidt*, dkt Ml
onmiddc llijka actlo wtt ovorfAOii. DOM bovtfing ftf .
de NedcrlaodM Volka Uota. gcvattifd U| D«« R»«g,
Groot HottoftoMlMB 115 .. ZiJ vert tn Mwrt ItTI
gttticht door van 4nr WaJ, Mculemana an Wlm
Emma. T«f«UJk *•• n«t »Ud *WM NaderUo4'. fwitokt
door Anton Cornn.dc}. h«t Iteht.
In enk«Ie maanden w«r4nn, d« fascistlacb* «l«n)«ntn«
vervnngen door altslolund «uhcr« «n nnr4c nnnid. Do
huidige voorxitter vnn 4« N,V.U. U nw g*w«M«
medcttrijder van de 'EtiropapoaV (an ex-Agent vn» 4n
velligheidtdienst van de NATO....', loop GUnimervenn.
Hij wotdt bijgeitaan door twee vien-voonittnrt*
Ronlnnd Bnes «n Hcrpann Hnfingn, «n door nnfi
algemeen tecreurte. Prod Zn*t9«ldfr« AUf dfU.^Up
bcnicht door hnn fnaMinfc nntrombnie, ' '_•'
Strijd««d ondcr ket roiwiekon vertprcidt d» WVj)
racittitcke anikelen, die van een Mnrkn
gewdddadigbcid gctntgeo en gcvaarlijk inspekn op do
gevolgen van de economitcke crisis, die men in
Nederland itcrk gant voelcn. Eveneens worden in do
kolonmen van bnn mnandblad *Wij Nedcrlnnd* kkttM
voonrallen in kct dagclijkt leven in verband met
gastnrbeiders . In opbiUeode bcwoordtng brood.
uitgesponncn.
loop Climmerveen. openUjk anti-semkt. gnat er pent
op. dat 'Kflcin Knmpf djn IkvcHngtboeL U. HjJ keoft
ccf HJtwaeht', §oit»ken in gri|»e uniform, met oon
cood^lt4»b«irnnrMbnnd%voo«Knw »»n not run«teko»,
Dh raneOken vtadt »on tcrof op do t)p|tin| «•« 4o
koppetrienA. . . ( ' . ' ; ' • ' , ,; --. V- .
On HVU b«*t>do«wn4flnf <V|nin4f« rnn
o(knnf nttnnpt.
do >eiMntidoin«efv
becplonnoron ML kt kMfU^stomjn ond«r%roifO| <n«|
ckilecnie don*o«tnt«n. die doojr d« dMal9U>
Gcnornnl Pinochet bet Und «OO«M vfvttttp.
Wcit-Dvtue »gent«cb«p AJ.i. keoft do
•ecn n>or do Cbinwnao neketne po.WU. da.DIIIA, MM
Btor gcwnnrdoordt hiia<«Tpo«f genotifd. E% Mfrtfn^
werden in JnnanH't97? twee pxudo^Mim»Htt»n; p î
in 9rn««ot tracktten twee laden von, not ft**** tU«n:̂

dictator van^ f*no«ket |n n« |e kneiinj
gelnoentiflceerd nll^M** von do NVU. DeM WO
monkt g»b«iik van JiiUt nit bun g«veng«nacn«i
ontilafon rocidiv.itton on b in bot voorjnnr vnn IfTI
ecn camp«gn« tcgon gemengd* buwaHJken begonnoji
Oon to si) vnn plnn IP Nodtjrloa* M» lobrnik


