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Ontvangen werd een konvokatle voor een vergadelring,~ter~
bespreking van de oprichting van een Nationale Veillgheids-
brlgade.
De vergadering zou worden gehouden in café "Coby Corner" ,
Middenweg~88 te .Amsterdam, op 30. 10. '71, aanvang 11.- uur.
De uitnodiging was verzonden door Max LEtfIN (Marcus, 2.10.1'
Op 30. 10. '71, omstreeks 11.30 uur waren in een bovenzaal
van genoemd café 19 personen bijeen, waaronder twee vrouwen
Hiervan waren, c.q. werden bekend:

é voornoemd,,

LEWIN zat de vergadering vóór.

LEWIN geeft weer, waarom hij deze vergadering heeft uitge-
schreven en vertrouwde mensen bijeen heeft~geroepen. "
Volgens hem biedt de Overheid veel"te weinig bescherming,
zowel aan individuen"als aan verenigingen enz» tegen"de aar
vallen die van politiek links tot uiterst links georiënteei
lieden komen en tegen de terreur d£e «p straat door persor
van diverse pluimage wordt uitgeoefend.
LEWIN meent daaroffl, dat het hoogst noodzakelijk is, dat eer
groep mensen bereid is~tegen deze terreur op te"treden en 1
gen de aanvallen van links. De bedoeling moet zijn, dat dei
groep mensen een verlengstuk worden van het politie-apparaï
LEWIN stelt voor, dat de aanwezigen zich organiseren in eet
Nationale Veillgheidsbrigade, zoals hij dit noemde; leden~i
deze brigade kunnen onderling overleggen op welke wijze zi;
kunnen optreden tegen eksessen.
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VERVOLQBLAD Nr. 1

Het ligt in de bedoeling van LEWIN dat het aantal leden van
de NVB sterk wordt uitgebreid; hij verzocht de aanwezigen o
rond te zien in eigen kring en betrouwbare mensen als lid
van de NVB aan te trekken; ~ ~
De NVB zal moeten uitgroeien tot een landelijke organisatie
de zwijgende meerderheid, aldlis LEWIN, staat aan onze kant;
we kunnen dus rekenen* op veel belangstelling en raedewerkin
De vraag werd opgeworpen hoe LEWIN zich voorstelt, op te ti
den tegen bv. terreur.
LEWIN antwoordde, dat de leden van de NVB gewapend moeten
zijn en dus ten allen tijde kunnen optreden."
Dit antwoord stuitte op verzet van de aanwezigen; men steld
zondermeer, dat men het recht niet in eigen hand mag nemen
en dus zeker geen gebruik mag maken van een wapen.
In de eerste plaats dienen de leden van de NVB getraind te
worden in judo en karate, zodat zij in geval van terreur hc
handen goed weten te gebruiken.
LEWIN maakte nog bekend, dat twee advokaten zeer"geïnteres-
seerd zijn in de op/érïchting van de NVB en dat~hij (LEWIN)
in kontakt staat met iemand, die zeer bekwaam is in het omg
met springstoffen»
De advokaten, aldus LEWIN, zullen voor de NVB de statuten
samenstellen, de springstofspecialist, wiens naam ik hier
niet wil noemen, is bereld_onze akties te begeleiden.
Hierna werd geruime tijd uitgetrokken om de aanwezigen aan
elkaar voor te stellen en onderlinge gesprekken te voeren
over de NVB. - - -
KA stelde, dat hij, indien het nodig raocht zijn, dii
10.000 man om zich heen kan verzamelen om op te treden teg«
de" "eTès"essen door LEWIN genoemd; ... _
Van B' vertelde, zich dood te ergeren aan de langharige
elementen, die de Vu bevolken! toévallig'kreeg hij een nufir
van het blad "de Vrije Pers" in zijn bezit en daarna is hi;
in kontakt getreden met LEWIN»
LEWIN deelde mee, dat deze vergadering de pers zeker wel z<
halen: daarvoor had hij zijn relaties.
Hij stelde voor, een "voo rloplg bestuur" samen te stellen
binnenkort een nieuwe vergadering uit te schrijven en daar
dan een nieuw bestuur te kiezen met taakverdeling.
De aanwezigen gingen hiermee akkoord»
Het voorlopige bestuur ziet er als volgt uit:

Omstreeks 13«30 was de vergadering afgelopen»
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Betr.:"Nationale Veiligheids Brigade".
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Dupl.

Pat i m: N O V, 1971

Op 12 oktober 1971 werd vernomen dat op
30 oktober 1971 in " Cosy Corner", te Amsterdam de oprichtings-
vergadering zal worden gehouden van de " Nationale Veiligheids-
brigade" .
Zoals bekend stond er enkele maanden geleden een advertentie
in de " Vrije Pers", waarin een voormalige sergeant-majoor con-
tacten zocht met andere ex-militairen, politiemensen en gezags-
getrouwe mensen teneinde te komen tot de oprichting van een
" Nationale Veiligheidsbrigade" om zodoende tegenstand te bie-
den tegen " ordeloosheid en gezagsondermijning".
In een latere uitgave van de " Vrije Pers" stond te lezen dat
op de advertentie zoveel reacties waren binnengekomen, dat het
niet mogelijk was een ieder persoonlijk te benaderen.
Duidelijk was echter - zo heette het - dat er voldoende belang-
stelling was om over te gaan tot de daadwerkelijke oprichting
van de NVB, waaromtrent diegenen die hadden gereageerd nog na-
der bericht zouden krijgen.

-10-1971.



NATIONALE VEILIGH2IDSBRIGADE

Het blad "De Vrije Pers" ("weekblad voor de zwijgende meerder-

heid") bevatte op 3 juli 1971 een advertentie, waarin een ex-beroeps

militair contact zocht met voormalige militairen, gewezen politie-

functionarissen en "andere gezagsgetrouwe burgers van Nederlandse

nationaliteit" teneinde te komen tot de oprichting van een "National

Veiligheids Brigade", welke tegenstand zou moeten bieden tegen de

voortschrijdende "ordeloosheid en gezagsondermijning".

Blijkens een mededeling in "De Vrije Fers" van 28 augustus war

dit er zoveel, dat "het niet mogelijk was op korte termijn een ieder

die reageerde, persoonlijk te schrijven".

"het is gebleken c

voor een dergelijke Brigade voldoende capabele personen beschikbaar

zijn. Derhalve aal in de loop van september worden overgegaan tot do

nitieve oprichting van de NVB".

Deze oprichtingsbijcenkomst werd evenwel eerst op 30 oktober in een

Amsterdams restaurant gehouden, waarvoor ieder die op de oorspronke-

lijke advertentie had gereageerd was uitgenodigd. Daarvan gaven er

slechts 18 a 20 acte de présence.

Tijdens de vergadering bleken er nogal wat verschillen van in-

zicht te bestaan over de eventueel te ondernemen activiteiten: sorcsn

wilden van de NVB een regelrechte knokploeg maken, anderen wensten

uitsluitend legale acties te voeren. Evenmin was men het aanvankeli,;

eens over de vraag of de NVB-leden al dan niet bewapend raoesten wort
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Uiteindelijk werd er een compromis bereikt: De NVB zou bij de

Minister van Defensie erkenning vragen (waarschijnlijk als "weerbaa

heidsvereniging11) en zich intussen onthouden van elke activiteit na

buiten. Zou de erkenning eenmaal zijn verleend, dat zou men .wel ver

zien, waarbij het niet tot een uitspraak kwam over de aard van de d

te voeren acties»

Blijkens de vervolgens door LEWIN geformuleerde en door de ve

gadering aangenomen doelstellingen wil de NVB: "haar leden in de ge

legenheid stellen zich vrijwillig voor te bereiden op de krijgsdien

of het onderhouden en verhogen van reeds door leden verkregen mili-

taire bekwaamheden".

Daarnaast zou de NVB haar leden in de gelegenheid stellen zich te

oefenen in het schieten.

Tenslotte werd er een "voorlopig bestuur" samengesteld, dat e

als volgt kwam uit te zien:

Na afloop van de bijeenkomst werd een perscommuniqué uitgegev

waarin melding werd gemaakt van de oprichtingsvergadering van de

nieuwe organisatie, waaraan, zo werd gesteld, 8o(l) personen, ondei

wie een groot aantal jongeren, hadden deelgenomen, (Zoals reeds ve.t

meld, waren het er in werkelijkheid niet raeer dan 20, waaronder sle

enkele jongeren.)

Dit communiqué vormde voor vertegenwoordigers van publiciteit

media aanleiding om nadere informaties in te winnen, met als resul

taat een vrij groot aantal interviews die zowel Van der L als

Van G< ! werden afgenomen. Het bleek dat Van G' een man van de

daad was; hij zou het liefst direct met een aante.1 medestanders de

straat opgaan om daar orde op zaken te stellen, getuige uitlatinger

als: "we zullen die raddraaiers en dat andere tuig wel eens leren",
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Van der- L stelde zich wat minder militant op, zoals onder meer

bleek tijdens een TV interview: "door een geweldloze voorbeeldige

houding moeten wij het moreel van vele Nederlanders weer ruggegraat

geven"»

Ondanks de pretentie van de NVB dat zij vertegenwoordigster i

van de zogenaamde zwijgende meerderheid en kan rekenen op de sympat

van brede lagen van de bevolking, is het duidelijk, dat een dergeli

organisatie een marginaal verschijnsel is in de Nederlandse politie!

situatie en waarschijnlijk niet in staat zal zijn veel daadwerkelij

invloed uit te oefenen. Aangezien er daarnaast aanwijzingen zijn da

de bestuursleden van de NVB min of meer gecoached worden door Max L

lijkt de kans groot dat ook deze organisatie de weg zal volgen van

vele andere politieke creaties van' deze figuur en roemloos zal ver-

dwijnen.

18 november 1971.
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Anna Paulownastraat 64
Telefoon: 070-33.66.26

' s-Gravenhage, november 1 971..|.is.''f
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s-Gravenhage-2004.
ANB-bankrelatie.

Ingekomen - p deC.1971
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Aan alle medewerkers en sympathisanten,

Na een enigszins vuuruierkachtige start via de televisie en practisch
alle dagbladen van Nederland op 1 november jongstleden, heeft de
Nationale Ueiligheids Brigade een zeer groot aantal 'aanmeldingen ont-
vangen.

Het bestuur heeft niet stil gezeten en verschillende malen bij de
verschillende ministeries gereclameerd aangaande gebeurtenissen in
ons land, die naar u/ij meenden op de terreinen liggen, die wij willen
bestrijden.

De mogelijkheden zijn bestudeerd en geregeld voor het deelnemen door
de leden aan schietoefeningen op de banen van de erkende schietver-
enigingen. Deze lessen in het hanteren van de vuurwapenen moet men uit-
sluitend zien als een aanvullen van de opengevallen plaatsen in het
nationale leger in geval van een' noodtoestand.

Ons voornaamste doel voor het -ogenblik is op een._fatspenlijke manier
erg lastig te utorden voor al diegenen die tekortschieten in hun taken
en opdrachten en voor hen, die zonder respect voor onze samenleving
gevoelens en instituten van anderen kwetsen. -

Door een geu/eldloze, voorbeeldige houding willen wij inspirerend
werken voor gazag en volk tot het persoonlijk stelling nemen van elke
individuele burger tegen gevaarlijke, subversieve en milieu bedervende
daden van andere volksgenoten.

Alle voorbereidingen hebben van 'Ons reeds aanzienlijke financiële
offers gevraagd en om verder te kunnen gaan, doen wij thans een beroep
op u allen een donatie van minimaal ƒ 10,-- over te maken op de reke-
ning van de N.V.B, bij de Algemene Bank Nederland, Davastraat 1 te
's-Gravenhage. >. :•

De plannen liggen klaar voor uitvoering nm in het gehele land openbare
spreekbeurten te gaan houden ter illustratie van nnze doeleinden. UJij
willen buiten de grootste steden beginnen, omdat wij weten dat in de
provincie vooral een heel groot enthousiasme bestaat voor ons werk.

Uanuit deze samenkomsten zullen, nog duizenden zich bij ons aanmelden
en daarmede zal cnze invloed op de overheid en de burger steeds groter
worden.

Het bestuur en de reods aanu/ezige geestdriftige kern van leden en sym-
pathisanten popelen om aan het u/erk te gaan, Wij rekenen gaarne op uu;
gulle bijdragen, want met ilJinston Churchill kunnen tui j dan zeggen:
"never did sn feu/ sa much fnr so reany".

Voorzit/ter
Linden
N.U.B.
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Afochr.: BO: 99^20

Ekrtroft i

Samenwerking NVB en Rechts Jong Madgrland.

Hierbij doe ik U toekomen een paaflet van Bechts Jong
Nederland, betr. samenwerking met de NVB.
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RECHTS JONG NEDERLAND
Algemeen Secretariaat:

. Postbus 2131, Rotterdam

Bankier:
V Pierson, Heidring & Plarson

Rotterdam
Bankrekening : 243.596.181

Giro van de bank nr. 7524

REF:

ROTTERDAM.

15 april 1972

L.S.,

Na langdurige besprekingen met de heer P.M. van der Linden,
voorzitter van de Nationale Veiligheids Brigade, werd besloten
dat Rechts Jong Nederland en voornoemde organisatie met ingang
van heden zullen samenwerken. Hiertoe werd besloten teneinde een
einde te maken aan de versnippering van conservatieve c.q. construc-
tieve krachten in Nederland.

.In het kader van dit samengaan zal de naam Rechts Jong Neder-
land worden gewijzigd in "Constructief Centrum", terwijl de Nationale
Veiligheids Brigade als "beschermend" orgaan van "Constructief Cen-
trum" zal fungeren. Inmiddels wordt gewerkt aan een zeer gefundeerd
programma en U zult dit binnenkort ontvangen.

Het bestuur van "Constructief Centrum" zal worden gevormd door
beide partners en zal bestaan uit:

E.H. van Vliet, ass. scheepsmakelaar - voorzitter
A.J. Both , Officier Kon.Marine - penningmeester
F. van Hulssen, Student, T.H. Delft - bestuurslid
F.M. van der Linden, opticien - bestuurslid,

Als officieel orgaan van "Constructief Centrum" zal fungeren
de periodiek "Vigilant", waarvan U bijgaand een exemplaar ontvangt.
Deze periodiek zal voorlopig twee-maandelijks verschijnen. Het ligt
echter in de bedoeling deze periodiek maandelijks te doen uitgeven,
dit hangt echter geheel af van het ledental. Indien elk lid/donateur
propaganda maakt in familie- en kennissenkring zal zulks zeker luk-
ken.

Alhoewel U reeds contributie hebt betaald c.q. een donatie
gedaan aan de N.V.B, zult U begrijpen dat elk bedrag zeer welkom is.
Mocht U derhalve ook voor 1972 een bedrag willen overmaken, dan zijn
wij U dankbaar.

U zult binnenkort een identiek schrijven ontvangen van de N.V.B.

WJj vertrouwen dat één en ander Uw goedkeuring heeft en dat nu
in groter verband en wellicht doeltreffender het communisme bestre-
den kan worden voor het behoud van onze godsdienst, vrijheid, democra-
tie en Koningshuis.

Hoogachtend,
BECHTfi JONG NEDERLAND
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Betreft: Oprichting van "hardere Nationale Veiligheidsbrigade "U

Op 14 september 1972 werd te Utrecht een bijeenkomst
gehouden, ter oprichting van een "hardere en radicalere
Nationale Veiligheidsbrigade11. Deze bijeenkomst werd door
'4-7, 'mensen bijgewoond. De leiding van deze groepering bertu
volgens deze relatie, bij:

Men werkt voorlopig onder de naam "Nationale Veilig-
heidsbrigade w, met als Brigade Stafkwartier het adres

te 's-Gravenhage.
Tot het oprichten van deze afdeling

werd besloten, omdat men het niet eens x± is met de "slap]
leiding en optreden van de bestaande Nationale Veiligheid*
brigade.

EINDE.
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Betren: Te ge n demonstratie Nationale Veiligheidsbrigade.

Tijdens de op zaterdag, 20 Januari 1973* te houden
demonstratie tegen de oorlog in Vietnam bij de Amerikaanse
Ambassade te 's-Gravenhage, zal door de"Nationale Veilig-
heidsbrigade" een tegen demonstratie worden georganiseerd.
Het ligt in de bedoeling met circa 500 man hieraan deel te
nemen, zowel door leden van de"Nationale Veiligheidsbrigad
als door leden van de "Bond van Verplicht, Vrijwillig en
Voormalig Dienende Militairen" (B.V.V.V.D.M.). Hen zal zie
opstellen nabij de Amerikaanse Ambassade. Er zal geen ge-
bruik worden gemaakt van sandwieh-borden of spandoeken,
doch er zal zwijgend worden gepost, zo mogelijk zal hier-
bij de Amerikaanse vlag worden gebruikt, als antwoordt op
de hetze tegen Amerika. Zegsman deelde mede dat er geen
vergunning is aangevraagd voor deze demonstratie omdat het
meer als een zwijgend protest moet worden gezien*

Voorts werd medegedeeld dat voor de"Nationale Veilig-
heidsbrigade1', Koninklijke Goedkeuring zal worden aange-
vraagd.

In welke
vorm dit zal geschieden, als stichting of als vereniging,
is echter nog niet bekend.

EINDE.
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NATIONALE VEILIGHEIDS BRIGADE

Gezinsbeperking van onze kant
maakt de weg vrij voor de Islamstaat
want getal is maakt.

Bun lol kost Uw poenI

Allah is groot Allah is machtig
daarom zjjn Turkse vrouwen altijd drachtig.

fc-



De in oktober 1971 opgerichte Nationale Veiligheids Brigade'pre-

tendeert de zogenaamde zwijgende meerderheid te vertegenwoordigen en op

de sympathie van brede lagen van de bevolking te kunnen rekenen. De Bri-

gade wil ""inspirerend werken voor gezag en volk".opdat iedere burger

zich zal keren "tegen gevaarlijke, subversieve en milieubedervende daden

van andere volksgenoten."

Begin 1972 besloot de Brigade te gaan samenwerken met het Construc-

tief Centrum, sinds april 1972 een voortzetting van de in april 1970 op-

gerichte organisatie Rechts Jong Nederland tRJN), welke organisatie "een--

dam wilde opwerpen tegen de op vrijwel elk gebied dreigende verlinksing

van de maatschappij." De Brigade zou hierbij gaan fungeren als een "be- .

schermend" orgaan van het Constructief Centrum. Deze samenwerking resul-

teerde in een uitbreiding van de redactie van het blad "Vigilant" van

het Constructief Centrum met de heren P.M.J.van der LI! , voorzitter

van de NVB en mr H.P. van der R ', lid van de H VB.

Binnen de Brigade.heeft een machtsstrijd plaatsgevonden tussen de

voorzitter P.M.J.van der LI en de heren J.6.GL! , P.F.F.van

G' en A.M. van der VE . De drie laatstgenoemden zouden medio 1972'

in Utrecht een bijeenkomst belegd hebben om te komen tot de oplichting

van een meer militante Nationale Veiligheids Brigade. t

Op de oprichtingsvergadering in oktober 1971 waren ongeveer 20

personen aanwezig. Aangenomen kan worden, dat het aantal leden sindsdien

niet is toegenomen.
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ACD

datum

CO

db.

1 * NUT 1980

Dlatr.: BFA-BSO ajlage(n):

Afechr.: BO: 175.1*3

Betreft: Stichtingsakte "Stichting Nationale Veiligfaeidsbrigade".

Ontvangen werd een copie van de stichtingsakte van de
"Nationale Veiligheidsbrigade?.
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Peter Jacob
Susch, candidaat
notaris, wonende
te 's-Gravenhage
als plaatevervan-
ger van
bijvoeging ggkd.

erste bladzijde,

Heden, de zes en twintigste maart negentienhonderd

drie en zeventig zijn voor mij,/Jan Lubertus Neuteboom, nota

ter standplaats 's-Gravenhage, verschenen:————

de Heer Pieter Marie Jacob van der Linden, winkelier,

wonende te •s-Gravenhage. Anna Peulownastraat 64 r——

de Heer Meester Hein Peterren deRiet. Juridisch medewe:

ker Nederlandache Middenstands Bank, wonende te Diemen.

Julianaplentsoen 11; ——

de Heer J9hannes Jan bienefelt. rijksambtenaar, wonendi

* * s-Gravenhage. Doctor Willem Dr e espark 292.———

* De comparanten die aan mij, notaris, bekend zjjn, verklc

den bij deze in het leven te roepen een stichting welke zal

worden geregeerd door de navolgende statuten:—

KAAM. ZETEL. DUUR.

Artikel 1.—

1. De stichting is genaamd "Stichting Nationale Veilig

heidsbrigade". Zjj is gevestigd te 's-Gravenhage.-- —

2. De stichting wordt opgericht voor onbepaalde tijd.—

1. De stichting heeft ten doel de physieke- en psychis<

weerstand tegen wederrechtelijke aantasting van HJf, eerbaar-

heid of goed te verhogen.————————————

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door wet-

tige middelen, inzonderheid door:——— —

een goede verstandhouding tussen alle geledingen van het

Nederlandse volk te bevorderen;-———.— — —

b. physieke en psychische training van hen, die met de doelst



eede bladzijde.

ling der stichting sympathiseren; ~

samen te werken met organisaties, die zich in-

spannen voor de verwerkelijking van soortgelijke doeleinde

alle andere wettige middelen.-——————.———.-.—««.—

Het doel der stichting is niet gericht op- noch be-

reidt voor- tot het in onderling verband verrichten van- oi

deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weemacht of

politie in de handhaving van de uit- en inwendige veillgheJ

en van de openbare orde of rust.-------———————

MIPPELENT-

Artikel 5

Pe middelen van de stichting bestaan uit bijdragen van

natuurlijke en rechtspersonen en hetgeen door schenking, lei

of erfstelling of op enigerlei andere wettige wijze wordt vi

kregen. --«--«.---«-̂ -«.-.•-------•.--«•.«.-w-«̂ «--.«.-™-.

BESTUUR.-

.- Artikel*.--

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven

aantal maar ten minste drie leden» onder wie een president

die door de oprichters worden benoemd. Het aldus benoemde

bestuur is bevoegd uitbreiding aan het aantal bestuursledei

te geven en deze personen te benoemen. Pe door de opricht»;

benoemde bestuursleden of hun opvolgers hebben zitting voo:

onbepaalde tyd. Bij het ontstaan van een vacature door over-

lijden of uittreden van een bestuurslid wordt in deze vacati

door de (het) overgebleven bestuursleden (-lid) voorzien.-

Aan het adres van de president wordt kantoor gehouden
t

Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van het be-



rde bladzijde,

stuur en vertegenwoordigt de stichting in» en bulten ree*

Bij zijn ontstentenis of verhindering komen deze bevoegdhed

en verplichtingen te liggen bij een ander door het bestuur

te wijzen 4.4̂0 ,«••••••••'••«•»»•••••••«•••«••«»*•»••••«•••••»••••••«•••••«•••«•••••••"•••«•

1, Het bestuur is bevoegd zowel binnen als buiten ve

gaderlng besluiten te nemen. In het laatste geval Is daar

vereist, dat alle leden van het bestuur hun sten aohrifte

uitbrengen» — -~™™-™~*«™. — —.*— —•—.-..-..- —

gf Besluiten worden genomen met gewone meerderheid v

e temmen, behoudens het hierna in de artikelen 6 en 7 bepa

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen bij not

ele akte. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden g*

nomen met algemene stemmen.— —————— ——- ,-.—«...»—»-.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Kei

besluit daartoe dient op dezelfde wijze genomen te worden <

een besluit tot wijziging der statuten.— ————— ——-——

— --- ..».«.., --------- . — Artikel 8. - - — • --- .— ~ — ....

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.-™-—

2. De stichting blijft na haar ontbinding bestaan indi

en voorzover dit voor de vereffening nodig is.— «™ — — —

3P Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van

ze statuten zo veel mogelijk van kracht.—-»- ------ — — - —

AI Het bestuur bepaalt welke bestemming aan het saldo

hetwelk na vereffening overblijft, dient te worden gegeven
t

dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een <



erde en laat-
e bladzijde.

dat het doel ven de stichting zoveel mogelijk nabij komt.-

_ Artikel 9. ——

In alle gevallen waarin door de statuten niet is vo

zien, beslist het bestuur.- •*»- -,—.——._ .

«•«.•.«.•.•«.•..M»———«»«»—«•«•«-•«••»«»«»— Artikel 10» •—•—•«-̂«•«••••••—.«.—

Voor de eerste maal worden als leden van het bestuit

noemd s •••••••••»••••»••—•«•-•••—«•••"••••••••«••••••—•««•—•••—«•«•—•««««••<••••«•••••.»•.«.

1 de comparant, de Heer van der Linden» tevens presidexi

de cooperant, de Heer van de Riet en-—~

de comparant, de Heer Bienefelt, tevens secretaris-pc

meester.-- — -—--.—.———™—

———• V a a r v a n A k t e . -

In minuut verleden te • a-Oravenhage. ten ,tijde als J

hoofd dezer is gemeld. —--

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan

verschenen personen en volledige voorlezing van deze ak1

is zij door de comparanten en m]], notaris, onmiddellijk 01

tekend. ——••—• —-— ——-—»—»-.»•.».«————

Getekend: P.M.J. van der Linden, H.P. van de Riet, J.J.I

feit, P.J. Busch. •. . - —, *

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT;


