
D Zo nodg •ndare rutoricering

datum I 8 FEB. 19?<i

CO

b. <L

Diatr.: Bijtagaftn):

Afechr.:

Ned.VolkBunie en de "Club van 23".

In het orgaan van de Hederlaadse Volksuni*, "Wij
Nederland", d.d. jan./febr.'7̂  wordt eSn en andcraaal
g«sprok«n over de "Club van 25M. Op pagina 2 van be-
doeld nummer wordt van deze "club" o»m. geeegd:

"De club van 25 wil jaarlijks extra gelden v«r-
strekken om de continuXteit te garanderen en de
kwaliteit en kwantiteit van "Wij Nê erland" om-
hoog te tillen........".



D Zo nodg andere rubricating «anq«ven.

datum 2 9 ;;«j.xi x

Distr.:

Afschr.:

Betrett: propaganda ran de Hederlandse Volksunie.

Bijgaand ean tweatal pamfl«tt*n, die de
Nederlandse Volksunie in d«z« rerkiezingstijd
rondstuurt en uitgeeft*

Tevens hlerbij een uitnodi-
ging< voor net bijwonen ran de jaarlijkae le-
denrergadering Tan de Hederlandse Volksunie,
welke zondag 31 maart a.e. te Utrecht zal wor-
den gehouden*
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F«riib«rioht

Jurldiach Advis.un
. , „ _ „ _ - .Mr. W.J . W«lfort

p , . IARechtvaardlgheld
w»,rheid

A»«t«rd«af . 18 mmart 1974

H«d*cti««

L.S.,

A.N.P., Omro»pakttt»llt*it«n

Hicrmed* nodi(«a vij u uit -op r^rtoon ran ••& p«r«kaart- tot h«t bijwon*n
an ons« jaarlijka* l«denT«r«ad*ring o.q. «olidarit«it«bij*«nkoB*t van di-

H««l-H«d«Planda« an Buropaa* Volkanationala «rroaparingant an wal op:

ia

HOTEL "FATS BAS"
Janakarkhof 10,
Utraoht.

13*00 uur.
Afloop ea. 17*30 uur.
Faraeonfarantia oa. 17*30 uur*

Hat thama van daca Volkanationaliatiaoha bijaankoaat luidts

WIJ HEBBBH ONS VERBNIGD - NEDERLANDBRfl , VSRBNiaT U ZICH IN OHS I

Rafarmtan doers

dr. phi I/ ̂ .J. Lo«/ Carl,,La«oin*'̂  Jr. Jur. Roaland Raaa an Barnnard Foatma.

«an korta gro»t van vartagamrrfordigara c.q, ladan TAB:

tfara Si, 7.M.O., Vlaaaaa In Dautacha Tolkauuia, BTA, IRA, Kroatan aa MSI.

In afvachting Tan uv komat, varblijvan vij,

Hoogaohtand,
Da Raad Tan Baatuur
ladarlandaa Tolka-Unia

GuuiT LooiJ.
plT v -a^orataria .
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Btjlag* Rypojf
i<ft?C d- open stad

PPR-luchtverkenning

PPR-artillerie

MMJ10CTH 5

npOCHW/f

Slaap zacht, Nederlander, en droom

-TOT DE N/^CHTMERRIE OVER LJ KOMT 111

N5DERLANDSE YOLKS-UNIE Postbus 10.366 A'dam

Telefoon: (02990) 26713



D Zo nodg mdora rubricating ••ngeven.

Distr.:

Afschr.:

Algeaene ledenvergaderiag Ned» Yolkaunie.

Omtrmnt de jaarlijkse algeaene ledenverga-
dering ran de Nederlandae Volkeunie, gehouden
zondag 31 maart t« Utrecht, ward op de voorhand
h«t volgende rernonen: ^>.

Aanwezig war»n 2̂ pe^aonea,
uit Belgi* | ___ ran de M.S.I.

'ult Italic, die beide ale gastspreker optraden.
Eerstgenoemde als Terteigenwoordiger van bet Bel-
gische "Were Di", laatstgenoemde als rertegen-
woordiger ran Italiaanse gastarbeiders. Voor de
N.V.U. sprak de zogenaaaidâ partii-î eolbog.

Onder bet beatuur van de N.V.y. ontatontf
er enige opachudding, omdal en

in een aoort nazi-uniform, com-
pleet met een doodakop op de pet, de zaal bin-
nenkwamen* In de pauze trokken zij op aandrang
van en . hun uniform uit. Beide ge-
noemde beatuursleden waren vooral bevreead voor
de reactie van de pera, die in de zaal aanwezig
was, teweten een zekere van Avrofa Te-
levizier en veralaggevers van "De Qelderlander"
en net "Utrechta Nieuwablad" ( de veralaggever
van de "Volkakrant" kwan later binnen.,'
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Behoort bij brief no. 1.176.661

Dit exemplaar bestaat uit 2 biz.

PS NEDERLANDSE VOLKSUNIE

Op 31 maart 197̂  werd te Utrecht door de Nederlandse Volksunie

de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren

ongeveer *fO personen onder vie de Belg U.K. , vertegen-

woordiger van de rechts-extreme organisatie Verbond van Nederlandse

Werkgemeenschappen - Were Di, e*ir , vertegenwoordiger

van de organisatie Comitato Tricolore per gli Italian! nel 1'vndo

(opgericht door de rechts-extreme beweging Movimento Sociale Italian)

Opmerkelijk was dat twee personen de vergadering tot de pauze in een

soort nazi-uniform bijwoonden. De voorzitter van de Volksunie,

, stelde dat de organisatie niet gericht is "op de massa, maar op <

natuurlijke elite van net volk" en dat gestreefd wordt "naar een vol!

gemeenschap van lotsverbondenen, levend uit de oerbron van het volk"

en "naar €&n Europa, van onderen opgebouwd, dat veer gestalte kan

geven aan de wereld".

De Volksunie, die begin 1971 tot stand kwam na een fusie tusse

de Aktiegroep Vlaanderen (streefde onder meer de zogenaamde Heel

Nederland Gedachte na) en het Nieuw Rechts Front (propageerde een

fervent anti-comnrunisme), is medio 1973 in een stichting omgezet.

In de ontverpstatuten worden als oprichters genoemd: en

Hoewel de Volksunie enkele militante personen onder haar ledec

telt, zodat de mogelijkheid van min of meer gewelddadige akties niet

geheel kan worden uitgesloten, meet de betekenis van de organisatie

niet worden overschat. Bij een openbaar optreden weet zij een groot
deel van de publiciteitsmedia tegenover zich. Wei is men van plan

aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 's-Gravenhag

deel te nemen.



Behoort bij brief no. l.l?6.66l

- 2 -

De Volksunie telt ongeveer 65 leden vaarvan ongeveer 20

leden aktief zijn.

Orgaan van de organisatie is het blad Vij Nederland w.o. De Vlam.

8 april



1) 2U> nodg wider* rubricating ungevMi

ttstr.:

ACD

Bijtaoein):

Afechr: BO:

Betreft: NVU-ledenvergadering te Utrecht*

Op zondag 31-3-74 te 13.00 uur werd in het "Hotel des Pays-R
te Utrecht de jaarlijkse ledenvergadering van de NVU gehoudei



1) Zo nodig andera rubrleering aangcvan.

VERVOLQBLAD Nr. 1. B|J yugmyp-/lnf. rapport nr.

Totaal waren er uit Belgie* circa 15 personen aanwezig aang
vuld met ongeveer 30 Nederlanders, waaronder twee journal!
ten minstens. (Een van de Gelderlander en e'e'n van de rubri
Avro's Televizier).
13r werden diverse toespraken gehouden o.a. door de Belg

namens Were-Di uit dat land.
Spreker stipte nog eens dan het streven van Were-Di en de
Vlaamse Volksunie naar een verenigd Europa van volkeren, H
bij hij de strijd noemde van Basken, Tsjechen, Kroaten, le
en Let ten, en wilde de lijn doortrekken van het "Uzer front
in de W.O.I via de politieke strijd in de dertiger- en vee
ger jaren van groepenals "Verdinaso" en van de repressie n
W.O.II zowel in Nederland als in Belgie*.
De Italiaan wist te vertellen hoe het kwam dat
van zijn landgenoten hier in de ztektewet lopen: "ZiJ zijn
stuurd door de Italiaanse comraunistische partij met de opd
onrust en chaos te veroorzaken om zodoende een gunstig kli
voor het communisme te scheppen1*.

legde uit dat de doelstellingen van de NVU ve
der gaan dan de tweede kamer. "Het volksnationalisme houdt
een totale vernieuwing van de maatschappij in. Er zullen j
komen dat duizenden, die achter onze ideee^i staan, ook op
vergadering komen. "
Partij-ideoloog deelde mee dat de kans maar klein is dat d
NVTJ in de toekomst zal gaan deelnemen aan enigerlei verkie
zingen. "Dat wordt slechts de moeite waard als wij met zo'
20 man tegelijk de Kamer zouden binnenstappen". pla
ste overigens enkele vriendelijke opmerkingen in de richti
van de Boerenpartij. ("De enige politicus die mijn (« onze
sympathie heeft is de heer Eoekoek".
Verdere bi.lzonderheden over het verloop;

werd benoemd als erelid van de NVTJ.
De zaal was versiefd met affiches in de trant van "Weg met
diktatuur van de demokratie" en "NVU, het medicijn tegen d
rode hond".
Op een tafel*±£ in de zaal lagen brochures e.d. van de NVU
inzage; gecolporteerd werd er niet.
Het geuniformeerde optreden van en viel
verreweg de meeste aanwezigen niet in de saaak, hetgeen vo
hen reden was na de pauze weer "in burger" te verschijnen.



de bevtilking, dat grotendeels van Germaanae (Zueed-
se) afko:nst u/aa, het uelslagen der latere bolsje-
uistische reuolutie beuorderd. Tuans gemengde, half
Tartaarse afkomst uettigt het vermneclen, dat zijn
uitzinnige uerdelgingsuoede in wezen uit rassenhaat
uoorsproot.
-Aan het Bind wan onze beschouuing gekomen, disnt
een eindoordeel geweld te uorden. Dit snhijnt te

• moeten inhouden dat tei-wijl discriminatia tan op-
zichte wan lager nntuikkelde personen, volksgroepen
of rassen' geuoonlijk slechts bestaat in geringschat-

:• ting, of een nl of niet op goede gronden barnstende
lagere uaardering, discritninatie ten opzichte wan

" (uoorheen) hoger geplaatsten meestal direct ont-
aardt in genocide. Daar in elke maatschappij de ho-
gere standen het meest begaafd zijn, betekent daze
uitroeiing der beataande eiiten eon biologische
achteruitgang en een gevaar wcior de beschaying.

PRINCIPE & PIUKTYK
: UII3 NEDERLflND is tegelijk wordings- en propaganoa-
blad. Dat is eon moeilijke combinatie. Aan de ene
kant uenst men lexers aan te spreken, die ofschoon
uit zeer uiteenlopende ideologiscne kampeti starn-
mend, ipgeroapen uorden om met ons saraen TEGEN be-

• paalde misstanden stalling te naraen. Aan de andere
kant inoet de eenheid in eigen gelederen bsuorderd
uorden, door duidelijk te maken dat ue vanuit de—
zelfde grondgedachten en g^woelens uerken en han-
delen, al drukken we cms in godiuurseerde t.er-
flien uit.
In dit werban-f betekent propaganda: directs
uerwing wan medestandnrs en vorming: ideolugi-
sche aelectie.
Ala de NVU als politieke beueging uerkelijk be-
tekenis uiil hebben, dan moet die beueging zich
duidalljk uaarneerobear onderscheiden van de
groepen "alleen maar nee-zeggers", walks geen
enkele positief alternatief voor de afgeuezen
maatschappij-leren hebben.
Als we Nixon werheerlljken, omdat anderen hem
utrafschuuen, dan krijgen we mogelijk uel bijwel
uan alia mogelijke konservatiei/e, reacticinaire
er mono-kapitalistische individual! en grospe-
ringen, msar niet van die menser, die kapitalis
ITIR en. coramunisme uerafschuuen en de sairenlevinc
willen beserer op dR seamhorigheid en lotsvar-
bondenheid wan nns wolk, op de natuurlijke nor—
men an de natuurlijke uetmatigheid wan het uolks
organiSTie. Nixxin is een wartegenuoordiger uan
het Amer'.kaanse kapitalisme, l^en kan van raeninc
werschillen of hij WH! of niet oen waardige waf-
tegenuoordiger deiarvan is, maar dat is in u'ezer
niet onze zaak. Als mtnen zich onwooruaardelljk

. woor hem opstelt, alleen omdat hij bezuadderd
uordt door groepen, die dat uitsluitend doen
ten bate wan nun eigen emerige bedoelingen,dan
werbindt men zich daarbij tegelijkertijd aan het
stelsel, wear htj de exponent uan is. Dat uekt,
terecht, werwarring omtrent de eigen lewensbe-
schouuelljke installing, de eigen uitgangspunten

- Wat uoor Nixon geldt, geldt ook woor Bresnjew,
• Mao of Den Uyl. Met is misschien uel een leuke
•- bezigheid en een worm wan afrsageren wan poli-

tiek onbehagen am uat prikkerige raopjes te tap-
pen ten koste wan internationale of nationals
politic!, maar of die lachers om die grapjea
nou bepaald van het niueau zijn, uaarop de Neder
landse Volks-Unie als medestrijders uiacht?
In onze eigen gelederen bltjkt de uens te lewefi
om meer "praktische" politiek in dit blad te
brengen. Dat kan, maar dan zullen uie die prak-
tische stellingname toch rapeten ontlenen aan
de ideeSn, uelke ean ona strewen ten grondslsg f

liggen. n.a.u. dan zal toch iedere scribent
zicnzelf ewenals partij-aprekera, in de ideolo-
gie wan de partlj moeten werdiepen en wan daar
uit en niet maar lukraak de oplossingen uoor

\w zlĉ  telkens uieer aandienende problemen moe-
*• . ten aandragen.

Niets lljkt me schadelljker woor een wernieuwings
beweging, dan het uekken wan de indruk, dat er
maar liiat aangerommeld uordt.
Bij alles, uat ue op politiek gebied doen, moe-
ten ue ons woorts realiseren, dat uij onze ge-
zonde gedachten stellen tegenower de o.i. wer-
derflijke ideeen wan andere groepen en partijen.
Het bestrijden wan personen. die dergelijke ge-
dachten uitdragen, gepaard met goedkope grapjee
ower hun uitsrlijk of persoonlljke omstandigheden
kunnen uij beter owerlaten aan hen, die geen an-
dere geestelijke bagage btj de hand hebben.

B.S. Poetma. •:

Frankryk
Da Franse regcring heeft eind januari wier afscl'
dingsbeuugingen in Bretagne, Baukenland en op Cc
sika buiten de uet gesteld. Leden wan deze orgar
saties voe/der de laatste tijd steeds meer actiwJ
teiten uit on kractit bij te zettan aan hun filet
tot onafhenkelijkheid of zelfhestuur, o.a. met
aanslagen.
j-rcsident .-ompidou's werontuaardiging uerd met r
ne op^euekt door een bomaanslag in Nantes, waart
aan militaire installaties een schade wan rond
f 300.000,— uerd aangericht an een aanslag in
rinisterret waarbij eon heel huis luerd opgebJa-
zen. •
De wier wrijheidshewagingen, te ueten de Cnbata
in Raskenland, het bewrtjdingsfront woor Bretag-
ne (mat zijn republikeinse lager), het hewrijdingf
front, woor Bretagne woor Uolksnationale Urijheid
ê v het socialisms er ter slotte het boerenfront
in Corsica gaan er alien wanuit, dat hun gebie-
dnn onafhankelijk of a'nders autonume delen uan
Frankrijk moeten uorden.
PeJangrijkste achtergrond woor de actie wan met
name- de inuoners wan- Bretagne en Corsika is dat
zij zich door hat centrele gezaQ in Parijs in ho-
ge mate weruaarloosd woelen. De laatste jaren
is hierin iiel enige werbetering gekomen, maar
de meest zelfbeuuste Bretons en Corsicanen zien
nog steeds als enige oplossing de onafhankel^jf
heid uan hurt jebieden. ' \l alia heuegingen zattftn nun streuen krac...

bij door het plegen wan aanslagen op o.a. belas-
t.ingkantoren, prefecten, militaire installaties
enz. Achtergrond uen de Baskische wiijheidsbeue-
ging is de wens wan de "Franse" Gasken om zich
te vcrenigen met do "Spaanse" Basken en een Bi-
aen republiek in de PyreneeBn "to yormen.
Zowel in het Baskenland als in Bretagne en op
Corsika heeft de politie onmiddelijk een aantal
razzia's uitgewoerd, uaerbij tieitallen personen
uerden gearreateerd en gedeporteerd naar weraf-
gelegen gewanganissen. De ur'jheidsstrljdBrs uor-
den beachuldigd lid te zijn wan een werboden. br-
ganisatie, Snmmige beurijdingsbeiueginoen, met na-
me die in Baskenlaid en .in Bretagne, hebben nau-
ue kontakton met. de vrijheiilsstrijders in het bui-
tenland, zoals bijw. de lerse IRA. Cen laider
wan het Bretonne bewrijdingsfront, Yann Goulet,
nam zelfs de lerse nationaliteit aan en onder-?
hield sindsdien de relaties met de IRA en de ~
F.U.E.U. (sFedersla Unie wan Europese Uolksgroe-
pen). Hierwan Is nnze co-voorzitter Roeland
Pass ook onze verteganwoordiger.

Quua I ooy.



D Zo mxfg andara rubricarino aangavan.

datum

DO

M HE M97<»

d.

Distr.: -Sop BIJIageW:

Afschr: BO:

Betrett: StJchting Wederlaade* Volkaanle.

Hierbij wordt U a*ng«bod»n de stichtings-
act* ran do M«derlandae Volkauaie.
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Bijlag* Rapport
B.O. I!

Redan, acht oktober negentienhonderd drie en zeventig,
varaohaan voor ny, *FAJ* HEtHBIK BIKFHOFP» not aria ta *a-Ol
venhap-a:

da hear l"?r WILLIE JACOB GCiTTGELUK, advocaat an procure
wonenda t« 'a~Gra.vanhaga, rieawa Farklaan 127» tan daze I
dolend ala laathabbar van da haront
a. QUUS LOC'Y, aoquiaitaur, wononda ta Turn*rend, an
b. UIUISMSJ3 JCHANNEB J3P?KHAf ondardiraotaur, wonande ta

atordani .
bll^nde van dar» volnacht uit aan ondarhanasa a' ta, wall
na vonrechterV-unning over^ankonatig da wat, aan deea a3:tc

.'•a ooapwrant, hondeland ala goc*»l«, varlcloordo da stat
van ,1« stichtinf? "SPICtfMWO 5r?iI>S»?LAJnjU£ V^LKS-UNIS", well

itinp war! or-^rioht W altta op aoht ^u&i n^r.entienhc
<rie an zi-^ntif voor O4}t notarie, vnrloden to willc

in dior voo(Raft let »!J koman .tc lui<ien ala volgti

draapt 4a naan "f.*vroilTTHG Kli
r » ; > 7 -LKfJ-UKI?;'r an wordi^: opgoricht voor onbepaalde tljd.

:'̂ .-«
3. r/ is to

De stichting heoft tot'doel h^*t b^hartigan vai
oolonseu van •!* p^litioka r«rtli Foderlandsa V<

Unia (e^jBda d«ea e*n varardsin^ zcartai* r::ohtaparsoonl5Jkh«
an van tradora goan raehtaporoocnlV^'haid b ;zittanda varanj
gany welke aoor d^ca politi^i-a parti1 ale doehtaror^oaiaal
of door da stlchtiing a!3e navax»or^anieatios al'n of jsullon
dan opgariehtf culks ondar dn in da artifralon 11 « 12 an "
gastalde voorwaarden.
11IDD1-XEH.

4, Da niddalan van «.ia stichfcinpj br>staan uit:
1, hat door da oprichtera afg^zonlarde
f, hetgaan da stichtin^r of de in artikel 3 fjanooado varar

gin^an door •ohankinfj, lo^aat of erf ctal ling
5. between da in ortilral 3 senoowde vereniginr^n

uit oontri busies on/of abonnenentsp;oldGTi;
A. alia andera



; 5 r: o r; ̂ o i: no -»a T.odo:'' o

De atiehting vordt beatuurd door eon b«atuurt beataand
uit ten minate drie en ten hoogtte vtjf leden*
Do baide cootpertmten, hiorna te noanen de opriolxtora,
do eerate leden van bet b*etuur, zVJ wJjzen so aposdig n
gelijk na de oprichting 6611, twee of drie an-Sere bestuu
dare aaa*
TTieuve bostuureleden, ter voorciening in opengovallen
r>laatscn, of ter uitbreiding* worden door het boetuur
gewezon, zullcs hir»ncn d% grencen gesteld door dit erti

6.
1. Do oprlchtttps h<9bi en voor bet leven Bitting in het bee

SI! r,;!n b*voep:d hun funotie naer te legpen,
2. Co b^3t,uur8le«lv»uf bcl^alve de oprtch^ors, z'*n voor onbe

tl'd aiue;0*49^dn« rjy wrliefton hun funotie indlen
o^eu of inrtien sy door het bastuur wordon o

JSOt,

1« Iret bestuwr kioat viix. fcijn Bidden een vcorzitter. BV vo
fceur wortlt »cu der opT-ieUtare gekozcn.

?, »Cot besttmr v^'ab uit 3\*n nidden een ser'etnris-pennincjn
ter a^n.

.^rtikel a»
1, TTet bcaimur besluit b1̂  soarAerhoi^ \fnn ot«nnon^
2, Geen bealuit is aan^enotfcn, indion b^-ido oprichtora do

te^n atenfflen*
ArtUoal 9> .
1, Indien boide oprichtoro nun rimctio hebton

«tjn overlerten, jsui het beatuur beataan uit ton tsinate
ten hoogste v1.1f leden, die alien geli^a rechten hebben

2m De bopalingen van de artikolon 5 tot en met 8 bli^ren o
igena van toepasaing.

Arttkel 10, Indien er goon laden van het beatuur van de
Gtiohting isseer al^n, <1ar. ia hot beatuur van 3e politiefce p
ITederlandae Volks-Unie , of bi* ontbpav«»n daarvan ieder lid
doze partlj, bevoe^d aica tot "do Sechtbank to *i8atordaiaw

wenden met het versoek, oen beotuur van drift lodon voor d
Stichting &aa te wMzen.
Artikel 11.
1. De politioke part" Rederlandao Volka-Unie en de in art



5 ganoaada dochter- en navenorganiaatiaa sQa ondarworpa
cum hear aigan atatuten an ragleaanten.

2. Da in hat aersta lid gonoeafia atatutan an raglwumten w
dan tan aaneian van da Stiobting aorat Tan kraoht, nada
atf door hat baetuur dar Stichting >S5a goadgekeurd.,

3. tf»t hat bostuur van da poiitieka party Radarlandaa Yolk
Unia zal vordon ovaraangakoBan dat da statuten der port
da bepnling bovattan, dat tan ninsta do holft von da ba
stuursledon diev party wordt aangavason door hot boatuu
van de ntiebtine*

Artikal
1. Hat do bcaturan vac do in axtikal 3 bodoalda

Bal wordnn ovarean{?a^«>»anf dat alia geldan, wacrdapapifl
baiilf- nn c*4-rorc»ytfJr^ent btnodigd voor da finanoioring
da r.ctivlt*iteu tx;lUn galdaa ala aig^ndom van da Gticii
tlofr en doai'ttvax&t op haat* noam Ettlles worrten pesteld,

?. Op ̂ ll^o w5,'«* ERA vor<l«a ovaraangakotBOD9 4at ello roei
<te en onroftTando niOran in gebrtiik bij bodoelda voranigii
t;?»n eipendwa srull^a al*n van &a Stichting on daac-rewanst
l*aar naan tullcn word«m e««t«ld% alias voor zover niat
M'jlct, <?at «^aae e»»ir«^ firacdoB »iln vnc andaro nntuurlljl1
of raohtaparctontn*

Artifeal 13 • >
1. ii«»t baattiur van de otlohtluK l;an h*»t bahear van goldan,

va*up*lepapi<iran% bark- «G tfirorelfanincon, roorande an 01
ro&rande goedereo, ala b^aool-! in •xrtU-el 12f opdra^an

,beatur<m van do ijri «t2^^rl 5 fs*anoem<5a VOP<
da tltdoduur fin on<J*tr ;!*% bcperkinjron, walk<

hat wenaali'ik ;«.oht.
2« TJa oat hat b«iha«r b4»laot« poraonon, R!Q bodoald in hot

aarsta Ii4t «',jn rf/Venir.
aan hat baatuur van do

OKTBIKDIKG fcfl VL^IC^NT.'.I.

) Artikel
i 1« Pa Btiehtinj- wordt ontbondAn door een bosluit van hot \, dat- door alls <?a rin sitting habb^nde ladon is

goedcekeurd.
P» De nticUtinc wordt bovandion ontbondtm:

a, door inaolventio na<!nf z"' in staat van faillisaanen'
verklaard of door da ophof.fins van hut faillisaaoen
w«gana Qabrak aac baton;



b. Indian hat doal von da Stichting niet oaar bcraikt 1
wordani • - ""'••• -'-

o. door raohtarltfka ultapraak in da gcrvallen in da vat
noettd*

Artiteel
1. De vareffaning go sob led t door ha* aaatuur. Rat bestuur

daartoa aan of meer varaffanaara trtfeoaman*
2» Pe otiohting blljft na haar on t binding voortbeataan ind:

en voor zovor dit roor da raraffaning van hear aakan o<
is.

?. Oedurendo rte verij'faniof; blllvan da atatutan voor ZOT««:
cjogal^ van kracht* ; >

4. Het beotuur be pan It walka battttoing na varaffening oai
hat aventualo aalAo sal wordan pt^*ovea not dion vorotrj
^at deze bo.3t«a-cing da idealen van da politieke partlj ;
darlandso Volka-Unia xovaal aogalife «1i»nt to bevordere;

S In alia gavallan waarin door da statuton van <
niat ia TOorsi*n, bealiat hat

De cooper ant ia my, notaris, bekend. WA.- 'WA;
ATIiS, in miauut opffarinafct, ia varied*n tc 'a-nravonhaga 05
JAtun ala in hat hoo*d IOBOI* v»ro«ld.

r^n sak«lVlr«> op^ave va'' tla inhoud van de«* ft to oan da <
parent an volledige voorlaaing van dns* c^te, is R?.I door <
oonparant en nJJ, notaria, ondortekffnd.

GETEKEffllt W.J. Goetgeluk; J.H. Birkhoff.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIPT:

/ /'-:/



AURORA dd.

^» Nederlandse Volksunie
Gesproken wordt over de kweatie pntstaan rond de Nederlandse
Volksunie en de lijsttrekker dstarvan bij de a.s. raadsverkiezingi
in Den Haag, Joop GlimmerveeriC De NVTJ heeft een tegen de
Antillianen en Surinamefs gericht rerkiezingspamflet uitgegeven
dat aanleiding was voor de Tweede Kamerleden Jurgens en
Van der Heem-Wagemakers vragen aan de Minister van Justitie te
stellen o.m, of de NVU niet als een verboden vereniging moet wor
aangemerkt* Er zijn nu ook protesten van Surinaamse zijde tegen
de opvattingen van Glimmerveen ingebracht.

H.B stelt dat er
onvoldoende gronden zijn om de NVU aan te merken als een organis
in de zin van artikel 111,1 van net K.B.•



2. Nederlandae Volksunie (Zie aurora ran 22-5-

Op last van de Haagse O.v.J. is tegen Glioaerveen proces-verbaal
opgemaakt. Bij huiszoeking in zijn penaionkamer is een aantal
van de omstreden verkiezingspamfletten inbeslaggenomen. Het feit,
dat Glimmerveen werkzaam is bij het STC is inoiddels in de
publiciteit gekomen. Te verwachten is dat hij bij het STC zal
worden geschorst indien hij zijn politieke activiteiten niet
onmiddellijk staakt.
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Betrett:

Gremeenteraadsverkieaingsactie van JOOP Glimmerveen

Hierbij wordt U aangeboden het door Glisamerveen saaengest
verkiezixxgspaoflet "Den Haag moet blank en veilig blijven
Het bestuur van de Nederlandse Volkaunie wenst voor deze
tekst van Grlimmerveen geen verantwoordelijkbeid te dragen



iB.O. I21&01

DEN HAAG MOET BLANK EN VEILIG BLIJVEN!

WEG MET DE SURINAMERS EN ANTILLIANEN
die op onze werkkracht en welvaart parasiteren

BREEK DE TERREUR VAN DE ONDERWERELD

zodat bezit en veiligheid zijn gewaarborgd

OPROEP
VAN DE NEDERLANDSE VOLKS-UNIE

Stadgenoten! Nederlanders!

DezeHde poKtteke partijen die in de gemeenteraad
hun ernstige bezorgdheid hebben uitgesproken, om-
dat tienduizenden Nederlanders zijn gedwongen de
stad te verlaten, zorgen er op landelijk niveau voor,
dat opnieuw aohtduizend Stadgenoten met hun ge-
zinnen uit Den Haag zullen worden weggejaagd.

Dezelfde poliUeke partijen die in onze stad zoge-
naamd met alle beschikbare middelen de geeste-
lijke volksgezondheid widen bevorderen en de mis-
daad bestrijden, zorgen er op landelijk niveau voor,
dat druggebruik en terreur dank zij hun wanbeleid
hand over hand toenemen.

Dezelfde poiKMce partijen die onder meer in Den
Haag via rapporten van gemeentelijke instellingen
te kennen hebben gegeven, dat zij in sterke mate
verontrust zijn over de vloed van Surinamers en An-
tillianen die mede onze stad dreigt te overspoelen,
zorgen er op landelijk niveau voor, dat de stroom
kleurlingen naar ons land onverminderd voortgaat.

Deze poWMce partijen zijn de veroorzakers van de
wantoestanden die in ons land heersen.

Met kunst- en vliegwerk (het Christen Democratisch
Appel) proberen de drie grote confessionele par-
tijen hun ten ondergang gedoemde bestaan zolang
mogelijk te rekken. Onder de naam polarisatte hou-
den de PvdA en de WD een schijngevecht om ons
zand in de ogen te strooien, zodat zij hun verderfe-
lijke politiek ongestraft kunnen voeren.

De negatieve krachten in onze samenleving hebben
elkaar stilzwijgend gevonden in een duivelse sa-

menzwering tegen ons volk. Als eerste slachtoffer
hebben zij onze stad uitgekozen: terwijl tienduizen-
den voor ons waardevolle echte Nederlanders wor-
den verdreven, stromen kleurlingen uit de West on-
gehinderd binnen; mensen die het vreedzame sa-
menleven in onze maatschappij op ernstige wijze
verstoren, zoals nota bene van officiele zijde is
bekendgemaakt.

Men wll ons land en volk, onze stad kapot maken!
De leus "Den Haag meet blljven" wordt gebruikt
als camouflage voor hun werkelijke bedoelingen ten
einde ons des te gemakkeiijker onherstelbare scha-
de te kunnen toebrengen.

De enige partij die vecht voor de toekomst van ons
volk, is de Nederlandse Volks-Unie. Hier In Den
Haag is de inzet van haar strijd een stad die niet
alleen blijft, maar VEILIG is en BLANK!

Hagenaars! Nederlanders!

Slutt u aaneen.

Help mee onze stad te bevrijden van de plaag van
Surinamers en Antillianen.

Help mee onze stad te bevrijden van de terreur
van de onderwereld, zodat het bezit en de veilig-
heid van normaal levende en werkende mensen
zijn gewaarborgd.

Help mee onze stad te bevrijden van de verraders
van onze belangen: de WD, de confessionele par-
tijen en de PvdA met haar bond- en soortgenoten-
Zij vertegenwoordigen politieke stromingen die zich-
zelf hebben overleefd en aan ons volk vijandig zijn.

Stem NEDERLANDSE VOLKS-UNIE, LUST 7, JOOP GLIMMERVEEN.

NVU, Afd. Den Haag
Postbus 5612 - Den Haag

Nederlandse Volks-Unie
Afdeling Den Haag

LUST 7



De Nederlandse Volksunie

De NVU, die in 1971 tot stand kwam na een fusie tussen de Actie-

grdey Vlaanderen en het Nieuw Rechts Front, kan zich nog steeds" rniiet pre-

senteren als een hecht georganiseerde groepering. De weini^ ac;tiviteiteri '
. • . ,. . . V , J. ;-, ,. • . . .

die van de NVU uitgaan worden door de omstandigheden bepaaldV'-

Aan de besluitvorming in de partij neemt over het aigemie'eh*!siechte"

een gedeelte van de Raad van Bestuur deel. In dit bestuurscoTleĝ ' zijn
: - • • - . . • . . . t- •- ',•.•'"••

het vboral de heren i (voorzitter), (vice-

voorzitter), (secretaris), (plv. secretaris) en

mevrotiw (penriihgineesteresse) die op de voorgrohd tre-

den.

Hoewel de mogelijkheid van min of meer gewelddadige acties niet

geheel uitgesloten moet worden, mag de invloed van de meer milltante

personen in de NVU niet worden overschat. Eventuele harde acties zullen

dan ook waarschijnlijk een beperkt en incidenteel karakter dragen.

De NVU telt thans ongeveer 65 leden waarvan ongeveer 15 leden

actief zijn.

Contacten NVU
___.._M__.___

De NVU onderhoudt contacten met de rechte-extreme organisatie

"Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen - Were Di" en het "Geschied-

kundig Genootschap De Wende". Laatstgenoemde organisatie stelt zich ten

doel de geschiedenis van organisaties als de NSB en de SS opnieuw, maar

dan "objectiever" te schrijven.



Deelname aan verkiezingen

Onlangs gaf de heer te kennen dat deelname aan verkie-

zingen door de NVU voorlopig uitgesloten moet worden geacht. Deelname

aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 's-Gravenhage, met ale

enige candidaat de heer J.G. GLIMMERVEEN, zou als een van de NVU los-

staande zaak beschouwd moeten worden. In de praktijk zou dit betekenen

dat de NVU zich, bij een mislukking van de verkiezingscampagne, geheel

van de heer GLIMMERVEEN zou distancieren.

Ogschoon men in kringen van de NVU niet gelukkig was met de door de

heer GLIMMERVEEN in een verkiezingspamflet gebruikte terminologie, liet

het zich wel aanzien dat de NVU bereid zou zijn dit drukwerk te versprei-

den. Genoemd pamflet, waarop voorkwam de tekst "Den Haag moet blank en •

veilig blijven! Weg met de Surinamers en Antillianen die op onze werk-

kracht en welvaart parasiteren" en "Help mee onze stad te bevrijden van

de plaag van Surinamers en Antillianen", was zoals bekend, voor de ge-

volmachtigd minister van Suriname aanleiding tegen de heer GLIMMERVEEN .

een klacht in te dienen bij de Officier van Justitie in Den Haag.

Het aantal op hem uitgebrachte stemmen bedroeg 1,8 % (5.965 stem-

men) van het totaal uitgebrachte stemmen, wat evenwel niet voldoende was

voor een zetel in de raad van de gemeente 's-Gravenhage.



Aanliangsel tot bet Verslag van de Handelingen der Twcede Kamer 3307

VRAGEN
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering

schriftelljk gegeven antwoorden

S.G52. VRAGEN van de leden Jurgens en Van der Heem-
Wagcmakers (beiden P.P.R.) over een verkiezings-
pamflet. (Ingezondcn 17 mei 1974.)

1. Heeft de Minister kennis gcnomen van een pamflet,
dat in Den Haag o.ni. op 16 mei jl. op het Lange Voorhout
is verspreid door ,,De Nederlandse Volks-Unie, afdeling Den
Haag, lijst 7, loop Glimmervcen, Postbus 5812" onder de titcl
,,Den Haag most blank en veilig blijven, weg met de Suri-
namers en de Antillianen die op onze werkkracht parasiteren"?

2. Wil de Minister doen nagaan, wie voor deze publikatie
verantwoordelijk is?

•v 3. Wil de Minister tevens opdracht geven tot een onder-
ioek of hier sprake is van een misdrijf, omschreven in arti-

.>-'- I37c van het Wetboek van Strafrecht (belediging van een
op mensen) en artikel 137d (aanzetten tot haat, discrimi-

nalic of geweld)?

4. Mocht er inderdaad sprake zijn van een verdenking van
cen van bovengenocmde strafbare feiten, en mocht bedoelde
grocpering voor de publikatie inderdaad verantwoordelijk zijn,
moet dan de zogenaamde ,,Nedcrlandse Volks-Unie" nict wor-
den aangcmerkt als een vereniging als bedoeld in artikel 140
van het Wetboek van Strafrecht? Zo ja, wil de Minister bevor-
dcren dat op groad van artikel 4 van de Wet Vereniging en
Vcrgadering een verklaring wordt uitgclokt van de burgerlijkc
rechtcr, dat de betrokken vereniging in strijd is met de open-
bare orde, en dat zij mitsgaders op grond van artikel 2 is aan
te merkcn als een verboden vereniging?

5. Wil de Minister met het onderzoek spoed betrachten,
nu de bctrokkrn groepering op 29 mei a.s. meedingt in de ver-
kiezingen voor de raad van de gemeente "s-Gravenhage, en de
kiezers v66r die datum op de hoogte behoren te zijn van de
uitslag van het onderzoek?

Toclichting
Citatcn uit het pamflet: ,,De negatieve krachten in onze

•r-'-enleving bebben elkaar stilzwijgend gevonden in een dui-

velse samenzwering tegen ons volk. Als feerste slachtoffer
hebben zij onze stad uitgekozen: terwijl 10 OOOen voor ons
waardcvolle echte Nederlanders worden verdreven, stromen
kleurlingen. uit de West ongehinderd binnen; mensen die het
vreedzaam samenleven in onze maatschappij op ernstige wijzc
verstoren zoals nota bcne van officiele zijde is bekend gc-
maakt."

Twecde citaat: ,,Hagenaars, Nederlanders! Sluit u aaneen,
help mee onze stad te bevrijden van de plaag van Surinamers
en Antillianen."

Bedoeld pamflet wordt u per separate post toegezondcn.

ANTWOORD van Minister Van Agt (Jiretitie). (Ontvangen
20 juni 1974.)

1. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord.

2 en 3. Terstond nadat het pamflet ter kennis van het
openbaar ministerie was gekomen, heeft dc officier van justi-
tie de politic opdracht gegeven tot het instellen van een onder-
zoek. Tegen de in vraag 1 bedoelde persoou is proces-verbaal
opgema?kt ter zake van overtreding van de artikelen 137c tot
en met 137e van het Wetboek van Strafrecht. Tegen hem zal
een strafvervolgiug worden ingcsteld.

Blijkens het onderzoek heeft het bestuur van dc Nederlandse
Volks-Unie er slechts in toegestemd dat onder de naam van
deze partij, die bij de kiesraad staat ingeschrcven, zcm worden
deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezlngcn te 's-Graven-
hage op 29 mei 1974. De lijsttrekkcr te 's-Gravenhage voerde
zijn actie persoonlijk, voor eigen verantwoordelijkheid en zon-
der financiele steun van dc NVU.

4. Gclet op het bovenstaande kan het eerste gedeelte van
deze vraag ontkennend worden beantwoord. Tot het docn van
een vordering op grond van artikel 4 van de Wet Vereniging
en Vergadcring bestaat dan ook geeu aanleiding.

5. Het is niet mogelijk gcbleken het met vcortvarendheid
ingestelde onderzoek voor 29 mei af te ronden.

Zittiug 1973-1974 Aanliangsel TWEEDE KAMER
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Nederlandae Yolks Unie.

Bijgevoegd in fotocopie:
Ben oproep aan elke ware Volks-nationalist van 16-5-197̂

Ben brief van 16-5-1974-
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Bijlag.
B.O.

16 mei 1974.

: o P R o E P , • "
;> »'. aan elke, ware Vo Iks-national 1st.
i • . • ! ' • . ' .'.
t -_ . """

j De Nederlandse Volks-Unie doet op 27 mei a.s. mee aan de Gemeenteraads-
'/xverkiezingen te Den Haag« Teneinde een redelijke kans op een zetel te
L lebben is hat nodig dat teri minste 50.000 pamfletten huis-aan-huis worden

verapreid. , ."
-r-.- ' . : . - . * - , .-.' • . -/• - ' . . . • • • . .

zojuist telefondach
eid had ver>laar4 ge-

D'l J ilctCi 6 1* XIX 2! 1 OH -

verkiezingaactie op losse ^
' '

r-

,. al3 onze paafletten moeten •

'Wij, al.i vare volks-nationallsten, dienen deze situatie thans gesamenlijlc
het hoafd te j-'.ederi. De pamfletten -ntoeten verspreid worden! Door onsl!

I Komt iaartoa alien op zaterdag 25 mei a.s. naar Den Haag (verzâ elen;
r 'fl-mi-'-TavT o." 12.JC uur ten huize van Joop ̂ lln^rvaen, Groothertoginiie-
^̂ .aan 21:>) en n>?n eventugle -huisgenoten en/of -joede bale en-ion moe. :

i-'L ' '' • '
P '3?33 .-. .̂.' lair -?': "onze man in Den Haag"! dp voor de Nederlandse Volks-Unie
,̂—̂ roor een be tare toekomst, zoals wij die willen! i

k'"" • • . • • • • Naraens^de Nederlandse Volks-Unic
It- ;:•" • ' . • : •-". . - - - ' v.

.:** w.g. Guus Looy.

. • ; « "• Postbus 10.366 A'dara.
K ' - "':" ^ v '5 N.B. Zonder tegenbericht wordt op TJw niedewerking gerekend!



f Sijlag* Rapport

IB.O.- lZtlol_

16 mei 1974.

Kameraad,

— Bijgaande oproep verdient Uw voile aandacht, nlet omdat deze nu toevalli(

van de Ned. Volks-Unie uitgaat. Ket belang ervan gaat ver uit boven elk

enentueyl "partijbelang" - de verkiezingsactie van Joop Glimmerveen in

Den Haag, die zich met grote persoonlijke risico's en financiMle offerzii
*

hiervoor inzet, is een eerste stap naar een nieuw Nederland, een nieuwe

maatschappijvorm, ZOALS U DIE WENST1

Laat hem niet in de steeki Komt, met zoveel mensen als mogelijk, op

zaterdag 25 mei, naar den Haag!I Hebt U suggesties op kortere termijn,

neemt dan meteen contact op.

'" . Met vr. gr.

IJmuiden,



Aaa Sija* Ixe«ll«ati« do Minister
vaa BiaaoalaadM Sak«at
t*
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d« a**r J.fl« OLXMMIBVBBU

Hi«rbij h«b Ik d* ««r Vv« lxe«ll*ati* ••» rapport AMI t*
bi«d«a b«tr«ff*ad* boY*ac*no«ad oad«rw«rp«

BIT 100FD YAK D« DURST

jars A. K«ip*r««



Behoort bij brief no. 1*18?.168

t
DE NEDERLANDSE VOLKSUNIE EN DE HEEK J.6. GLIMMERVEEN.

Zoals reeds eerder werd gerapporteerd, ie de Nederlandse Volki

unie begin 1971 tot stand gekomen na een fusie tussen de Aktiegroep

Vlaanderen en het Nieuw Rechts Front. Doeletellingen van. de Volksun

zijn het nastreven van de zogenaamde Heel Nederland Gedachte en het

propageren van een fervent anti-communisme.

Uit het programma van de Volksunie blijkt een zekere hang naa

het "volkseigene". Sterk wordt de nadruk gelegd op de "volksgemeen-

Bchap" en het "volks-nationalisme". Gesteld vordt in een der progra

mapunten dat "de nationale volks-, taal- en cultuureenheid" gewaar-

borgd moet worden "in een confederatie van Europese volken" met als

consequentie de "geleidelijke afvloeiing en repatriering van niet-

Europeee volksgroepen naar hun nationale landen van herkomst en oor

sprong".

In kringen van de Volksunie werd eind maart 19?*f bij monde va

de heer , partij-ideoloog en thans voorzitter, te kennen

gegeven dat deelname aan verkiezingen voorlopig uitgesloten raoet wo

den geacht. Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeent

1e-Gravenhage, met als enig candidaat de heer J.G.GLIMMERVEEN, sou

als een van de Volksunie losstaande zaak beschouwd raoeten worden. I

de praktijk zou dit betekenen dat de Volksunie zich, bij een eventu

mislukking van de verkiezingscampagne, geheel van de heer GLIMMERVE

zou distancieren. -

Ofschoon men niet gelukkig was met de door de heer GLIMMERVEE

in een verkiezingspamflet gebruikte terminologie, hebben wel enkela

beetuursleden van de Volksunie geholpen met de verspreiding van dit

drukwerk. Genoemd pamflet, waarop voorkwam de tekst "Den Haag moet

blank en veilig blijven! Weg met de Surinatners en Antillianen die o

onze wei*kkraoht en welvaart parasiteren" en "Help mee onze stad te

bevrijden van de plaag van Surinamers en Antillianen", wae voor ver

schillende personen c.q. organisaties aanleiding tegen de heer GLIM

VEEN een klacht in te dienen bij de Officier van Justitie in Den Ha
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Behoort bij brief no. 1.18?.168
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Het aantal op hem uitgebrachte stemmen bedroeg 1t8# (3.965

stemraen) van het totaal uitgebrachte etemmen, hetgeen evenwel niet

voldoende bleek voor een zetel in de raad van de gemeente 's-Gravei

hage.

r
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Betreft: Bijeenkomat Tan da Noderlandse Volksunie.

Haandagaroad 22 juli j.l. hield de Ned«rlaada<
Volksuale in "Krasnapolsky" te Amsterdam een bijeei
konat, Aaawazig waren:

J»G« Qliauaerveen

200 A 03



1) Zo nodlg andere rubrlc*rlng ungeven.

VERVOLGBLAD Nr. -|.

5m 20.15 BUT word hot duidelijk dat geen Tan de <
gekondigde aprekera (Mr* vaa hot Taal Ak
Komitee uit Gent, en
komt opdag*tt*"~tra een kort beraad wordt beeloten dat

een geimproviseerde inleiding zal houden* Ala them;
koos hij; "Belgieche feeatdag - Nederlandae rouwdag"*
zijn speech gaf een hiatoriach oTerzicht Tan d
gebeurteniaaen die tot de acheiding der Nederlaaden h
ben geleid en stelt dat de N.V.U, , ala enige Nederlaa
parti j, zich rerbonden Toelt net de Vlamingen die de :
eniging ran Nederland en Vlaanderen willen* Voote haa
hij de programmapunten nr* 10 en 11 Tan de N.V.TJ, aan
die spreken Tan een sanengaan in een Verenigd Europa
Tan uitwisseling en krachtige ateun aan de Vlaaingen
hun Trijheidaatrijd* Hij bealoot met de atelling dat
I4n Volk zijn en Terwierp het tappen Tan "Belgennoppe
eTennin ala hij graag sou sien dat de Belgen de Neder
landae achraperigheid blijTen bekritiaeren en aandikk

Vervolgena kwa* aan het woord net een
korte speech getiteld: "Stonae Belgen". Hij Tond "Bel
moppen" niet erg* Over ieatand die men werkelijk haat
maakt men geen grapjee, Voorts- hekelde hij de opTolgi
Tan de Unie Tan Utrecht door de UnJ.e Tan Atracht* Ten
slotte atelde hij fora dat de groep Beiges, in de Belg
die naar Frankrijk neigen "opgeruimd zouden moeten wo

naa daarna het woord en riep op tot h
bezoeken Tan de 2e Vlaamae Rationale Landdag op 22 ae
tember a*s* Er sou in elk geval een apreker uit Noord
Nederland moeten zijn* Zij die willen gaan kunnen zic
iPp,K4Ten bij mr* • VerTolgena deelde m
0v _ ernatig ziek ia* Er zal in de pause TO or
een kaart rondgaan met handtekeningen (- later werd T
nomen dat diezelfde avond in een ziekenhuia i

Daarna breekt de pause aan en inmiddela zijn ook
laatkomera (QlimmerTeen, i en ) gearriTee
SlimmerTeen bleek ontalagen te zijn bij de NNato" weg
zegt hij, "ergerlijk wangedrag*1* Mr* _
en __ __ hebBen contact oTer deie zaak
GlinmerTeen ia niettemin minder optimiatisch gestemd
Toorheeh, al wil hij allea op allea zetten om de zaak
het hoogate niTeau te brengen. Hij sprak Tan eventuee
het Internationale Hof Tan Juatitie* Voorta sprak hij
OTer zi.1n twist met _ rt1> IHj a»gt "niet meer te
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1) Zo nodig arutor* nibricering aangeven.

VERVOLQBLAD Nr. 2*

lea ziea" ea die ook wijaelijk uit stija buurt blijft.
ia opdracht ran ar. vervaardigde pamflettei

wilde hij niat aaaaemea <
der de bewaring dat "afdeliag Den Haag is" ea da<
wil hij aiets meer »ee te aakea hebbea. Ala maa echtei
blijft aaadriagea ea atelt dat er tegea het procea Ju:
•eer propaganda met zija aaam aoet wordea geaaakt, gai
hij eraee accoord dat ze aaa wordea overhaadigd <
dat deze ze zal verspreidea. Laatetgeaoemde aaa daa o<
de ca. 300 exeaplarea ia ontvangst, '

, die aogal opgewoaden werd door Glimmerree;
errariagea, resulteread ia dieas oatslag, wilde oaaid*
lijk actie. Hij begoa aeteea op eea atukje papier eea
legraa te krabbelea aaa die ia Loadea me
vacaatie ia ea deze vragead telefoaisch coatact met h
op te aeaea. Hij wil ia Den Haag ateaming gaaa aakea
gea de Nato, Door aaderea wordt hij er echter raa ore
tuigd dat dit aiet de aethoda ia.

Na de pauze kwaa er eea opea diacuaaie over de *
Glimmerveea op gang, waardoor de herdaakiag Tan de 21.
juli op de achtergroad geraakte. wijdde vaa ach
de beatuuratafel woordea ran aympathie ea bewoadariag
aaa aiiaaerveea, "eea maa die, aa 19̂ 5. het grootate
far voor het Volkaaatioaaliaae heeft gebracht".

gaf te keaaea dat de resultatea yaa Dea Haa
geleerd hebbea dat we met de Kaaeryerkieziagea mee ao
doea ea met aeer kracht daa deze keer,

betreurde dat er coaauaicatiestooraisaea
geweest. Hij zei zija bedeakiagea te hebbea gehad, aa
no, au er eea alachtoffer ia gevallen, ia alia yooroo
ea rancuae rergetea ea dieaea wij aolidair te zijn ae
Glimaerveea* Het succea ia Dea Haag zal moetea wordea
uitgebuit*

stelde: Wij habbea fouten gemaakt, oa
dat wij aog geea froatpartij zijn. De Vlamiagea zija
hieria tieatallea jarea TOor. Wij zullen aoetea profi
ren ran hun ervariag.

hield daarna, geemotioaeerd, eea doaderape
waaria hij o.m. atelde dat de aeataliteijt vaa de lade
zal moetea veraaderea, dat ieder bereid^ moot zija op
barricade te gaaa ataaa. Tot duaver waa' het aaar eea
kleiae groep, 3 & 4 maaf die het moaatea doea, dat mo
veranderea, aadera kuaaea we er beter eea hobbyclub T
aakea, zei hij* We hebbea aog eea paar jaar, ia die t
moetea wij uitgroeiea, aadera zal het Volkaaatioualia
hebbea gefaald.

Joop Glimmerreea Tolgde hem hieraa ala apreker o
een ruwe tactiek aaagevend Toor rerkieziagaorerwiaaia
richtea op de arbeiderawijkea, hen Terwijderea raa de
P.T.d.A., die als eaige tegeaataader ran betekeaia mo
wordea geziea. De aaderea Tallen hieraa raazelf wel o
Kapitaal rergagrea van f. 10.000.— miaateaa aa daa a
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VERVOLQBLAD Nr. 3.

doen ia twee kiesdistricten. Ea - hot vooraaaaste - e
gezindheid in de partij, steua ran ieder, zowel fiaac
eel als daadwerkelijk* gaf hierna toe dat het
die algehele steua ditaaal heeft oatbrokeaMdoor blnad
Tan one aelf",

la de oatstaae discussie aeagde zich thans ook d
oabekende joageaaa, die niemaad bleek te kennea* Hij
dat de N,V,U. bij de actie in Den Haag meer omzichtig
werk had moeten gaan. Hen had aoeten zorgen aiet de C
heid tegen zich te krijgea, Miaister Arron's woordea:
"Jullie horen hier niet thuis", haddea kunnea worden
bruikt. Hij besloot met te eeggea: HDe politie staat
75% achter jullie".

GlimmerTeen, die aatwoordde op eakele suggestiea
bleef er bij dat ht| het "shockeffect11 in eerste inst
tie wel aoest hanterea o« ia de bekeadheid te gerakea
Ben volgeade keer zou een reel aildere toon kunnen wo
den gebezigd. Hierna werd de bijeenkoast te ca. 22.̂ 5
uur gesloten*
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Distr.: Kffi -tooIK Bijlage<n):

Afschr.: BO:

Aktiviteiten van en rond de NVU«

Tijdens de op 10-8-74 in Utrecht gehouden grote boerenbetogin
gaf de NVU acte de* presence door daar stencils uit te reiken.

_o-o-o-o-o-o-o-

Johan G. GLIMMBRVEEN (14-11-28) staat op 10-9-74 bij de arror
dissementsrechtbank in Den Haag terecht.
Naar aanleiding hiervan is een pamflet in omloop gebracht one
de kop "Gezocht". (Zie bijlage).

—o—o—o—o—o—o—o—
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Ben duidettike IndicaUs hienrc

to, dat oalangB in 66n maand vesi
percent van aUe miadrijven door b
tealanden gepleegd werdcn.
Rhoodes: ,,Bn daarbl} badden we i
geen xekening gehouden met Suri
men, want dat zUa tijksgenotera".
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Afechr.:

protestactie v.d* Nederlaadee Volksunie.

Tezamen met het Belgische "Were Di" organiseerde
de Nederlandse Volksunie donderdagavond 10 oktober j*"
een protestaetie tegen het toneelstuk "Cyriel Verschai
Omtrent deze actie werd het volgende vernoment

De persconfere&tie in "Krasnapolsky" werd bezoch
door ca. k'y personen, waaronder veel journalisten. Aai
de bestuurstafel zaten '» Joop
aiimmerveen (1̂ 11-28), " en

i (seer.v."Were Di'̂ .N̂ n de zaal wa-
ren o.m. van de NTD aanwezig:

en

bezigde in' zijn rede' sterke anti-Joodse
tendensen, verpakt in scherpe ironie* Voorts deed de
wijze van voordracht overduidelijk aan lang vervlogen
tijden denken met termen als "Dieta", "Volks", etc.

verduidelijkte het Vlaamse stan
punt inzake de "Verschaeve" kwestie en tenslotte spra

nog enkele woorden en beantwoordde vragen v
de aanwezigen* Te ca* 20*00 uur was de persconferenti
ten einde* Daarna werd geconstateerd dat ook

~~ _ r " waren gearrive*
het theatexKevr, die met

•tflnnen zou gaan, heeft op het laatste moment afgeblec
zei, dat hij haar plaats wel zou innemet

De aanwezige N.V.U.ere gaan in een groepje daari
naar het theater* , en gai
yervolgens het theater binnen* De anderen wachten bud
ten* De Belgen zijn dan nog niet aanwezigen (zijn gai
eten)* Oyeral is politie en veel jour%xlisten en peri
fotografen* Te ca* 21*00 uur komt uit het th<
ter, gevolgd door • Eerstgenoemde verwee-

dat deae niets heeft gedaan* terwijl hi,
( ) een ei en een tomaat naar het toneel smeet,

Te ca* 21*15 uur ging het theater uit. De VlaAi
zijn dan ook gearriveerd* Zij ontrollen een spandoek
er ontstond een discuesie tussen hen en sommige tone
bezoekers* , die tijdene de rel was blijven zi
ten, komt ook uit het theater* Hij liet zich weinig
sitief uit over deze actie*
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