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Mededelingen aangaande NVU.

Vernomen werd dat de NVU op 21-7-76 een besloten vergadt
ring heeft belegd in een van de zalen van Krasnapolsky
in Amsterdam.
Als sprekers traden op de Belg ,

i, i en een onbekc
de Belg.
Voorzitter was Johan G. GLIMM3RVEEN (U-11-28), terwijl
ook en i zich ondei
de circa 45 (!) mensen bevonden.

was echter yrij dronken en werd om deze reden ai
gevoerd.
- _ - ĵ ^ ,een gpQgp uj_^ Belgie* meegenomen van zo'
15 man. De groep noemt zich 'Voortrekkers*.
N.B. In de NBC van 21-7-76 komt in de rubriek 'Puntsge-

wijs1 een mededeling voor die letterlijk luidt:
"Jonge Vlamingen hebben gisteren bij het Belgische
consulaat in Amsterdam gedemonstreerd voor aanslui-
ting van het Vlaamse gedeelte van Belgie' bij Neder-
land. De Aktievoerders, die zeiclen te behoren tot c
*voorpost van nationalist ische aktiegroepen in
Vlaanderen', streken de Belgische vlag en vervingei
die door een vlag met de Vlaamse Leeuw", aldus het
bericht. (Zie voor het artikel de bijlage).

Gesteld mag dus worden dat de groep 'Voortrekkers • ondei
leiding staat van en aansprakelijk gesteld
kan worden voor het gebeuren op 21 juli bij het Belgiscl
Consulaat in Amsterdam.

—o-o-o—o—o-o—o—
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Puntsgewijs

• Jonffe V!amlnf«n hebben
*ist«ren bij het Belgische consu-
!a»t in Amsterdam gedemon-
streerd voor aansluiting van het
V:*I:RSC gedeelte van Belgie bij
\r.:--r;ajid. De actievoerden. die
/pp'lcn te bchoren tot dc ,,voor-
post van nationalistltche actie-
xroepen in Vlaanderen", strekeo
<ie BeUUrhe v^ag en venrfengen
di<> d >or een vlajt met de Vlaam-
••• ieeuw. • De kapltein van de
Harlingse kotter Elizabeth, die
Ki*trren werd opgebracht In de
Deeiue kustwatcren, is veroor-
deeld tot een boete van 10.000
Deense kronen, ongrveer 4500
gulden. Ztfn vanpt, 1200 kg gar-
nalen. en de netten werden ver-
beurd verklaard.

— He Orote Marktatraat, Den
Haags drukste winkelstnut,
jaat van 26 juli tot 15 november
dteht. omdat de tramraila moe-
ten worden venUeuwd. Allren
bus<-e», taxl'i en (brom)fiets*r*
mogen er nog rijden.

^tsodalismevanJaoSchaefer
Interview: Amtlrik over het
marxismc.
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Jimmy Carter nu nog stoppcn?
.Worden de VS het slachtoffcr
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1) Zo node wider* rubrioering eangeven.

Afschr.:

ACD

datem '3 Auu. 1971

CO

BO:

Betreft:

Op woensdag, 21 juli 1976 te 20.00 uur, vond op
uitnodiging van De Raad van Bestuur van dewNederlandse
Volks Unie, een vergadering plaats in Grand Hotel Krasna-
polsky te" Amsterdam. Deze vergadering was uitgeschreven t«
herdenking van de noodlottige scheuring van het Eijk der
Nederlanden in 1850.

Op deze vergadering die werd bezocht door ongev«
55 personen, waren o.a. aanwezig:

Johann G. GLIMMBEVEEN

Verder^bevonden zich onder de aanwezigen Ben grc
aantal uit Belgiw afkomstige leden van Nationalistische Al
tie Groepen en N.V.U.-leden behorende tot de afdeling "Zu:
Nederland". Onder hen bevond zich de bekende

> vice-voorzitter van de afdeling Zuid^van de N.V.
• Het motto voor deze avond was "Belgie's feestdai

Nederlands Rouwdag".
De vergadering werd geopend door de vice-voorzi-

van de N.V.U. voornoemd. In zijn rede sprak hij
o.a. over de in 1830 onder Franse druk ontstane kunstmatif
staat Belgie. Dit was volgens hem gebeurd tegen de wil va]

- d<
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1) Zo nodig ander* rubricating aangavwi.

VERVOLGBLAD Nr.

de overgrote meerderheid van de Vlaamse bevolking. De Belg
sche staat is voor de Vlaanderen nooit een echt Vaderland
weest. Dit Belgie, dat de elementaire rechten van de Vlaan
se meerderheid blijft ontkennen en bestrijden, kan nooit t
vaderland zijn, aldus . De Vlamingen horen big de Nede
landers, waarmee zij door afkomst, taal, kultuur en volksg
nauw verwant zijn,

Hierna volgden twee sprekerŝ alt Belgi'e^ t.w.
Dr. en
Ook zij hielden een betoog waaruit duidelijk naar voren kv
dat de 21ste juli geen feestdag is voor de Vlamingen, maai
een rouwdag voor de Nederlandenm. Bij deze viering froelen
nationalisten in Vlaanderen zich in net geheel niet betrol
ken. Zij riepen de vergadering op omeenigezind te strijder
voor een volksnationale beweging, waarin ook een plaats ze
moeten zijn voor de 2uid-Nederlanders.

Als laatste spreker werd het woord gevoerd door
voornoemd. , gekleed in zwart hemd, roc

stropdas en zwarte pantalon met lederen koppel, bracht aar
het begin van zijn speech de nazi^groet. Deze groet werd
echter door de vergadering niet beantwoord. Het veroorzaal
zelfs bij enkele aanwezigen enige wrevel.

Tijdens zijn betoog, dat eveneens betrekking hac
op de nationale feestdag van Belgie, deed zich een klein :
cident voor. Kort na het begin van de vergadering was de 1
ken-cle } voornoemd, op een wat luidruchtig(
wijze de al reeds begonnen vergadering binnengekomen. Het
was voor velen duidelink dat hij meer drank had gebruikt c
goed voor hem was. Herhaalde malen trad hij op hinderlijke
wijze met de sprekers in discussie. Ook onderbrak hij hun
betoog voor zaken die niet aan de orde waren. d:
hem verschillende malen had verzocht zijn mond te willen
houden, werd het te veel, Hij sommeerde de vergadc
ring te verlaten. Dit ging niet helemaal van harte, zodat
hij even werd "geholpen" door enkele bestuursleden. Hadat

uit de zaal was verwijderd kon zinn bet<
vervolgen.

M Na de vergadering, die om ongeveer te 10.15 uur
werd beeindigd, werd nog even'hagekaart" in een caf6 aan c
Spuistraat in Amsterdam. Hierbij waren o.a. aanwezig de
eerdergenoemde:
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8.

10.

11,
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VERONTRUSTE BURGERS\j en dat zijn vele millioene Nederlanders en Zuid-Molukseburgers

Verontrust over de stijgende en brutaler wordende Kriminaliteit.

Ondergraving van onze Nederlandse opvattingen en kultuur.

Valse voorlichting aan onze jeugd in de ruimste zin van het woord.

Het beleid t.a.v.gastarbeiders,rijksgenoten en Molukse bevolkings-

Wij willen voor dat de verkiezingcampagne op gang komt,duidelijke

aan nu regerende partijen,wat ons in de toekomst te wachten
Wij wensen nu duideli jkheid !. ^̂ _

Een ieder heeft recht op een menswaardig bes'taan ,.maar- zal̂ ^̂ dan ook binnen onze

landsgrenzen,zich naar de wet en zeden gedragen.

Dan pas kunnen wij van Demokratie spreken,wat ^Abij-het huidige regerings^
beleid ver te zoeken is. ^̂ L
Dit nu gaat millioenen burgers fdie het ̂£ ̂  met een normale samenleving in

Nederland eens zijn eissen van deze ̂ l̂̂ r̂egering.

van het ^ ̂^̂ bedrijfleven ,' waardoor werkloosheid in
verkeerde beleid t.a.v.het buitenland^

groepen

vragen stellen,

staat.

de hand wordt gewerkt en het
ABORTUS vraagstuk e.d.

Dit alles moet nu maar A^Weens het land uit geholpen worden,
Onder het motto ̂ L̂ ̂ "̂ Het is de hoogstetijd " Nederland moet voor ieder
leefbaar worden,^

Namens de verohtruste burgers
' • ' ' ' • • - :"- f .'•"•

Postbus. 10437

* s-Gravenhage

tel:070 - 468741
J. vande Ruit Sr.
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Behoort bij brief no. 1288,585

Dit exemplaar bestaat uit 1 biz.

DE NVU EN DE SCHIEDAMSE RELLEN '

Op 11 augustus J.I. werden door de gemcentepolitie te Schiedam

twee aktivisten van de in 1971 opgerichte rechts-extreme groepering

Nederlandse Volksunie (NVU) gearresteerd, wegens het verspreiden van

pamfletten met een voor Turkee en Surinaaose gastarbeiders beledigende

tekst. De pamfletten werden verspreid na de recente anti-Turkse rellei

in Schiedam. Beide aktivisten behoren tot de prominenten in de NVU.

Beiden zijn voorstanders van het gebruik van zgn. knokploegen om de
•• •

ideeen van de NVU kracht bij te zetten.

Reeds in 1972 verspreidde de voorzitter van de NVU, de heer

J.6. GLIMMERVEEN, in het kader van zijn campagne in verband met de

gemeenteraadsverkiezingen, in *s-Gravenhage pamfletten met een voor,

in dat geval, Surinaamse en Antilliaanse Rijksgenoten discriminerende

tekst. De heer GLIMMERVEEN word uiteindelijk door het Qerechtshof te

Amsterdam wegens het verspreiden van deze pamfletten veroordeeld tot

een geldboete en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Sindsdien en met name na de door de NVU op 28 maart j.l. gehou-

den jaarlijkse algemene vergadering, staat de heer GLIMMERVEEN een be-

leid voor, dat "duidelijkheid" eist, met name inzake het vraagsttik vai

de Surinamers en Turken in Nederland.

De NVU heeft de rellen in Schiedam niet veroorzaakt. Vel heeft

de NVU deze aangegrepen om de racistische aspecten daarin te beklem-

tonen, mogelijk met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 1977«

waaraan de NVU wil deelnemen.

13 augustus 1976



l iI-. u u J v> a

MO

datum 1 6 AUG. 197J

CO

VERBINDING No. 3
I.D.No. Mf2/?6 (R).

Betreft : Ned. Yolks Unie.

Evaluatie :

Te Uwer informatie bericht ik U het volgende.

Op woensdag 11 augustus 1976, te + 22.00 uur werden te Schiedam aangehouden

t.z.v. het huis aan huis verspreiden van de door de "Nederlandse - Volks - Unie"

uitgegeven, opruiende manifesten, (zie bijlage).

1 e :

2 e'

Tegen hen wordt proces - verbaal opgemaakt.

Uit niets is gebleken, dat er kontakten bestaan tussen de Ned.Volks Unie en de r

lenmakers uit Schiedam en omgeving, naar aanleiding van de dodelijke steekpartij

op de kermis in Schiedam op 6 auguetus j.l., waarbij mogelijk de dader een man v

Turkse nationaliteit is.
BINDS. 12 augustus 1976.



Aan de
11,98 QJ

BLANKE
NEDERLANDERS

Nederlanders ! Schiedammers'

De burgemeester en de leden van de gemeenteraad van Schiedam hebben net hun verklari.n-
gen hun honderden blanke stadsgenoten die hun opgekropte gevoelene van afkeer en wanhoop
niet langer hebben kunnen beheersen, lafhartig in de steek g«laten.

Deze burgemeester en gemeenteraadsleden zijn evenwel als vertegenwoordigera van de
politieke partijen mede verantwoordelijk voor de wantoestanden die vroeg of laat met
absolute zekerheid tot dergelijke gebeurtenissen leiden.

/̂  De waarheid is, dat net grootste deel van ons volk al lang genoeg heeft van de
aanwezigheid in ons land van honderdduizenden Surinamers, TurVen en andere zogenaamde
gastarbeiders, die hier bovendien helemaal niet nodig xijn en dat de overheid als die-
nares van ons volk maar heeft te zorgen, dat deze ongewenste vreemdelingen zo spoedig
mogelijk ons land verlaten.

De politieke partijen van links tot en met rechts gaan desondanks opzettelijk door
met het scheppen van deze wantoestanden, terwijl zij weten dat deze uiteindelijk ons
BLANKE NEDERLANDSE VOLK in het ongeluk zullen storten en dat hun verderfeliJke politiek
onherroepelijk zal leiden tot bloedige rassenoorlogen, die 4fn van hen, de PvdA-ontwik-
kelingshulp"fanaticus Pronk, onlangs SCHAAMTELOOS in het openbaar heeft aangekondigd.

Deze politieke partijen en hun vertegenwoordigers zijn daarom de DOOOSVIJANDgN van
de blanke Neder landers.!

Er is slechts e'e'n ui.tzondering:

de enige politieke partij die vecht voor het belang en het behoud van de blanke
Jlederlanders is de NEDERLANDSE VOLKS^ONIE onder de leiding van JOQf qg.IlplPBVBiai, welbe-
end van zijn strijd tijdens de gemeenteraadsverkiezing in Den llaaf, waarvoor hij Jaaet

-/ehulp van een anti-Nederlandse wetgeving op zeer twijfel«.chtige gronden doer de juati-
tie is vervolgd,

De Nederlandse Volks-Unie zal haar strijd voor de blanke Mederlandejra voertsetten tot
de politieke macht van de PvdAy de VVD, het CDA en de net hen verbonden partijtjes voox-
goed zal zijn gebroken. zodra de NVU de politieke macht in on» land heeft veroverd, zal
zij orde op zaken stellen en om te beginnen:

1. Alle Surinamers, Turken en andere zogenaamde gastarbeiders uit Nederland verwijderen

2. De politieke knoeiers die nu reeds ons volk zoveel nadeel en ellende bezorgen, op
grond van een nieuwe pro-Nederlartdse wetgeving ter verantwoording roepen voor hun
wanbeleid.

NEDERLANDERS.' SCHIEDAMMERS! Steun de NVU en JOOP GLIMHBRVgBH in hun strijd op leven en
dood met de vijanden van ons volk!

' Wordt lid van de NVU of neem een abonneftent op haar orgaan "Nij Nederland" of •tort een
bijdrage in het Strijdfonds van de partij op postgirorekening no. 3.208.384 of op rekenim
no. 43.50,11.405 bij de AMRO-bank, Damrak te Amsterdam van de NVU onder de vernelding
"Strijdfonds".

Nederlandee Volk»-Unie
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•e-Grravenhage,. 14 B«pt«mb«r 197 S

Oeachte he or de Comminflarie,

Circa 14 daTen geleden heht u Qnif?e ledon rnn d« Nederlandse

VoTTcsunifl laten aanhoudon, waaronrtcr onz« grote lalder «n

animator, de heer Joop "limmervaen.

TT moet niet dftnken dat wij OHB door dit fflit laten Intimtderen,
want wij gaan op dezelfde voet verder.

D« rerontwaardiging in de lande IB zeer Rroot en nij Jcrij^ren ran

alle kanten sympathie-betuigingen* Gczien deze ontirikkellni? denken

wij er zelfn aan on^en landelijke actie te gaan voereru Bij de

aanetaande YerViezingen vpn het volgend jaar zullen de resultaten

dan wol merkb's»r zijn.

Dat artikel 137 van het Wetboek van Strafr«cht lappen wi j

aan onzw laarzan*
Sot in de pruimentijd*

8 OKI. 1976

CO
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Rijhsgenoten
Getoof me, Archie Ik heb niets
tegen kleurlingen. mijn- beste
vrienden wonen in Afrika. Ik heb al-
leen de pest aan Rijksgenotea Dat
zijn soortgelijke zwarten die we jul-
lie indertijd als slaaf geleverd heb-
ben en die naar ik van jou hoor ook
in Amerika hun plaats niet meer
weten. Wij hebben pnze rwartjes in
Suriname lange tijd koest gehou-
den met plaatjes van de koningin
en klappermelk. Op koninginnedag
stonden ze in hun zondagse vijge-
blad voor hun boshut en zongen het

. Wilhelmus. Als beloning kregen ze
dan een kom snert of een oorlam
klappermelk. Maar wat er nou pre-
cies gebeurd is weet ik niet maar, %

• zo'n jaar of tien geleden wilden die
zwarten opeens het volkslied ook in
TJederland mee komen zingen. Niet
voor wat klappermelk maar voor
onze sociai'p voorzieningen. *"""""
Een of ahijere idioot heeft zich toen
Taleri~6vorfialen om ze eerinNeder?
[ands'lpa'spoort Te "gevefl "eri ' tot
'riiksge'qpol to^ 'Benoemm'̂ Serst
•kwamen er maar een paar om de
zaak te verkennen. In onze blanke
onschuld vonden we het wel leuk
om naar ze te kijken en elke za-
kenman huurde een Surinamer om
te laten zien hoe ruimdenkend hi)
waa. Dat veranderde toen er opeens
duizenden kwamen. Jumbo's^rol'die
zo van Schiphol naar een flaTm degiiimer werd~en' getransporteerd.

ederlanders emit. RijksRenoten
.'erin. Wie draaldeTTadltans dat'zljn
vrouw of dochter door een Surma-
mer werd gegrepen om voor hemte
tippelen of de VVW te ihnea WanT
"Werken. ho maar. De hele dag Jig-
gen ze op hun krent de hoerebaas te
spelen. zoals de foto laat ziea En
"strnRen. want ic wcet niet watjo
ruikt als ze hun maaltje ^
schors klaar maken. En brutaal.'
"Laatst zat ik mct'mijn vrouw Edet
en een paar vrienden te barbekoe-
wen op mijn balkonnetje met veel
speklappen en rookwolken toen er
werd gebeld. De Rijksgenoot van
zeshoog stond voor de deur. Hij
duwde me een tientje in de handen
en zei in zijn kromtaaltje: .U zo zie-
lig. Wij niet wisten dat Nederlan-

• ders geen geld hadden om fornuis
te kopen." Daarna grijnsde hij
breed en ging er vandoor. jk heb

• een paar extra briketten op het
vuur gegooid om hem uit te roRen.
jammer genoeg had de comman-
dant van de brandweer daar geen
bcgrlp voor nadat hi) Edet en de
speklappen van het balkon had la-
ten spuiten, Ik krccg nog een bon
toe. Dat bedoel ik als ik zeg dat die
Rijksgenoten overal hun vrienden
hebben.

Hopend op 'een gezonde maat- '
schappij. met groeten ie



,1'.MEKNTKMOHT1K SCHIEDAM

.FDELJHG RECHERCHE

'RO JUSTITZA

10. .,*
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Overtrading van artikolent
132 le lid, cq 137d c. 137o onder 1 en
van het Vetbook van Strafrecht.
Het verspreiden van opruiende geschrift
cq het bij geachrift aanzetten tot haat
tegen personon wegens hun ras cq het of
baar maken van uitlatingen, waarvan met:
redelijkerwijs kan vornoeden dat zij vc
een groep mensen wegena hun ras boledic
of diacriminerend zijn of tot haat tegc
dezo groep monsen ami rot cq hot versprr
den van voorwerpon die, naar men woet c
waarvan men redelijkerwijs moet vermoec
uitlatingen bovat die voor oen groep me
sen wegens hun raa beledigend of diacri
minerend zijn of tot haat tegen deze gi
mensen aanzat*

P R 0 C E S - V E R B A A L

Ii_

Naar aanleiding van bijgaand proces-verbaal van de gemeentepolitie te
Schiedam dd. 12 auguatua 1976 opgemaakt door en
hoofdagonten-van gemeentepolitie te Schiedam relaterende de aanhouding

v\\ Tan cn
f.\\Sverdacht van het verspreiden van opruiende geschriften cq. het veraprei
i.:.(| ;den van geachriften naar inhoud geachikt tot het aanzetten van haat te(

•onsen van een bepaald raa, stelden wij Adrianus Zwaati en Hondrik Laurc
Hagestein hoofdagenten-rechercheur van gemeentepolitie te Schiedam na k
komen opdracht een onderzoek in.
Na overname van de inbeslaggenomen geachriften hoorden wij achtereenvoJ
gena i

, oud 26 jaar, zonder b*roep (student), wonende
, die verklaardei

"Op woensdag 11 auguatus 1976, omstreeka 22.45 uur kwaci de mij bokende
bij mij thuis op visite. liet mij toen een pamflet

lecen, dat hij even te voren bij hem thuia in de brievenbus had govondi
Op dat pamflet atond met vette kapitale letters gedrukti "Aan de BLANK]
NEDERLANDERSi Schiedammera" .
De verdere inhoud van dat pamflet aloeg op de wanordelijkheden die de
gelopen dagen in Schiedam hadden plaats gevonden en waarop bepaaldo nr
pen personen - in het bijzonder Schiedammers, naar ik meen - zich met
geweld hadden gekeerd tegen de in Schiedam woonachtige Turken. Er werd
van verschillende Turkae winkels en - cafe's ruiten ingegooid. Pit all
naar aanleiding van een vechtpartij op de kermis in Schiedam, waarbij
een Schiedamse jongen door een Turk zou zijn doodgestoken. Het feit da
die jongen doojgestoken en dat daarora de door mij genoemde groepen r.ich
met gewold hadden gekeerd tegen de in Schiedam wonende Turken, vind ik
e«n trieate zaak. Nog trieater vind ik dat de inhoud van dat pnmflet n
meer aanzet geeft tot wraakgevoolens von die bepualde groepon tegen de
Turkae goneenschap in Schiedam. De inhoud van het patnflet is volgens m
een regelrechte poging tot opruiing. Tovcns vind ik de inhoud van dat
pamflet diacriminerend tegen buitenlanders in hot algemeen, temcer omd
er nogal wat Turken bij mij in de wijk Schiedam-Zuid wonen. De inhoud
dat pamflet draayt bij toi het apr.w.-.kkert-it van Ca ^ewalddaolen, dio do
afgelopen dogeh in Schiedam hebben plaats gehad*

, die mij dat pamflet heeft ovorhandigd, was nogal geemotio
neerd* Uij wilde zelfs de verspreiders van dat paraflet gaan opzookon.
Ik heb hen daarvan kunnen weorhouden door tegen horn te zoggen dat ik d
politie in Schiedam kenni* zou geven dat er opruiende geachriften in d
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wijk Schiedara-Zuid werden verspreid. Ik verzoek een onderzoek.
> Hierna overhandigde getuige , voornoemd aan uij, v«

baliaant, een pamflet. Hij verklaarde daarbijt
"Dit is het pamflet waarover ik in uijn verklaring sprok. Ik sta dat
pamflet vrijwillig aan U af, ten behoove van het onderzoek."

Deze verklaring werd in concept opgonomcn en niet ondertekond.

>TUIGE III . oud 27 jaar, van beroep magazijnbediende, w<
de te ; , die verklaardet
"Op woensdag 11 augustus 1976, omstreeks 22*15 uur, werd middels de
brievenbus een pamflet in de gang van mijn woning gedeponeerd. Ik heb
toen dat pamflet gelezen en kwam tot de ontdekking dat de inhoud daan
•onderneer schunnig en zelfs racistisch was* De inhoud van dat pamflel
sloeg op het gewelddadig optreden van bepaalde groepen personen die rt
van Turkse winkels en -cafe's in Schiedam hadden ingegooid.
De aanleiding daarvan zou zijn dat een Schiedamse jongeu tijdens een
vechtpartij op de kermis in Schiedam door een Turk zou zijn doodgestol<
Dat gewelddadig optreden van die bepaalde groepen peraonen zou als wr«
neming zijn bedoeld voor de dood van die jongen tegen alle in Schiedan
wonende Turken en tegen de in Schiedam gevet»tigde Turkse bedrijven. DC
de inhoud van dat pamflet worden de Nederlanders - in het bijzondar de
Schiedamnera - aangezet tot haat tegenover buitenlanders - in het bija
der de in Schiedam wonende Turken.
Volgens mij kunnen sommige mensen - door het lezen van de inhoud van c
pamflet - worden aangezet tot nog meer agressie tegenover buitenlandor
De schrijver/uitgever maakt miabruik van do aituatie, zoals die do aft
lopeir dagen in Schiedam is geweest, door het verspreiden van dat pamfl
nog »eer olie op het vuur te werpen. De inhoud van dat pamflet vind ik
opruiend. Ik heb door het lezen van dat pamflet mij nogal kwaad gemaab
temeer d'aar er in de wijk waar ik woon, nogal wat Turkae gezinnen wonc
Hierna ben ik naar mijn vriend, gegaan. Ik heb hem toer
dat pamflet laten lezen* was ook geschokt na het lezen van de i
houd van dat pamflet. Aanvankelijk wilde ik de verspreiders van dat pt
flet gaan opzoeken. raadde mij dat toen af, waarna wij boelotei
de politie in Schiedam van het verspreiden van opruiende geschriften :
kennis te stellen. Ik verzoek een onderzoek*
Hierna overhandigde getuige ., voornoemd aan mij, verbalisani

^~ een pamflet. Hij verklaarde daarbiji "Dit ia het pamflet waarover ik
steeds in mijn verklaring heb geaproken. Ik sta U dat vrijwillig af ii
het belang van het onderzoek."

Deze verklaring werd in concept opgenomen en niet ondertekend.

TUIGE IIII , oud 37 Jaari zonder beroep (invalide), wonende te
, die verklaardet

"Op woensdag 11 augustus 1976, des avonds, vond ik in de gang van miji
woning een pamflet*. Ik heb de inhoud daarvan gelezen* Ik vind de inhoi
van dat pamflet nogal discriminerend, omdat dat gericht is tegen de bi
landers. Wat ik er uit begrepen heb is dat de schrijver van dat pamfli
nog liever zag dat vandaag dan morgen alle buitenlanders uit Nederlan*

" vertrokken. Daarbij korat nog dat de pamfletten juist zijn verspreid ii
de atraat waar het slachtoffer van de steekpartij woonde.
De inhoud van dat pamflet, die ik zondermeer schunnig vind - was er o;
gericht de haatgevoelens tegenover de bui tanlnmierr; alloan Haar to vo
ergeren* Ik vond de inhoud van dat pamflet opruiend.
Hierna overhandigca getuige , voornoemd aan mij, verbalisa

, een pamflet* Hij verklaarde daarbijt



"Dit is hat pamflet waar ik zojuist staads over hab gesproken. Ik sta I
vrijwillig aan U af. Ik hoaf dia roramel niat in buis."

Daze verklaring ward in concept opgenomen an niat ondertekend.

, oud 42 jaar, zandar beroep, wonenda ta
t die verklaardei

"Saman mat mijn gezin bawoon ik hat pand •
Op woanadag 11 august us 1976, dea avonds - da juiste tijd weet ik niot

* near - rond ik in da gang van mijn woning een pamflet. Dat paraflat was
kennelijk niddels da briavenbus in mijn woning gedeponeerd. Ik heb dat
panflat gelezen. Ik vond da inhoud schunnig en discrininerand. De inhot
van dat pamflet sloeg op da aanwezigheid van buitenlanders in Nederlam
Volgens dat pamflet warden de Schiedammers in hat bijzonder aangospoor«
OH mee ta helpan Nadarland"van buitanlandars vrij ta maken". Ik vind h<
ongahoord dat pamflet huis aan huis ta verapreiden, terwijl ar in Schii
dam wanordelijkheden an gewald worden gabruikt tagan buitenlanders an i
hat bijzonder da Turkanf omdat ar wordt gasuggaraerd dat aan Turk aan

\.£- Schiedamse jongen zou habban doodgestoken. °oor hat varapraiden van dal
pamflet wordt da haat tegan da Turken alleen maar vergroot. Tavans vin»
ik hat aan pijnlijke zaak dat dia panflattan juist in da str«at wordan
varspraid waar hat alachtoffer woonda."

(

Dace varklaring ward in concept opganoman an niat ondertakand.

RDACHTEl t geboren ta Hoorn,
, van baroap vertegenwoordiger, wonenda ta

die, nadat hij waa gawazen op hat fait dat hij niat tot antwoorden waa
verplicht varklaardai
"Ik ban N'adarlandar an ben nimmer tar zaka van miadrijf mat da politia
juatitia in aanraking geweeat. Ik ben lid van da politieke partij da
Naderlandse Volka Unia, gevestigd ta Amsterdam. Ik ben hat mat da huid:
politiaka aituatie in Nederland niat eens. Ik ban daarvoor lid gewordei
van da Naderlandse politieka partij, voornoemd. Om uiting ta geven aan
ideeen van da N.V.U. bezorg ik nu en dan panflattan aan mensen en in

-" woningen. In hat begin van daze weak ben ik telefonisch benadard door •
, t medewerker van da partij. Deze vroeg mij of ik genagen was om pamflett
v * h u i s aan huis te willen verspraiden in da gemeente Schiedam. Ik vond d

goad* Vij apraken af dat dit op de avond van 11 auguatus 1976 noest ge
beuren. Da medeworker - wiens naam mij onbekand is - spraK met mij af

i dat hij op 11 augustus 1976, omstreaks 21.30 uur bij hat hoofdpostkant
| ' ta Schiedam aanwezig zou zijn, waar ik de pamfletten van hem in ontvan

kon nemen. Hiarna nam ik contact op mat , wonende ta .
. Ik aprak met af dat wij samen me

mijn auto op 11 augustua 1976 naar de gemeente Schiedam zouden gaan om
daar pamfletten huis aan huis te verspreiden. Het zal omstreeks 2O.OO
op 11 augustua 1976 .zijn geweest, dat ik samen met naar
da gameente Schiedam ben gareden. Bij het postkantoor in de gemeente S
dam ontmoette ik ongeveer viar politieke geestverwanten. Samen met

hebben wij elk ongeveer 5OO pamfletten in ontvangst genomen.
Varvolgena zijn wij samen naar een willekeurig gedeelte van Schiedam g
redan. Vij parkearden de auto daar in de buurt en zijn verder gaan lop
Vij hadden ieder van ons de verstrekte pamflatten bij ons. Ik moat I' n
verklaran dat aen politieke geestverwant met ons is meegegaan. Hoe de
van dia man is weet ik niat*
V66rdat wij da pamfletten huis aan huis verspraiddan hab ik de inhoud
•an pamflet gelesen ondar licht van aan straatlantaarn. Uit da inhoud
hat pamflet kwam niat naar voran hat bawust agaran taganovar da politi
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Wei heb ik gelazan in hot pamflet dat alia Surinamers, Turken an ander
zogenaamde gastarbeiders uit Nederland noesten worden verwijderd, omda
daarmede da wantoestanden, zoala die do afgel open dagen in da gcmeenta
Schiedam habben plaats gevonden, kunnen worden voorkomon. Hat was mij
bakend dat bij aen vechtpartij in da gemeente Schiedam, een Schiedamso
jongen door een Turk of buitenlandse arbeider was doodgestoken. Ten ga
volga hiervan waren vechtpartijen ontstaan tussen Schiedarase jongeren
buitenlandaa arbeiders. Politiek gezien, ben ik hat aeria mat da inhoud
hat pamflet. Wij habban die avond, " ' a n ik, alsmode do and
politieka geastvarwant, aen groot aarital parafletten in da brievenbuaae
van woningen gedaan* Ook hebben wij aen aantal pamfletten uitgereikt a
menaen die buiten voor hun deur van hun woningen stonden. Ik achat dat

*• wij ongavear 700 pamflettan op dia wijza hebben versproid. Naar mijn
•aning waa de inhoud van hat pamflat niet opruiend, Ik kan mij voorate
dat da directe buurtbewonara van de in de gemeente Schiedam doodgestok
jongent of politiak anders denkende menaen geemotioneerd gereageerd ha

^ op dit pamflet* Ala ik gewetan had dat de oudera van da doodgestokan
Schiedamse jongen in de buurt woonden waar wij da parafletten huis aan

(.'*** habban verapreid, zou ik dat daar niet hebben gedaan* Ik heb geen haat
tagen buitanlandera* Ik vind allaen dat zij hiar niet thuis horen* Zij
horan bij hun aigen volk an xij neiuen hier de plaatsen in van Nederlan
dia momenteel warkloos zijnv voorzover zij niat paraaiteren op da aoci
voorzieningen in Nederland. Door de antipathia dia al landalijk baataa
tagen buitanlandera en door da gebeurtenissen van de laatata dagan in
gemeante Schiedam, waarbij Schiedamse jongeren met buitanlandera in ga
vacht zijn geraakt, werd dit pamflet aamengesteld en bewuat in da game
Schiedam verapreid, om de schiedammers op ta roapen lid ta warden van
onza partij of daze in haar doelatellingen te ateunen.
Vardar hab ik aan daze verklaring nieta toe ta voegen."

w.g.
Na voorlazing an volharding ondartakant hij zijn varklaring in concept

:RDACHTEi , geboren te Amsterdam, , van beroe
raialeider, wonande te , die, nadat hem wa
gawazan op hat fait dat hij niot tot antwoordan waa verpiicht, verklae

<~ "Ik ben Kedarlandar en ni miner ter-zake van miadrijf met da politia ar
justitia in aanraking geweaat. Ik ben lid van da politieka partij de

•'""" Nederlandse Volka Unie, gevaatigd te Amsterdam, Om uiting te geven aar
ideeen van da N.V.U. varzorg ik zo nu an dan werkzaamhedan voor de pai
bestaanda uit hat huia aan huis bezorgen van pamflettan*
In hat bagin Van daze week ward ik door wonende te

, opgebeld dia mij vroeg of ik genegen was samen met hap
pamflettan van da partij huia aan huia ta verspreiden in de gemeente
Schiedam* Een an ander zou moeten gebeuren op 11 augustus 1976 in de
avonduren. Ik vond dit goad an ik aprak met hem af dat hij mij thuia 3
koman ophalan* Nadien balda 'een partijgenoot mij op en vroeg of hij m«
ena mea mocht. Ik vond dit goad. Hat zal omstreeks 19-15 uur op 11 auj
tus 1976 zijn gawaast dat mij thuis kwam ophalan. De
andara partijgenoot wiena naam ik niet wil noemen was reeds bij mij tl
Mat one drieen zijn wij vervolgens net de auto van naar
Schiedam geraden. In de gemeente Schiedam stond bij hot pontknntoor e<
andere auto mat nog enige andera partijgenoten. Deza partijgenoten waj
in hat bezit van een groot aantal pamfletten dia wij dia avond huis a<
huis moesten versproiden. Bij het postkontoor in do grmeente Schiedam
ontmoetten wij- die andere parti jgenoten war.rna vij ccn godoclto, ik &i
ongavear 4OO pamfletten, iedar in ontvangat namen* Vervolgens zijn wi,
•at on a drieen weggereden naar het oostolijke gedeelte van ̂ Schiedam.

i Do auto habban wij daar geparkeerd waarna wij not ons drieen zijn uit|
• te.pt* Hierna hebben wij do pamfletten in die buurt huia Aan huia ver<
spraid* Voordat ik do pamflatten ging varsproidan hab ik van aan daari
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Ik' was het volledig eens met d« inhoud van hot pamflet , hoewel ik hot
andera zou hebben opgesteld* Uit do inhoud van hot pamflet kwam naar v<
dat alls Surinamera, Turken en andero zogenaamde gastarbeiders moeaten
worden verwijderd* Dit on de wantoestanden, die de afgelopen dagen in •
gemeente Schiedam hadden plaatsgovonden, voor de toekorast te vermijden
Het was mij bekend dat bij een vechtpartij in de gemeente Schiedam een
Schiedamae jongen door een Turk was doodgeatoken, tengevolge hiervan w<
vechtparti jen ontataan tusaen Schiedams* jongeren en buitenlandera. Do<
de ongeregeldheden tuaaen Schiedamse jongeren en niet - Buropese buitei
landers, sag de partij een mogelijkheid haar ideee'n onder een in deze
richting gemotiveerde groep te propageren en te proberen op deze wijze
leden of sympatisanten te werven. Ik wil U nog verklaren dat ik aan eei
aantal nensen die voor hun woningen stonden, pamfletten heb uitgereikt
Naar nijn mening ia de inhoud van het pamflet niet opruiend, integendei
De nanier om deze uit Nederland te verwijderen is niet het molesteren i
individuele buitenlanders of het beachadigen van hun eigendommen, naar
door het verwerven van politieke invloed de wetgeving dusdanig te wijz:
dat deze nensen op een nette en legale nanier gerepatrieerd worden*
Ik kan mij voorstellen dat de directe buurtbewonera van de in de gemeei
Schiedam doodgestoken jongen of politiek andersdenkende mensen geemotii
neerd gereageerd hebben op dit pamflet. Tenslotte reageer ik ook geirrj
teerd op propaganda materiaal van linkse partijen. Ala ik geweten had <
de oudera van de doodgestoken Schiedamae jongen in de buurt woonden wa<
wij de pamfletten huis aan huis hebben verspreid zou ik dit daar niet (
daan hebben, maar een andere buurt hebben uitgezocht. Ik heb geen haat
tegen buitenlanders. Ik vind alleen dat cij hier in Nederland niet thus
horen.*Zij horen bij hun eigen volken en zij nemen hier de plaataen in
van Nederlandsers die momenteel we rk loos zijn en die door de gemeenschi
moeten worden onderhouden. Ook worden woningen door deze mensen inbesli
gen omen terwijl Nederlanders geen woningen kunnen vinden en ontstaan ii
buurten waar een bepaald concentratie niat-Europeae buitenlanders zich
gevestigd heeft door het totaal andere cultuurpatroon onvermi jdeli jk
wrijvingen en ongeregeldheden. Verder heb ik aan deze verklaring nieta i
te voegen."

w.g..
Da voorlesing en volharding ondertekent hij deze verklaring in concept

Bij vertoon van de inbealaggenomen geschriften aan de verdachten
•n verklaarden zij eensluidend doch afzond1

lijki
"Dit zijn de geschriften waarover ik aprak en die inbeslaggenomen zijn
Soortgelijke geschriften heb ik verspreid. N

verbalisanten, voegen hier aan toe, dat tijdens het verspreiden v
de meerbecproken geschriften.de situatie in de gemeente Schiedam bijzo
gespannen was*
Op 7* 8, 9, 10 en 11 augustus 1976 waren de gemoederen van een bepaald
deel van da Schiedamse jongeren zodanig verhit dat er ernstige ongereg
heden waren ontstaan waarbij groepen jongeren zich keerden tegen de Tu
vestigingen en bezittingen in de gemeente Schiedam.
Ben en ahder had zijn oorzaak gevonden in een vechtpartij welke ontaar
in het steken met een mes, met gevolg dat een Nederlander gedood werd
door een man van Turkae nationaliteit.
Gedurende de genoemde dagen waa er extra politie-bij stand in de geroeen
Schiedam.
Op de avond van de verspreiding van de meerbesproken en in dit procas-
verbaal aangehaalde pamfletten bereikten diverse klachten de politic*
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De klagera spraken daarbij hun verontrusting uit over de inhoud van h«t
panflet en vreeadan dat de haat tegen da buitenlandera en in hat bijzor
de Turkan ernstig zouden toenemen.

Bij dit procea-verbaal voro't gevoegd een kanniageving van inbealagnemi
op weIke kenniageving de inbealaggenomen gaachriften zijn veraeld*
De geachriften afgaataan door de getuigen worden ala bijlagen bij dit
procea-verbaal gevoegd.

hebben hiervan op ambtaeed opganaakt dit procea-verbaal*

tua

/
en.

CEZIENt . Schiedan, 20 augui

De hoofdinapectaur van politie, De verbaliaam

de r.oo!u»:upeclyyr win Pofitk
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Aanhouding van en
, terzake hot verapreiden

opruiende geachriften cq hot bij gene
aanzetten tot haat tegan peraonen wege
raa.

PROCES-VERBAAL

VERDACHTE:li

VERDACHTB lit

Naar aanleiding van telefoniache mededelingen, op woensdag 11 aug
tua 1976, on ongeveer 22*30 uur, aan do dienstdoende wachtcommand
aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dat in de Doylestraa
Schiedam enkele peraonen liepen, die geachriften verapreidden waa:
aangezet werd tot haat tegen personen, begaven wij,
en , beiden hoofdagent van gemeentepolitie
Schiedam, ona na bekonen opdracht naar de aangegeven plaats. AIda,
zagen wij twee mannen lopen die huia aan huia formulieren verspre
den* De meeste Tormulieren werden door hen in de brievenbuasen vai
woningen gedeponeerd, doch bij de woningen waarvan de bewonera ci>
in de deuropening ophialden, werden de formulieren uitgereikt*
Hierna naakten wij ona aan deze twee personen bekend als political
tenaar en hielden hen aan als verdacht van overtreding van artike,
132 le lid van het Vetboek van Strafrecht* Vervolgena brachten wi.
hen over naar het hoofdbureau van politie te Schiedam, ter geleid
voor een hulpofficier van justitie.
Op genoemd bureau qaven zij reapectievelijk op to asijn genaamdt

Tijdena onderzoek aan de kleding werden van beid* verdachten 223
achriften inbealaggenonen*
Deze inbealaggenoraen geachriften atelden wij ter beachikking van
Commiaaaria van Politie te Schiedam waartoe wij ze deponeerden aa
het hoofdbureau van politie te Schiedam.
Vaarvan wij op anbtaeed hebben opgeaaakt,dit procea-verbaal.

GEZIENi Schiedam, 12 auguatua 1976.

De hoofdinapecteur van Politie, Verbalisanten,

P.iri i-;:lT CO.NCiPT

ae
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Neder landers ! Schiedammers!

De burgemeester en de leden van de gemeenteraad van Schiedam hebben met hun verklarin-
gen hun honderden blanke stadsgenoten die hun opgekropte gevoelens van afkeer en wanhoop
niet langer hebben kunnen beheersen, lafhartig in de steek gelaten.

Deze burgemeester en qemeenteraadsltrien zijn evenwel als vertegenwoordigers van da
politieke parti jen mede verantwoordeli jk voor de wanroestanden die vroeg of laat met
absolute zekerheid tot dergelijke qebeurt-.enissen leiden.

Oe waarheid is, dat het grootste deel van ons volk al lang genoeg heeft van de
aanwezigheid in ons land van honderdduizenden Surinamers, Turken en andere zogenaamde
gastarbeiders, die hier bovendien helenaal niet nodig zijn en dat de over he id als die-
nares van ons volk maar heeft te zorgen, dat deze ongewenste vreemde tinge n zo spoedig .
' jelijk ons land verlaten.

De politieke parti jen van links tot t»n met rechts gaan desondanks opzt-ttftlijk door
net het scheppen van deze wantoestanden, terwijl zij weten dat deze ui teindelijk ons
BLANKE NEDERLANDSE VOLK in het ongeluk zullen storten en dat hun veiderfeli jke politick
onherroepeli jk zal leiden tot bloediqe rassenoorloqen, die <5<*n van hen, de PvdA-onrwik-
kelingshulp-fanaticus Pronk, onlangs SCHAAMTELOOS in het openbaar heefc aangekondigd.

Deze politieke parti jen en hun vertegenwoordigers zijn daarom de DOOHSVUANDEN Van
de blanke Neder landersJ

Er if slechts uitzondering:

de enige politieke partij die vecht voor het belanq en het behoud van de blanke
Neder landers is'de NEDERLANDSE yOLKS-ONlE onder de leiding van JOOP GLIMMERVEEN, welbe-
kend van zijn strljd tijdens de geroeenteraadsverkiezing in Don Haag, waarvoor h i j mec
behulp van een an tl -Neder landse wetgeving op zeer twi jfelaehtige gronden door de justi-

ia vervolgd.

r <e Neder landse Volks-Unie zal haar strijd voor de blanke Nederlanders voor tzet ten tor
de politieke macht van de PvdA, de WD, het CDA en de met hen verbonden parti jrjes voor-
goed zal zijn gebroken. Zodra de NVTJ de politieke macht in ons land heeft veroverd, zal
zij orde op zaken stellen en om te beginnen:

1. Alle Surinamers, Turken en andere zoqenaamde gastarbeiders uit Neder land verwijderen

2. De politieke knoeiers die nu reeds ons volk zoveel nadeel en ellende bezorqen, op
grond van een nieuwe pro-Nede r 1 andse wetgeving ter verantwoording rot-pen voor hun
wanbeleid.

NEDERLANDERS! SCHIEDAMMERS! Steun de NVU en JOOP GLIHMERVEEN in hun scrijd op leven en
dood met de vijanden van ons volk.1
»

Wordt lid van de NVU of neem een abonnement op haar orgaan "Wij Neder land" of stort ei»n
bijdrage in het Strijdfonds van de partij op postgirorekeninq no. J. 208. 384 of op rekenim
no. 43.50.11.405 bij de AMRO-bank, Damrak te Arosterd.vn van dr WU i-c-^cr ce ve rns? ! d i n :j
-Strijdfonds".

Neder landse Volks-Unie

NVU - Postbus 10366 - Amsterdam
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Onderwerp:

Onderzoek betreffende
vlugschrift uitgegeven
door de Nedorlandse
Volks Unie.

Ik,
brigadier-rochercheur van gemeontepolitie
Amsterdam, dinnstdoende ann hot Bureau
Recherchesiaken, verklaar het volgende.
Naar aanleiding van het schrijven van de Con
saris van Politie te Schiedam, op verzoek vs
de Hoofdofficier van Justitie te Rotterdam,
kenmerk 6241/76, d.d. 25 augustus 1976, ohd€
werp P.V. 393/76-N.V.U. stelde ik een onder2
in.
Hiertoe hoorde ik op maandag 6 September

aan net Hoofdbureau van Politie te Amsterdam een man, die al-
daar op verzoek was verschenen en die nij desgevraagd opgaf t
zijn genaamd:

Mr.

geboren te Amsterdam, , beroep free-lance journali

Nadat ik hem in kennis had gesteld over hetg
ik hem wilde horen verklaarde hij mij:
"De.vlugschriften waarover U mij gesproken heeft en die in
Schiedam uitgegeven en verspreid zinn, zijn vervanrdigd ondei
verantwoordeligkheid van de N.V.U. (Hederlandse Volks Unie.)
Ik v/eet dat onze leden en een partij vs
die vlugschriften in Schiedam van een onbekend gebleven parti
lid in ontvangst genosien hebben en vervolgend die vlufrschrift
hebben verspreid in Schiedam. Ik ken de naani van het partij-1
jlie de ylugschrifton in Schiedan alleverae , niet. ik ben. daar
niet Dij gev;eest« De._d_istributie v'an'de vlutTschrifter. alscede_
vervaardiging van de vlupschrif ten zî n niet to .^raterciani gfe
ĵ aar aat wei gebeurd is wens ik niet aede te 'd'elen. In Amstef
San zijn voor zover inij b.ekend geen vlurrschriften in voorraad
xvelke gelî 'k zijn aan die wolke in Schiedani zijn verspreid.
(Ik, yerbalisant toonde aan voornoemde ' een vlu^sc
als bijgevoegd bij het eerder genoemde schrijven van de i'olit
te Schiedam.) Op 30 aiigustus 1976 werd ik door de politie te
Schiedam aangehouden als inzittende van een auto, waarin een
hoeveelheid van de hier bedoelde vlugschriften, v/erd vervoerd
Te dier zake werd ik door de politie te Schiedam, verhoord.
Het dagelijks bestuur van de Nederlandse Yolks Unie v/ordt ge-
vormd door 1. Voorzitter: J.G.Glimnierveen v/onende

, 2 Secretaris: dat ben ik zelf,
3:Penningmeester: sedert een paar naanden vacant. Deze functi
wordt door de heer Glinunerveen waar.cenocien on^eveer vanaf apr
1976. De socretariaatsv/erkzaar.heden v/orden door ni.j ir. ni.jn
woning verricht. '.ViJ hebben geen kantocr. :.Vel eer. postbus, v/e
nummer U reeds bekend is. Dat staat nameli,jk op het vlu^schri
vermeld. Van het voormalig bestuur vnn de "I.7.;J kar, ik IT de •;
t— f\^ a *•! • -•*• ji I* ̂  ̂  r: » * .--. * :~. ,• "• ̂  "̂  o r» •
• -r '-̂  J - *• •• V J • « —t v. - - • U .'*. w >«- - - * > • • . . . • - . . ".j t »• . -,



Toen de tekst van bedoeld vlugschrift was ontworpen hee;
men mij dat ter lezing en beoordeling voorgelegd. Ik z<
en zie nog hieri'n niets strafbaaro. Naar mijn mening rj.-
het stuk zich niet tegen enige bevolkingscroep, doch te?
de Nederlandse regering en tegen het goraeen^ertuur van
Schiedam. Bovendien vorraon de in het vlugschrift genoem:
groepen nensen geen naar ras, {TOcLŝ iens* of levensover-
tuiging bepaalde groepen, doch na.ir nationaliteiten.
Het vlugschrift is ontv/orpen nadat zich in Schiedam een
rel had ontv<iTckeld tegen de Turkse inv/ondrs van cteze sti
als reactie op een door een Turk doodsteken van een Ned<
lander omstreeks 7 of 8 augustus 1976*
Nadat ik deze verklaring heb gelezen volhard ik daarbij
onderteken ik."
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Hierbij doe ik U toekomen de mij om onderzoek en bericht
gezonden stiikken betrekking hebbende op het schrijven van
de Heer ,
Indien door U, mede gelet op de hier ten burele door
afgelegde verklaring, voldoende termen aanwezig geacht
worden om tot een strafvervolging contra de opsteller(s)
van het betrokken pamflet over te gaan, dan moge ik dit
gaarne van U vernemen en zal dezerzijds zorg worden gedragen
voor de Verdere behandeling.
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Onderwerp:

Aangifte terzake artikel
157 D, c.Q. 137 E, lid 2;
Wetboek van Strafrecht;

Ik, ho(
agent-reche r-cheur van gemeentepolitie te An
dam, dienstdoende aan het bureau Singel, dJ
trict 3, verklaar het volgendeo

Op dinsdag 10 augustus 1976 verscheen voor
aan dit bureau op ontbieding een man, gena;

geboren te Hoorn,
de politicologie, wonende

student ii

deed aangifte en verklaarde, nadat ik I
had getoond een schrijven, binnengekomen as
dit bureau via de °fficier van Justitie te
Amsterdam onder nummer R 58908, welke brief
niet was ondertekend*

* Ik ben Nederlander en student in de polit
logie gedurende 5 daren.
De brief, die u mij toont, is door mij pers
lijk geschreven, doch abusiwtelijk heb ik d
vergeten te onderteken̂  Ik doe dit alsnog •

Op vrijdag 9 Juli 1976 liep ik over het Hokin te Amsterdam;
Ik zag daair dat er tegen diverse gevels een groot aantal
soortgelijke pamfletten waren geplakt. Toen ik ̂ en van deze
fletten nader bekeek, zag ik dat op het pamflet een landkaai
van Nederland was getekend. Op het kaartje , op de plaats wa
de Noordzee is gelegen was een lange stoet mensen getekend, n
voor op een figuur, dat Minister President Den UTL moest voor
len«
Den Uyl had een koffertje in zijn hand met de tekfct " Quo Vad
hetgeen voor zover mid bekend betekend " Waarheen"
Onder het pamflet stond de tekst " Nederland voor de Nederlao
TBGBN DE RASbENVERMENGUrG - WOHDT LID VAN DE ».V.U»n
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Hit dvze tektst leidt ik het volgende af .
Hen roept mij, lezer, op mede te werken aan het verjagen van

i

mensen van een ander ras uit Nederland^ omdat rassenvermengin
i

gewaarlijk is* althans dit wordt gesuggereerd,
Sevens begrijp ik hieruit, dat het in deze een kwestie is vat
anderen Nederland in, e£ wij ̂ ederlanders emit of anderspm*
Dit is voor mij een belediging als mens, niet als Nederlandei
Volgens mij roept dit geschrift de haat op tegen of discrimmj
tie van mensen op grond van nun ras

Sen geddelte van zo*n pamflet is door mij afgescheurd en met
mijn brief naar u toegezonden. Inmiddels heb ik op 23 juli
1976 een tweede soorgelijke brief aan de Off icier van Justit:
gestuurd, omdat ik nog niets over deze affaire had vernomen
van de zijde van de Justitie of politic*

Een oopie van deze tweede brief stel ik u hierbij ter

Na voorlez^ng en volharding getekend met mij, verbalisant

Opgemaakt op ambtseed te Amsterdam, 10 auguatus ̂ 976

de rechercheur
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F
'.:-0

I D K T , 1976

Distr.: BFA-BOD-BOA Bijtagafri):

Afachr.: BO: 152.061

Botroft'Vergadering van de N.V.U. op 22 September 1976 te 's-Gravenhage
gehouden.

Op woensdag 22 September 1976 vond er, van 20.00 uur tot ongeveer
01.00 uur, een vergadering plaats fcvan de N.V.U., welke werd ge-
h cm den in een bovenzaal van het cafS "Emma", Regentesseplein 22 t
's-Gravenhage.
Aanwezig waren 12 personen waaronder:

De vergadering begon om 20.30 uurt nadat men eerst had afgewacht
er nog meer personen zouden komen. Er werden nl. + 50 personen ve
wacht. Het totaal aantal leden bedraagt volgens GLIMMERVEEN preci
100. (na Schiedam hebben zich 15 nieuwe leden aangemeld).
Vernomen werd dat de uitnodigingen tot het bijwonen van de vergad
ring werden verzonden door '•'
De vergadering werd geopend door die direkt het woord
gaf aan GLIMMERVEEN. Deze hield een algemene toespraak waarin de
troonrede werd aangevallen. Hij kondigde aan het "drug"-beleid te
slap te vinden den desnoods een paar druggebruikers te willen doo
schieten als afschrikwekkend voorbeeld. Verder wilde hij de ont-
wikkelingshulp halveren en als hij kon, steun sturen naar Zuid-
Afrika om daar de problemen van de blanke regering "even" op te 1
sen. Hij ging nog een tijdje zo door waarna hij aankondigde dat e
om 22.30 uur een technische vergadering zou beginnen. Tijdens de
vergadering verscheen er een man genaamd
die met geweld toegang tot de vergadering wilde. Hij was gekleed
i$ een zwarte lederen jas en werd door '. verwijderd.
T.a.v. werd bekend dat hij in Noord-Holland! wo
en dat hij de verzending verzorgt van "relatiegeschenken" zoals
koppels, stickers e.d. Bovendien is hij de ontwerper van het nieu
partijprogram. Een eerste exemplaar gaf hij ter lezing aan m

raaakte een bijzonder fanatieke en brallerige indruk in
woord en daad. Hij was gekleed in een zwarte broek, zwart hemd me
rode das en hij droeg zwarte laarzen. Bij hem vergeleken maakte
GLIMMSRVEEN een rustige indruk.
Door werd gevraagd wie van de aanwezigen werkzaamheden
wilden verrichten voor de N.V.U. Op deze vraag werd zeer lauw ge-
reageerd, waarnatwee jongeren en uiteindelijk positief rea-
geerden.
Hierna deelde een man van + 65 jaar en afkomstig uit



1) Zo nodlg andcr* rubrleering aangeven.

VERVOLQBLAD Nr. 1

dit op slinkse wijze. GLIMMSRVEEN zei hem dat hij eerst de resul-
taten van de jongeren wilde afwaohten.
Op de vraag van ~ of deze werkzaamheddn bij iemand thuis
konden plaats vinden reageerde uiteindelijk alleen ene posi-
tief, alhoewel hij zich enigszins gereserveerd opstelde.
Tijdens de vergadering kwam er een jongen binnen, die t.z.v. plak
ken was aangehouden en nu aan GLIMMEBVEEN zijn plakdiens
opnieuw aanbood waarna ̂ ij weer vertrok.
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Hicrbij worden U, in fotocopi*, aang«bod«n ««n aantal stukk«n
betr*ff«nd« d« Ned«rlaads« Volke-Unie, t.w.
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gPATUTEM YAM DE i-EDEKL. TiDSB VOUCS>4JKIE.

Artikel 1, De Nedorlandec Volks—Unie 3;:•
de ideologic van het Volk«r>a'
derlandBe Volk naetreeft, i

Artikel 2. De JJederlandse Volks-Unio rt,r<
a. deel to nenen aan verkieali.

voor Provinciale 3 tat on, •;'.
b. het uitgeven van perioclieke
c. het vooren van propaganda i

besloten ver^aderingen en 0
leader van wet ten on

d. andore wettige ;

•-n politieko partij, di< r
: alisrao het algemoon vc-J.
. kader van e<vn Vercnî •• -

i't haar dooleinden na ; .̂'
on voor beide Kamei-s '

-•v Gewestraden en voor •..;«*.,€>

ver
hot Ne-

&K pers, door de on
-uv het houden vail botojj

•penbare ei
ionen het

Artikel 3.

Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6

Artikol 7»

Bontuur

verojiiging zonder reoh tsperaoon-(1) De Nederlandse Volko-Unie is c
lijkheid.

(2) Do juridiache belangen ̂ w. ,U vcrejrLjing worden behaxtigd door de
Stichting tot steun aaJit ex. toozic.,u op do Kederlandae Volk«-Uni.«,
hi erne te noemen "de Stichti;:i{r".

De Mederlandse Volks-Urdc ir ,-̂ vestigd te Amsterdam.

De Nederlandae Volke-lin; v /-dt bestuurd door een Raad van Bestuur
Het aantal gewone ledor-. van de Raad van Beetuur (hior.-m te noeraent
loden) wordt vastgestold Aoor het Bestuur van de Stichting| het be
draagt ten minste vi j.r, ten hoogste vijftien,
De helft van de leden vrox'-lt benoemd door het Bestuur van de Stich-
ting. De overige leden :.: 'en ̂ ekozen door het Congres, op voorate
van de Raad van Bestuur. Ino.ion de Raad uit eon oj.cven aantal lede
bestaat, zal het getal d^T door het Congree tr- V.iozer leden 66n
minder bedragen dan dat dor door hot Beetuur van ;•*•• tj Anting be—
noemden.

(3)

oor een pe-(1) De leden van de Raad van Beatuur bekleden hun functi*
riode van twee jar en.

(2) Het ene jaar treden de door het Goitres gekozen leden af, het andc
re jaor de door het Bestuur van de Stichting benoemde leden. De
eerste maal bedraagt de zittin.:ravc-riode van de door het Congres g€
kozen leden 66n jaar.

(3) Aftredende leden zijn ter-=tov •••"! J irkiesbaar, respect! evelijk herbe-
no«mbaar.

(4) Indian een lid vfiojt hot. eindt m. zi jn zittingsporioae aftreedt oi
overlijdt, kan de Read van *teutuv.r, onder goecikeurin,-,: van het Be—
stuur van de Stichtinc, ecr opvol̂ .̂ r aanwijaen voor het roaterejadi
deel van de aittingsperiô .c.

(1) Binn«n de Raad van BosU.u
Vice—Voorzitters, Secrete
dere functies als de RPU:.-':

(2) Van de beide Vice-Voori5 '
de ander con Zuid-lledei-l •

(3) De Voorzittor wordt doci-
ze door het Coâ -res lioir

(4) De overige functios .. r l<.
overleg verdeeld.

(5) De leden kunnen tvret of .:•

.,-a
'0

^ +.-an do functioe van Voorzitter, tin
^lin^iuouter en voorts zodanige ai
•c'.?llon,
' clc een eon Noord—Neaerlander BJ

•}••.•'. 7ijn midden gekozen, velke k<
• ••••• ekraohtigd.

> "cdon van de Raad in onderllng

't (•{> bekleden.



Art ike 1 8. (1) De Raod van Bestuur kan buitengewone leden van de Raad benoepen,
die de vergaderingen van do Raad sleohts zullen bijwonen indien
zij door do Voorzittor daartoe speciaol zijn uitgenodigd, en dan
een adviserende stem zxillen uitbrengen.

, (2) Be buiten£p«o.ne leden worden tot wedecopzeggens benoemdj bun getal
mag dat der gowone leden niet te boven gaan.

(3) De leden van het Bestuur van de Stichting, die niet tevens lid van
de Raad van Beatuur zijn, hebben het reoht, de vorgaderingen van de
Raad als -.laarnemors bij te wonon en daar een adviserende stem uit
te brengen.

Artikel 9. (1) De algeraene leiding van de Nederlandse Volks-Unie berust bij het
Dagelijks Bestuur,

(2) Het Dagelijks Bestuur bestaat uit dc Voorzitter, de Secretaris en
de Penningneesterf

Artikel 10. (1) Het Dagelijks Bestuur oefent alle bevoegdheden blnnen de Nederlandse
Volks-Unie uit, die niet bij of krachtene de Statuten zijn voorbe—
houden aan de Raad van Bestuur of aan het Congres.

(2) Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Nederlandse Volks-Unie in
on buiten rechte.

^~
ûrtikel 11. (1) In spoedbisende gevallen is het Dagelijks Bestuur bevoegd voorloplg

besluiten te nemen over aongelegenheden, die tot de bevoegdheden
van de Raad van Bestuur behoren.

(2) De Haad van Bestuur is in spoedcisende gevallen 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,
respectievelijk door het Centres, in zijn eerstvolgende vergadering
•worden bekrachtigd.

Artikel 12. (1) De Raad van Bestuur stelt werkgebieden in, waarin de taken binnen
de Nederlandse Volks-Unie vrorden gegrô p eerd,

(2) De leiding van een vjerkgebied berust bij een gewoon of een buiten~
gewoon lid van de Raad van Dostuur.

(3) Ben gewoon of een buiter^evoon lid van de Raad van Beetuur kan met
de leiding van twee of meur werkgebieden warden belast.

Artikel 13.

Advicerende lichanen

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestutor zijn bevoegd, algenene
en bijzondere, permanente dan wel tijflelijke, raden on cornraissies
van advies in t'e stellen en deze weer op te heffen.

Iliddolor.

Artikel 14» (1) Alle gelden, waardepapieren, barik-en girorekeningen, benodigd voor
de aotiviteiten van de Mederlandse Volks-4Jnie, gelden als eigendom
van de Stichtlng en -vrorden des,̂ ewenst op hear naaia gesteld.

(2) Alle roerende en onrocrende zaken, bij de Naderlandee Volkŝ Unie in
gebruik, zijn het eigendom van de Stiohting en worden desgewenst op
haar naam gesteld, voor '-over niot blijkt dat deze zaken eigendom
zijn van andere natuurlijke of i-ochtspersonon.

Artikel 15. De Raad van Bestuur en, binnen de grenzen 'door de Raad gesteld, het
Dagelijks Bestuur en/of de Perrnin̂ raeoster voeren hot beheer over de
gelden, vaardepapieren, bank— en girorekeiiingen, rocrende en onroe—
rende zaken als bodoeld in artilcol 14 krachtens uaohtigin̂ ; van het
Bestuur van de Stiohtiir; en zijn daarapji rekeninj en verajitwoordin̂
verschuldigd.



Territorials oenheden on besturen

Artikel 16. (1) Ter plaatsc waar voldoende ledon van de Nederlandse Volks-Unie
vroonachtig zijri, lourne/i afdelingen worden gevorraci.

(2) Twee of near afdeling®11? welker gebieden aan elka.'-r grenzen, kutmwa
worden veronigcl iot kringen.

Artikel 17.

Artikel 18.

Boven kringen on afdelin&en kunnen, naor behoefte, overkoepelonde
plaatselijke er. provinciale besturen worden ingosteld.

De organisatie van afdelingen, kringen, plaatselijke besturen en
pro.vinoialo beoturon wordt in het Huiehoudelijk Reglenent geregeld.

Do lodoii

Artikel 19. (1) Le leden van de Nederlandse Volke-4Jnie worden ondcrecheidon in ge-
wone leden en kadorleden. Kaderlcrlen zî n leden, die hetzij een in
de Statuten of in hot Huishoudolijk Reglement vooreiene frinctie be-
kleden, hetzij voor' de Nederlandee Volka-Unie sitting hebben in ear

; door verkiezing sanengesteld openbaar college, hetaij door het Dagc
lijks Bestuur ala kaderlid zijn toegelaten.

(2) De vdjze, waarop het lidmaatschap wordt, verkregen en verloren, de
voorwaarden robr het lidmaatgcbap en de daoraan- verbopd'en plichten
en rechten, vcor aover nlet vermeld in de Statuten, wbrden geregelc
in het Buishoudelljk Reglement.

DochterorganisatieB

Artikel 20. (1) De Raad van Bestuur ken, met toestomminn van het Bestuur van de
Stichting, verenigingen instellen als dochterorganisaties, net dooi
de Raad vast te stellen taken.

(2) Met betrekking tot de in het cerate lid bedoelde verenigingen -vind1!
artikel 14 overeenkoiaetige tpepaesing.

Ondore chci dingon

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

(2) Het erelidmaatechap kan in bijzondere gevallen ook worden toegekem
aan niet—leden.

Artikel 22. Indien het belang van de Nederlandse Volka-Unie zulks wenselijks
maakt, kan het Congres, op voorstel van de Raad van Bestuur, pejrso-
nen tot erelid van de Raad van Bestuur of tot erevoorzitter van de
Nederlandse Volke—Unie benoomen.

Hot Con,Toa

Artikel 23, (1) Jaarlijks wordt door de Haad van Beetuur oen Congres bijoengeroepo:
wanr ieder lid van dc Nederlandse Volke-Unie toegang heeft en be—
voegd is, het woord te voeren en d6n stem uit te brengen.

(2) De Raad van Bestuur is bevoegd, zo nodig ecn buitengewoon Congree
bijecn te roepen.



Het Huishoudelijk Reglemont

Artikel 24. Do Raad van Bestuur stelt ocn Huishoudelijk Reglement vast, boudend*
bepalirigen ter uitvoering van de Statuten en, voor zover nodig, om-
tront alle eakon welke niot in de Statuten zijn geregeld. Desgewenet
kunnen bepaalde taksn door de Raad bij afaonderlijk reglement worden
geregeld.

ITottighoid van booluiton

'Artikel 23. (1) Alle bbsluiten van de Raad van Bestuur en van het Congree worden
door het Bagelijks Bestuur ter kennis sebraoht van het Bestuur van
de Stichting. Indian het Bestxtur van dc Stichting meedeelt, dat ean
besluit near zijn oordeel, door inhour! of wijze van totstandkoaing,
in strijd is net de Statuten of raet in Nederland geldende wettelijke

^ bepalingen, wordt de tenuitvoorlegging d&nrvan opgeeohort totdat
— tussen het Bestuur van de Stichting en do Rand van Bestuur, respeo-

tievelijk het Congres, overeonstenunin̂ ? ie bereikt over zodanige wij—
zigingen,- dat de strijd net de Statuten of met wettelijke bepalingen
is opgeheven,

(B) De Raad van Bestuur is bevoogd, besluiten van het Dagelijka Bestuur
aan het Bestuur van de Stichting voor te leggen ter toetaing aan do
Statuten en/of aan wettelijke bepalingen. Het bepaalde in de tweedo
Tolzln van het eorste lid is dan van overeonkomstige toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 26. (1) Zowel het jaarlijkse als het btiiterigewone Congree zijn bevoegd, op
voorstel van de Raad van Beutuur, wijzigingon in de Statuten aan te
brengen. .

(2) De in het eerste lid bedoelde wijzigingen worden eeret van kraoht,
nadat zij door het Bestuur van de r>tichting zijn goedgekeurd.

27. Deze Statuten tredcn in trezking, zodra zij door het Bestuur van de
Stiohting zijn goedgekeurd.



HUI3HOUDBLIJK
van de

HEDERIANDSJB VOLKS-UHH.

EERSTE HOOFDSTUK

De Syabolen

Artikel 1. Bet kenteken van de Nederlandee Volka-Unie 10 de Odalrune.

Artlkel 2. De vlag van de Nederlandse Volks-Unie beataat uit een langwerpig
rood veld met in net midden een witte oirkel, waarin een zwarte
Odalrune,

TWEEDE HOOPDSfTUK• < •
De Baad van Besjtuur

Artikal 3.(1) lader jaar, vMr de opening van het jaarlijka Congrea, bepaalt het
Bestuur van de Stlohtlng, uit hoeveel leden de Baad van Bestuur
bet komende jaar aal best aan.

(2) Indlen bet vastgeetelde aantal kleiner la dan hot getal der ziften-
de leden, en daardoor de groep, welke niet aan de beurt is om af
te treden groter zal zijn dan is voorgeaohreven door artikej 5>
derde lid, van de Statuten, dan val door loting worden bepaald,
velko tot deze groep behorende leden bun functie spllon yerlifi«en«
De leden van bet Dagelijks Bestuur nemen niet deel aan de loting,-

(3) Indion het vaetgesteldo aantal groter is dan bet getal der elttenw
de leden en daardoor de groep t/elke niet aan de be\urt la om af te
tredon, klelner sal zijn dan is voorgesohreven door artikel 5» d*T
de lid, van de Statuten, dan aal door aanwijzing of verkiezing van
een of moor nieuwe leden, op de voet van artikel 5» derde lid roor-
noemd, de betreffende groep op de voorgescbreven sterkte uorden ge-
braobt. Deze leden sullen sleobts eon jaar zitting hebben,

Artikel 4.(l) Op het in 1976 te boudon jaarlijks Congres treden de in 1975 door
bet Congres gekozen leden af•

(2) Vanaf 1977 treden op het Jaarlijks Congres die leden af, die een
zittingsperlode van twee jaar hebben voltooid of die op de voet
van het viorde lid van artikel 6 der Statuten zijn aangewezen in
plaats van eon af̂ otreden of ovorledon lid, wiena uittingsperiode
op het Congres beSlndigd zou zijn,

Artikel 5« Indlen de door hot Bestuur van de Stichting aan te wijaen leden
aan de beurt aijn om af te treden, dan zal bet Beetuur van de Stic]
ting uiterlijk v<5<5r de aanvang van het Congroe aan de Raad van Be-
atuur mededolen, walko leden het heoft aangeuozen voor de volgenda
zittingaperiode, De Raad van Bestuuir brengt bij mondo van de Con—
greanroorzitter de namon deeor leden ter kennla van hot Congree.

Artikel 6.(1) Indlen do door hot Con/̂ os gekoaon leden aan de beurt sijn om af
te treden, dan zal do Raad van Bestuur uiterlijk voor de aanvang
van bet Congres een voordracht opmakon van do nieuw te kiezen led«

(2) Indlen het Congres zioh niet verenigt met de Troordracht, verdaagt
de Baad van Bestuur hot Congrea*

(3) In het geval, bedoold in het tweede lid, zal de Raad van Bestuuz
BO spoedig mogelijk eon nieuwe Toordraoht opmaken en daarna het
Congres opnieuw bijeen roepon om over de voordraoht te beslissen,

(4) Indlen het Congroe ook do tvoede voordraoht verworpt, dan vinden
het tweede en derde lid overeenkomstige toepaasing.

(5) tengende de procedure, voorgesohreven door hot tweede t/m vierde
lid, blijven de aftredondo leden hun funotie vervullon.



Artikel

j&tikel

7.(1) Do Voorzitter treedt als zodanig af bij het einde van zijn zittinge—
poriodc in de Raad van Bestuur volgens de bepalingen van artikol 4.
Hij is terstond horkiesbaar.

(2) Indien do Voorzittor tusson twee bijeonkomaten van hot Congros aijn
funotie noerlegt of ovorlijdt, dan benoemt de Raad van Boetuuu uit
zijn midden con waarnonend Voorzitter in afwaohting van do verfcio—
zing van oon nicuwo Voorzittor op hot cerstvolgende Congros. Deae
bonooming bohocft dp goodkouring van het Bestuur van de Stiohting,

(3) Uiterlijk v6<5r de eanvang van hot jaarlijks Congros zal do Raad van
Bestuur, in zijn voorgonotaen nieuwe saraonstoiling, uit aijn midden
een niouwe Vooraitter kiozen.

(4) Indien- het Congros weigert, de vorkiezing vande Vooraitter te be-
kraohtigen op de voot van artikel 7, dorde lid, van de Statuton,
verdaagt de Raad van Bostuur hot Congros.

(5) In het in hot viexde lid bedoelde geval benoemt het Bestuur van de
Stichting oen waarnemend Voorzitter, die in funotie oal blijven
totdat op oon volgend Congres een definitions Vooraitter ie gekoaen.

8.(1) Onmiddellijk na aluiting of verdaging van een jaarlijka Congrea komt
de Raad van Bestuur bijecn, ter onderlinge vordeling van de funotiea.

(2) Indien over de toewijaing van een of raeer functieo geen overeonstem-
raing kan worden bereikt tussen de leden, beelist de Vooraitter.

9«(1) De vergadoringen van do Raad van Bestuur woxden op goaag van de
Voorzittor bijoengeroepcn door de seoretariB, die de ledon op door
hem te bepalon wijze plants en datum van de vergadering mededeolt.
Do Voorzitter leidt de vorgadoringon van do Raad van Bestuur. De le—
den houden zich bij het naar voren brengen van hun opiniea aan aijn
in het belang der orde gcgoven aanwijaingen,

(3) Voor hot noraen van geldige besluiten door do Raad van Bostuur is
voroist, dat ten mine to do helft van de leden, onder wio twee leden
van hot Dagelijks Beatuur, aanweclg ia.

(4) De Raad van Bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Het ia tar
vergadering aanwozige ledon niot toegestaon aioh van stemming te

. onthouden. Bij stoking van stommen boelist over aakcn de Voorzitter,
over personen het lot.

.(5) Nadat oen besluit van de Raad van Bestuur is genomen, hocft geen
der ledon het reoht naar buiten toe van eon afwijkend inaioht te
doen blijken.

Op vorgoderingen van het Dagelijka Beatuur IB artikel 9 van overeei*-
komstige toepassing, met dien verstande dat de beraadslagingen en
befllwlt̂ Drming in dit college ook telefonisoh of aohriftelijk kan
geschiodon. .

De Vpomitter is het hoofd van het Dagelijka BeBtuur. Hij draagt,
naaat de te!cen welke hem elders in hot Huiahoudelijk Regloment of
in de Statuten worden opgedragen, de hoogste verantwoordelijkheid
voor do eonheid en de orde in de partij en voor het goed funotione-

t . - • ren van de partij-organisatio. Hij stimuleeart de leden, in het bij-
sonder de kaderleden, bij hun arbeid voor de partij en bij het uit-
dragen van de volksnationale beginaclen.

Artikel 12«(1) De Vooraitter ia de offiolSle woondvoerder van de partij naax buiten
en van de Raad van Bestuur binnun do partij.

Artikel 10.

Artikel 11.



Artikel

(2) Onvuruinderd de cjî on vorantwoordelijkheid van do fractievoor-
zittera in operibai-e oollegea, In het bijaonder In de Tveede &*•
nor der Staton-Genoraal, kan niemend de partij MIA enig atand-
punt binden zonder algemone of bijaondore raaobtiging van de
Vooraitter.

13. (1) De Becrctaris is bolast met do briafwiaseling van de Raod van
Bostuur, zowel met porsonen en instantiea button de partij ale
net leden cii organen van do partiJ, voor zover doze niot tot
do bijzondere taok van do penningmeoeter of van het hoofd van
een der werkgebieden bchoort.

(2) Do socretaris ondortokent de brioven. Brievon van prineipiSle
bctokonia, mot name ami-fruiten de partij ataande personen an
instontiea, wordon mode—ondertekend door de Vooraitter,

(3) De aecrotaris boheert het corrospond«ntie~archief van de partij
, Andere leden van do Rand van Bestuur stellen hem kopleSn van d«
door hon verzondon brieven, alsmede de originolen of kopiefln .
van do door hen ontvangen brieven, ter hand.

Artikel 14. (1) J
(2) 3

secretaris behoort de ledenadminiatratie.
In nauvr samenspel met de Voorzitter is do aecretaris belaet met
de handhaving van de partijdiacipline.

Artikel 15. (.1) De aecretaria is bolast met het notuloren van de vergaderingeh
van de Read van Bestuur en van het Congres.

(2) De notulen, bedocld in het eorote lid, aomede alle besluiten
van het Dagelijks Bestuur, do Raad van Bestuur on het Congres,
wordon ondertekend door do Vooraitter on do secretaris.
Desgewenst kunnon ook andore ledon van de Raad van Bestuur de
besluiten mede-ondertekcnen.

Artikel

Artikel

16. De penningmeeetor is belast met hot financicel bohoor overeon—
komatig do bepalingen van het Derdo Hoofdatuk.

17. (1) Do vice—voorzitter leidt de vergadoringen van de Raad van Be—
stuur bij afwesigheid van de Voorzitter.

(2) Hij vervangt of vertegenwoordigjb de Voorzitter in al die geval-
len waarin doze taak niot aon een andor lid van de Raad van
Bestuur behoort krachtens Statuten of ̂ eglement of aan doao ie
opgedragen door de Voorzitter.

(3) Indien er geen Voorzittor is, treedt de vice—voorzltter op ala
Voorzitter, totdat op reglomontaire wijae een waaroeraend VOOE-
zitter is aangewezen.

DERDE HOOPDSTUK

Pinancioel Beheer

18. Do ponningmoestor bohccrt do geldraiddolen van de Nederlandae •
Volks-Unie namons hot Bostuur van de Stiohting. Hij int de in-
komston on verrioht do uitgaven.

Artikel 19* (1) De inkometen van do Kedorlandae Volke-Unie boataan uitt
a oontributio van lodenj
b bijdragon van donateursi
c abonnemontsgelden en vorkoopprijzen yoor publicaties)
d renten van bolegdo gelden|
e schenkingon, legatcn, orfstellingen|
f bijzondere inkonisten.

(2) Ovor het aanvarjpdcn vari inkor.aten ala bedoeld in het eerste
lid onder e) en f) bealist de Raad van Beotuur. Deee besliê lnj

. behoeft de goedkourii\ va/i het Beatuxir van do Stichting.
(3) Nalatenachappcn kunnon clechts ondor voorrecht van boedelbe—

aohrijving ifordon arnva.vrd.



Artikel 20.

Artikel 21

De penningmeester verricht geen uitgaven, dan kt%obtene eon bijaon-
claro of doorlopende betalingsopdraoht, verstrekt door het Dagolijka
Bestuur.

(1) De pcnningmooster drnagt zorg voor de belogging van do golden Van
do Nedor lands c Volks-Unie.

(2) Belonging mag uitsluitend /jeschioden op ton name van de Stichting
staande rekenin̂ en bij door De Noderlandaohe Bank als zodanig in—
geschreven bankinstellingen, bij de Post cheque- en Girodienst of
bij het Girokantoor cler gemoente Anotcrdaia, dan irol, onder goed-
keurin£ van het Bectuur van de Stiohting, in obligaties van de
Hederlandse Overheid of van Noderlandso semi— ovorheidsinstelllngen.

(3) Aankoop van onroerend goed of belegtdng in andero dan de in het
tweede 3-id genoemde objocten kan alechte gesohiodan door het Be—
stuur van clo Stiohting.

Artikel 22. (1) De penningneester legt tegenovor de Raad van Bestuur vop«nt>»oo»"
ding af' voor het door hem gevoorde beheer, BO vaok de Baad dit
vordert .

( 2) De Racxl van Beatuur is bevoegd eon extern accountant met do contrd-
le van de finaneie'le adrainist ratio te bolasten*

23. (1) De Raad van Beatuur brongt jaarlijks oen door de penndngjaeeeter
opgeotold financioel verslag iiit aan het Bestuur wr de Stichting,
bevattende ten minstei

con staat van inkomgten gedurende het verslagjaarj
een staat van uitgaven gedurendo het verelagjauri
ecn staat van bezlttingen on echulden aan het begin van het
verelagjaari

d) een staat van bczittingen en schulden aan het einde van het
yerslagjaar.

(2) Door het goedkourin van het financieel verslag verleent het Bestuur
van de Stichting d6 charge aan de Raad van Beotum:,

(3) Het Bestuur van de Stichting is bovoegd het finanoieel verslag
door een extern accountant te doen onderzoeken.

'Artikel 24* (1) Overeenkomsten met derden, waaruit voor de Nederlandse Volks-Unie
op geld i*anrdeerbare rechten en/of verpliohtingen ontstaan, wor—
den op verzoek van de Raad van Bestuur door het Beatuur van de

^ Stichting aangegaan.
(2) Het in hot eerate lid bepaalde kan buiten toepaaeing worden gela-

ten, indien het overeenkomsten van betrekkelijk gering finanoieel
belang betreft of overeonkomsten van koop en verkoop, waarbij le-
vering en betaling content plegen te gesohieden.

VUKDE HOOPDSTUK

. Be jferkgebieden.

Artikel 23. (1) De Nederlandee Volks-Unie kent de volgende wexkgebiedent
1. Organisatiey
2. Pers en Propaganda)
3. Vorming en Soholingi
4. Recht en Orde)
5* Financi8n en Economies

• 6. Sociale Zaken en Volksgeeondheidf
7. Cultuur en Wetdnsohap)
8. Jeugdzakenj
9. Buitenlandp
10, Krijgswezen.

(2) De in het oerste lid onder 1 t/m 8 genoemde weskgebieden worden
elk door het Dagelijke Bestuur onder leiding gesteld van een ge—
woon of buitengewoon lid van de Raad van BeBtuuar.



(3) De net do leidlrj van oen werkgebied belaste gewone en bultengewoi
lodcn zijn voor hun beleid verantwoordelijk togenover het Dagelij)
Bestuur. Elk liri van het Dagelijks Bestuur IB in het bijzonder me'
hot toezicht op eon aantal werkgebieden belaet.

Het werkgebied Organisatie is belast met da landelijko op- en uit-
bouv van do partij, mot het contact tuesen dc algeoe.ne 1elding en
lagere bosturen, het organieeren van openbare en besloten vergade-
ringen, van actios (behalve propaganda—acties) on dergelijke,

Het verkgebiod Pers en Propaganda omvat het contact met de media,
de wervihg van leden en sympathiaanten door gosprokeji en gesohreV"
propaganda, hot toezicht op de door de partij uitgeejeven brobhur*
en periodioken.

Het werkgebiod Vorming en Soholing heeft tot taak de uitbouvr van <
ideologie van de partij, van de kaderleden, opleidin/; van spreken

Onder het werkgebied Recht en Orde vallion binnenlande bestuur, po-
litie on justitie.

Het werkgebied FinanciBn en Economie omvat openbare finanoiSn,
bankveeen, handel, inOuetrio, verkeor en vervoer, landbouw en •«!»•
eeirij.

Het werkgobied Soclale Zakon en Volksgezondheid houdt zich bezig
net exbeidsverhoudingon, socialc zekerhoid, bijstand, alamede
volkagezondheid.

Het werlcgebied Cultuur en Hotenschap omvat ondeirwija, watensohapR-
beoefening, kunst, bibliothocki-rezen,' natuizrbesch«nning, sportwezeu

Het werkgobied Jeugdzaken is vorantwoordelijk voor alle vraagstuk-
ken betroffende jeiogdorganisatiee, Jetigdvoorlichting, invoeging
van de jeugd in de eamenlevinn, vooir zover niet vallende ondar Cu3
tuur en ITetenschap (ondervijsy spoirfc) of Reoht en Orde (juetitie,
politie).

De verkgebieden Buitenland on KrijgsweBen vallen rechtstreeka ondi
het Dagclijks Beetuur.
Het werkgobied Buitenland onvat zowel de buitenlandae politiek ale
de contacten met geestverwante buitenlandse organisatics.
Het werkgebied Krijgsvez.en houdt zich bezig net al hetgeen in de
ruimste zin betrekking heeft op Land-, Zee— en Luchtraacht.

VIJPDB HOOFDSTUK

De advjserende liohamen̂

Door, de Raad van Bestuur ingestelde radon an oomndssies van advioe
. . worden beheerat door afzondorlijke roglementen, welkc tcgelijk met

het besluit tot instellin{.,- orvan worden vaatgeatold.

ZBSDE HOOFDSTUK

Territoriale oenheden en begturen.

Artikel 36, (1) De Raad van Bestuur stelt Afdelingen in, bij voorkour ten minete
vijftien leden omvattende.

Artikel 26.

Artikel 27.

Artikel 26.

Artikel 29.

Artikel 30.

Artikel 31.

Artikel 32.

Artikel 33.

Artikel 34. (1)

(2)

(3)

Artikel 35.



(2) Als grondgebied van ecu Afdeling wordt aangevezen een geraoente,
twee of raecr aan elka«x r̂onzonda gemeonten of eon decl van eon
gemeente.

Artikel 37. (1) Aan het hooffl van eon Af deling ataat het Afdelingsbestuur, bestaon-
do uit oon Voorzitter, een vice—voorzitter, een aecretario en een
penningmeester.

(2) Indion daaraan behoofto beetaftt, kan het Afdelingsbestuur worden
uitgebreid root een 2e secretaris, een propagandaleider, een vor—•
raingsleider en andere functionarissen, raits hot totale aantal le—
den niet moor dan negen bedraa^rt.

Artikel 38. (1) De Voorzitter van het Afdelingsbestuur vordt benoemd en ontelagen
door hot Provincian.1 Bestuur. Ilij benoemt en ontslaat de overige
leden van het Afdolin^sbestuur, oiider goodkeuriiv; van het Kring—
bestuurj raankt de Afdeling geen deel uit van een Kring, dan is
goodkeurins van het Provinciaal Bestuur vereist,

(2) Indien voor het gebied van jon Afdeling geen Provinciaal Bestuur
bestaat, wordt het benoemings- en goedkeuringsrecht, bedoeld in
het eexste lid, uitgeocfend ('oor het Dagelijke Beetuur;

"rtikel 39.

Artikel 40.

De Haad van Bestuur stelt Kringen in, oinvattende twee of rneer aan
elkaar grenzende Afdelingcn.

(1) Aan het hoofd van eon Kring staet hot Kringbeetunc, bostaande uit
oen Voorzitter, eon vice— voorzitter, een aecretarie en een pennin̂
meeater.

(2) Indien daaraan behoefte bestaat, kan het Kringbestuur worden uit—
gebreid met een 2e score tarie, een pnopagandaleidcr, eon vorningo—
leider en andere functionarissen, mits het totale aantal leden
niet zneer dan negen

Artikel 41. 0)

(2)

De Voorzitter van het Kringbestuur wordt benoerad en ontslagen
door het Dagelijks Bestuur. Hij benoomt en ontslaat de overige
leden van het Kringbestuur, onder goedkeuring van het Flaataelijk
Bestuuas.
Indien voor het gebied van eon Kring seen Plaatselijk Bestuur be— '
etaat, wordt het in hot eorste lid bedoelde goodkeuringsreoht 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 deling heeft tot taak, in of nabij de woonorageving de propa-
ganda en ledemrerving en de vorniing te beoefenen, de voorbereiding,
de organisatie en de leiding van de verkiezingen voor openbare
colleges volgens de richtlijnen van het Dagelijks Bestuur of van
de Raad van Bestuur op zich te nemen, de saauhorigheid der leden
in volksnationale zin te bevorderen, toezicht te houden op de par—
tijdiscipline, alsmede ten behoeve van het Dagelijks Bestuur ten.
van de Raad van Bestuur te registreren zowel hetgeen onder de le-
den leeft als de infornaties, welke de leden uit de saraenloving
bereiken, • ' -

(2) Het Afdelingsbestuur vertegenwoordigt de parti J tegenover plaateo—
lijko autoriteiten, kerkelijke en particuliere instanties, indien
ter plaatse geen Kring— of Plaatselijk Bentuur aanwezig is.

Artikel 43. (1) De Kring hecft de in het ecrste lid van eartifeel 42 genoewde taken
op Kringniveau en waakt voor een richtige uitoefening van deze
taken door de onder hem ressorterende Afdelingen,

(2) Het Kringbestuur vertegenwoordigt de parti j tegenover plaatselijke
autoriteiten, kerkelijke en particuliere instanties, indion ter
plaatae geen Plaataelijk Beatuur aonwezig is.



prx

Artikel 44. (1)

Artlkel 45.

Artikel 46.

Artlkel 47,

Artikel 48.

Artlkel 49.

Artlkol 50.

Artikel 51.

ixj- on Afdelin̂ spci-wingmecsters kunaon door de penningmeoetor
van do NederlandBo Volka-Unie worden beloat met bet iimen van
contributies, abonnementsgelden en andere inkomflten. Zij drag*n
doze onvemrijld aan ̂ enoeade penningmeeetor af*

(2) Het Dagolijkp Boctuur kan aon kringen on afdelingen geldmiddalen
tor besohikklnc stollon voor hun aotivlteiten.

(3) Do Kring- on Afdelingspenningmeesters voeren hun financieol be-
heor volgens de aamdjzlngen van do penningtaeoeter van de Nedea*-
landso Volks-Unie. Zij loggon tegcnover hen veuant-woording a*
ovor hot door hen govoorde bohoer, zo vaak hij dat vordert.

Indien op het grondgebied van sen gemoento twee of raoer fcringeti
"boetaan, etelt de Raad van Bostuur VOOP doze gamoente eon
Plaateolijk Beetutrr in.

(1) Het plaatsolijk Bost\iur beataat tdt een vooxaitter, eon vioo-
voorzitter en eon secrotaris.

(2) Indion daaraan beJioefte bestaat, kunnen nog ten hoogeto drie
and ere leden vorden bonoomd.

(3) De -wooraittor van hot Placatsolijk Bcstuuc t"ordt bonoemd en ont—
alagen door het Dagolijka "Beetuur. Hij benoomt en ontelaat de
ovorige leden, onder goedkcuring vart hot Provinoiaal Boetxtwr of,
indien voor de provincie vaaria do botrcffonde gomeento ligt geon
Provinciaal Bestuvir beataat, van hot Dagelijkfl Boatuxtr.

Indian naar het oord'oel van de Raad van Bestwor in een provincio
de uitbouw van de organisatie van de partij -voldoendo ie govouden
stolt de Raad voor die provincie ocn Provinoiaal Beatuur in.

(1) Het Provinciaal Bestuur boataat xiit oen voorzitter, oon vice—
voorzitter en eon eooretaris.

(2) Indien daaraan behoofte bestaat, kunnen nog ton hoogsto drie
andere leden wordon benoomd,

(3) De voorsittor van het Provinciaal Bestuur wordt benoomd en ontala*
gen door de Raad van Bostuur. Ilij benoemt en ontslaat de ovorige
leden, onder goedkeuring van hot Dagelijke Boetuur.

(1) Het Plaatselijk Bostuur houdt toezicht op de weriezaamheden en
gedragingen der Kring- en Afdolingsbeatux-en in de gemeente.

(2) Het vertegonwooufdigt de partij tegonover plaatselijke autoriteitoi
en kerkelijke en partiouliero instantles.

(1) Het Provinciaal Bestuur houdt toeaicht op de workzaamheden en ge-
dragingen van do Plaateclijke Bestvuron en van de beaturen van
aelfstandige Kringan en Afdelingen in do provincie.

(2) Het vertegenwoordigt do partij togenover provinoialo autoriteiten
on togenover kerkelijke en partiouliero instanties in de provinoi*

(1) Op de vergadoringen van Provinciale, Plaatselijke, Kring- an
Afdelingabeatureji is het bepaalde in axtikel 9 van overeenkomatigc
toopassing.

(2) lie voorzittera en secretarissen van de in hot eerste lid genoomde
bestur«i verrullon hun funotios in overeeneteinming met het bepaalc
in artikel 11 j re&peotiovclijk in do artikelen 13 t/tn 15 voor zovc
deze artikelen in verband met do aard van het betroffende bestuur
van toepaaslng kunnon zijn.

(3) De vioewToorzitters van de in het eerste lid.genoomde bosturon
vervangen de voorzittors bij htrn afweBigheid* Het rooht tot banoe-
mlng van bestuursloden komt hun niet toe.



Artlkel 52. (1) Alle lodcn van Provinciale, Plaatselijke, Kring- en Afdelingsbe-
sturon ktmnen ,'iotzij door hot Dagelijka Bostuvur, hetzij door de"
functionaris of hot college, die (dat) toU hun benoening on owfc-
slag bcvoe/jd is, in hun i'unctie wordon geschorst.

(2) Bij ontstontonis van do voorzitter van oen der in hot eerste lid
genoeinde besturen kan hot naast hogere bestuur eon waaraemend
TOorzitter aanwijzon.

Artikel 53, (1) Alle in dit hoofdstuk genoernde beaturen zijn verplicht do op-
drachten van hot Dagelijke Bestuur on van d» Raad van Bestuur uit
te voeren.

(2) leder Afdelings-, Krinfj- en Plaatselijk Bestuur is vorplicht de
opdrachten van een hocer beetuur, waaronder het roBBortoort, uit
te voeren.

(3) Ee:n lager beatuur, dat bezwaren heoft tegen een door eon hoger
boetuur verstrekte opdracht, brengt deze bezviaren tor kennis van
dat bestuur. Verklaart het hogere boetuur dc bezwaren onpegrond,
dan kan het lagere bostuur de besliseing inroepen van het naast

~̂ ' . hogere bestuur en in laatste instantie van het Dagelijke Bestuur,
(4) Het indienen van bezvaren als bedoeld in het derde lid ontheft

het lagere bestuur niet van de verpliohtin,g tot uitvoering van de
opdraoht, tenzij naar hot oordeel van Het de opdracht verstrek—
kende bestuur of van het naast hogere bestuxir, of van het Dage~
lijka Bestuur, welks boslissing is ingeroepen, uitatel geen be—

iijdt.

Artikel 54• (l)

(2)

(3)

CorreBpondentio tusaen hogere en lagere besturon wordt in begin—
sel gevoerd langs de hifirarchieke weg.
Indien ter wille van de voreiste spoed rechtstreoks wordt gebor-s-
reepondeerd, word en afschriften van do stuklcon aan de tuaoenlig—
gonde besturen tpegezondon.
Belangrijke teleifonische i.iededeiingen, die door een hoger bestuur
aan een .lager bestuur of 4oor oen lager bestuur aan een hoger be—
etuur worden gedaan, met voorbi jgaan van een tusaenliggend beetuur,
worden ter kennis van dat bestuur gcbraoht..

_Artikel 55. (1) Afdelings- en Kringbeeturen zijn bevoegd ledenvergaderingen uit
te achrijven, voor alle leden of alle.cn voor kaderleden van de
Af deling, -respectievelijk Kring.

(2) Afdelings— en Kringbesturen zijn bevoegd besloten voorliohtings-
bijcenkomsten voor belangstellenden en openbare propagandaverga—
deringen te beleggen.

(3) Het Afdelinge- of Kringbestuur, dat een vergadering of bijeen—
komst als bedoeld in het oerste en tweede lid uitBohrijft, geeft
hiervan vooraf kennis aan het naast hogere bestuur, dat desgewenst
de vergadering of bijeenkornst dqor een of meer afgevaardigden kan
doen bijwonen.

Artikel 56. (1) Het Flaatselijk Bestuur is bovoegd binnen de gemeente besloten
voorliohtingsbijee.nkomsten voor belangstellenden en openbare pro—
pagandavergaderingen te houden. Het derde lid van artikel 55 is
op deze bijoenkonvsten en vergaderingen van overeenkomstige toe—
passing.

(2) De kosten van de in het eersto lid bedoelde bijeenkomsten en ver-
gaderingen worden Qtygeslagen over do in de gemeente bestaanda
kringen. '
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Artikel 57.

Artikel 58.

Artikel 59.

(1) Met machtising van het Dageli jks Bestuur kutinen Provinoiale en
Plaatselijke Besturen bi .jeenkomsteoi van kaderleden binnen hun
provincie, respeotievelijk gomeonto, beleftgen.

(2) De kosten van do in het aerate lid bedoelde bi.jeenkomaten wordei
gedragen door de partij.

Provincial*, Plaatselijke, Kring- en Afdelingebeaturen brengan
jaarlijks verslag van hun verkzaainheden in het af/jelcpen jaar
uit aan de Raad van Bestuur.

ZEVEflBE KOOPDSTUK

Ee Leden

(1) Lid van de Nederlandse Volku-Unic kan zijm
a) iedeare man of vrouw van Europese afkoiast, die dc Nederlandee

nationaliteit bozit, waar ter wereld hij of zij ook ;rove«tigc
is,

b) iedeare man of vrouw, die door afstanming tot het Nederlandoe
Vplk behoort en in het Kbninkrijk dor Kederlanden is geveetî

o) iedeire man of vi-oxw, die door iftfstamanlMg tot'het Nederland««
Volk behoort en in BolgiC, Prankrijk of Zuid-Afrika woont en/
of de nationaliteit van eon dezer Btaten bezit.

(2) In Nederland wonendo •'/reoiadelingen, die niet door afkomst tot h<
Nedorlandae Volk behoren, kunnen door de Baad van Bestuuc als 1J
worden toegelaten, inJien eij op grond van hvm g-ezindheid «n n»-
tionale afkomst geaclit kurmen worden, voldoende verbondenheid m«

. -•• de Nederlandse Volksgeraeenschap te bezit ten.
(3) Leden moeten tenminste de jleeftijd v«n aestien jaren hebben

bereikt.

Artikal 60. (1) Het lidmaatechap wordt verkregen door schriftelijke aaninalding
bij de Haad van Best\mr of ld.j het beatuxa: van de Kring of Afde-
ling, binnen het gobied waarvan hot adspirant-lid z±yn woonplaat
heeft.

(2) Mondelinge aannelding, .--evolgcl door oontributiebetaling,, kan ale
aohriftelijke aanmelding worden besohouwd.

(3) Kring— en Afdelingsbesturem geven de bij hen binnengekomen aan-
meldingen van nieuwe leden onverwijld- door aan het Dagelijke Be-
etuvur. .' • •

(4) Het Dageli jka Bestuur en de Baad van Borstuur kunnen aanmeldinger
als lid weigeren.

Artikel 61. (1) Behoudens het bepealde ir. hot vierde .en vtjfd'e lid van dit arti-
kel is ieder lid van do Nodci'landse Volks-Unie gerechtigd zich
door aannielding bij hot Bâ eli.lks Bestuur "beochikbaar te stellen
voor een functie-.

(2) Indien het Dagelijks Bewtuur deee aantaelding aanvaardt, irordt he
betrokken lid toegelat(jn *ls kaderlid, ook el is nog geen funoti
beschikbaar.

(3) Functionarisaen, die eor̂ /ol \ran hun funotio worden ontheven,
blijven kaderlid. Hetzelfde <jeldt voor leden van openbaro colleg
die dit lidmaatsohap vorlieeen, tenzij het DagelijkB Bestuur
andere bepaalt.

e leeftijd Vftn aohttien jaren hebb(4)

(5)

(6) Leden, die in de parti j aotief werkaaan zijri zonder

Kaderleden moeten ten ruinate
bereikt.
Op de voet van het tweedo lit? van artikel
nen geen kaderlid zijn.

59 toegela+.en leden ku

funotie
te bekleden of daaxnaar te atrt-vcn, worden besohouwd als kernled'



Artikel 62, (1) Het lidmaatschap

Artikel 63.

Artikel 64.

ill
(3)

(4)

(5)

(6)

a door de doodj
b door opzeg~ing van de zijde van hot lidf
•o door royement.

(2) Degene, idens lidraaatsohap door opsegglng is geBindigd, kan, be—
houdene diapensatie, te verlenen door de Baad van Bostuur, niet
opnieuu toetreden ale lid.

(3) Het Dagelijke Bestuur kan een lid, wians voortgezet lidraaatschap
hat niet in het belong van de Moderlandae Volks-Unie acht, ver—
zoeken het lidwaatsohap op te Reggen.

(4) Royemont vdndt plaates
a) wegens oontributiesclmldj
b) wegens overtreding van een voorsohrif t , op niet— nakoraing waar—

van royowent is gesteldf
o) wegens verraad, benadcling van de Nederlandae Volks-Unle of

indiaoiplinair gedragj
d) wegens wangedrag, indien daardooir de goedo naan van de Nedeâ

landse Volks— Unie in gevaar sou kunnen koraenj
d) iregens benadeling of belediging van of handtaetclijkiieden tegen

e«n medelidf
f) vegans het niot voldoen aan een verzoek ale bedoeld in het

dorde lidf
g) indien blijkft, dat het betrokken lid: niet voldoet aan da voor-

waarden, gesteld in ertikel 59 «
(5) Tot royenment is bevoegdi

a) in de ge vail eft, genoemd in het vierde lid ondor a), b) en g)i
de Beoretarisf

b^ in alle andero gevalleni het Dagelijks Beetuxrr.
(6) Hot .̂ oroyoerdo lid hooi't hot rooht, in ho/̂ or boroop to êviwi bij

do Road van B'ootuur.
(7) Leden van de Raad van Bestuur kunnen elechts door die Baad geroy—

eerd word an.

Te seoretaria kan een lid schoEaan vx>or ten hoogste twee ma;uiden,
Het Provinoiaal Bestuur kan een lid sohorsen Toor ten hoogste
een maand.
Het Plaatselijk Bestuur, of bij ontbroken daarvan het Krlngbestxrar,
kan een lid eohoroen voor ten hoogste twee weken.
Het Pnovinoiaal Beatuuxr, het Plaatselijk Beatuur en het Krdngbe-
stuur geven van elk door hen genomen eohoreingsbeBluit onverwijld
kenois aan het D̂ gelijks Bestuur,
Sohorsing kan geschieden op dezelfde gronden als royement. Indien
het Dagelijks Bestuur ovorweegt een geeohozst lid te royeren, en
een ingesteld onderzoek naar de feiten, die tot schoreing en roye*
ment aanleiding hebben gogeven, aan het eind van de sohorsingster—
mijn nog niet is afgesloten, kan -bet Dagelijke Bestuur de duur
van de schorsing verlengen met telkens ten hoogste twee maanden.
Het Dagelijks Bestuur en de Baad van Beatuur kunnen elk sohor>-
'aingsbesluit vernietigen of da duur van de opgelegde sohorsing
verkorten.

(1) De seoretaris houdt een kaartsyeteem bij van alle leden. Op iedere
kaart worden tenminste vermeldt familienaam, voorlettere, adres,
datum van insohrdjving, registratienumraer, eventueel telefoon— en
gironmoraer, kernlidmaatsohap, schorsingoperdoden,

(2) De pennlngmeester houdt een kopie van het in het eerste lid be—
doelde kaartsysteem.

(3) Be Kring- en Afdelingsbesturen houden een kaartsysteem bij, op
dezelfde wijzo ingericht als in het eexste lid vermeld, van de
tot hun Kring, respeotievelijk Afdeling, bahorende leden.



(4) De eecretaris houdt een kaftrtBysteem bij van alle leden, wier
lidreaatschap is beBindigd. Hierop worden tenminste vermeldt fami-
lienaarc, voor'.etters, laatstbekende adres, voormalig registratie—
nucii'ior, datum en reden van beBindiging.

Artikel 6% (1) De Bcoretaris houdt een kaartsysteem bij van allo kaderleden.
Hlcrop vorden tenmtncto verraeldi familienaam,̂ voornamen, adrea,
geboorteplaate en -datum, burgerlijke staet, beroap, opleidlng, *
eventueel kerkgenootschap, voormalig lidmaatschep van andere par-
tijen, beklode functies in de liederlandue Vblka-Unie.

(2) De Pi'ovinciale Beaturen, alsraede de Plaateelijke Bosturen of bij
outbroken daarvan de Krlngbosturen en de baeturen van de eelf—
standige A-fdelingen, houden een ka*xrtaya.te«in bij van de in hun
provinoie, reepeotievelijk gemecnte, Kring of Afdeling, wonende
kadei^ledon, tenminste vermeldende* naam, voornaraen, adres, beroep
en beklede functiee in de Nederlandse Volk»-Unie.

Artikel 66.

Artikel 6?.

(1) leder lid van de Nederlandae Volks-Unie, dat eon functie bekleedt
ie op etraffe van royement, verplioht tot geheinboudiiig over al
hotgoen hij uit hoofde van zijn functie te we ten komt.

(2) Algemone of bijzondere ontheffing van de in het eerste lid be—
doelde verpliohting kan geveni

in alle ge valient het Dagelijkc Beatuur of de Raad van Bestuur
met betrekking tot leden van Plaatselijke, Kring- en Afdelinge
besturen, alemed© leden van geweat- en gemeenteradent het Pro-
vinoiaal bestuurj

c) met betrekking tot leden van Afdelingsbesturen* het KringbeBtu

(1) leder lid is verplioht, een oontributie te betalen, waarvan het
bedrag ieder jaar door de Baad van Bestuur wordt vaatgesteld.

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

(3)

(4)

Artikel 68. (1) Donateur is degene die, geen lid van de Nederlandse Vblkfl-Unie
zijnde, een finanoiBle bijjdrage (donatie) aan de partij schenkt.
De donatie moet tenminste een som bedragen, welke voor ieder jaar
door de Raad van Bestuur wordt vastgeeteld.
Doneteur voor het leven IB degene die, geen lid van de Noderlands
Volke-Unie zijnde, een bedrag ineens aan de partij sohenkt, gelij
aan ten minste tien mat.l de jaarlijkse donatie.
De aeoretaris en de penningmeester houdon ieder een kaartsysteem
bij van alle donateurs, verraeldendei faihilienaam, voorletters,
adres, datum van inechrijving, eventueel tolefoon— «n/of girontumn

(3) Het Dagelijka Bestuur is bevoegd te weigeren, een persoon aJLs do-
aateur.in te sohrijven.

ACHPSTE HOObT)STUK

Het Program

Artikel 69 (1) De op de grondelag van de ideologic van het volkBnationalisme gp-
oonoretiseerde doelstellingen van de Nederlandae Volka-Unie aijn
neergelegd in het Program, dat in 1£71 door het toenraalige Centra
Comitfi is vastgesteld en in een bijzonider nummer van Wl.j Nederlar
van noveniber 1971 is gepublioeerd.

(2) Wijzigingen in het Program Icunnen worden aangebracht door het
Congres, op voorstel van de Raad van Beetuur.



Ar-klkel 70.

;Artikel 71.

Artlkol 72.

Artikol 73..

Artikel 74.

Artikel 75.

Artikel 76.

(1) Btj deelname aan verkiezingen voor de Kaniers der Staten-Generaal,
de Provincial e fJtaten, do gevestraden en de gemeenteraden is de
Raad van Bestmir bevoe,-r:d een Vcrkieeingsprogram op te stellen,
waarin do Paruij stellim, ncemt ton aanzien van onderwerpen die
bij doze vorkiez insert van actuool belang zijn,

(2) Onverrainderd de bevoe^dlioden van do Voorzitter uit hoofde van ar—
tikel 12 lean het Dagelijka Bcrstuur of de Racd vâ i Bestuur ten
aanzien van actuele politielve ondorverpen een officiecl standpunt
van de partij bokend malcen, o:.f een UrgentieprograTi-. vactetellen,
waarin de standpunton ven Jo partij te i aanzien van een aantal
aotuele onderverpen zijn earnei^evftt t, .

MBGE17DE IIOOST3TUK

Hot

(1) Het Congres v;ordt jar'.rlijks bijoengeroepen door de Raad van Bestuur.
Het vindt .bij voorlceur in het ecreto kwartaal plaats.

( 2) Ti jd en plaats worden ten iainste ti-;ee woken tevoren aan alle leden
en donateurs bekend geraaakt, hetzij door publicatie in Wij Hoder-
land, hetaij bij afzonderli jke brief of circulaire.

De leiding van de vergadering berust bij do Gongresvooraitter,
die door de Vooizitter uit de leden van de Raad van Bestuvir wordt
aangev/ezen.

(1) leder lid van de Nederlandne Volks-Unie heeft het reoht de verga-
derin,̂  bi j te wonen, da.-.r het vroord te voeren en er zijn stem uit
te brengen,

(2) Ereleden, niet t evens lid ,t-ijnf:!o, en donatexirs hebben het recht,
de vergadering bij to vroner. rvi er het voord te voeren.

(1) De Con̂ Tesvoorzitter kari ecr. boporhto spreektijd per lid en/of
per onderwerp vactstellen.

(2) Hij is bevoegd een lid dat clo here toe^cstane spreoktijd oversohrijdt
dat spueekt over ondcrwerpen, -lie niet aan de orde zijn of dat sijn
opinies in ontoelaatbare vona -ai»;? liet iroord to ontnemen.

(3) Indion een lid het woord neent zondex- vorlof van do Congresvoor—
zitter, blijft spreken, nadat hen het ;oorcl is ontnomen o± zich
op andore wijze misdra&st, kaii de C^r^rr^svoorzitter het van verdo-
re bijwoning van de vergadei-iiv; uitsluito/i en het, zo nodig, :aet
de eterke arm doen verT.djderer.0

Het Oongres besluit bij ruoerderboi . ? der uitgebrachte steminen.
Indien hoof deli jk word'o ..^aton-i, ateninon de leden naax alfabetieohe
volgorde van hvui familicnapjnj >;IJ '.-•oiijke fandlionaiaen naar alfa—
betische volgorde van do voo--"ianen. De Congresvoorzitter stemt in
dit geval het laatst.

(3) Bij staking van stermriejn bo:;LiRt. over zaken do Congresvoorzitter,
over personen het lot.

(1) Een buitengewoon Goni^reB irorrit -toor de Raad van Best«\ar bijeenge—
roepen, indion dit r---.: '̂  oo.: :«.;el van de Raad noodzakelijk is.

(2) Op een buitengevroon Corj/rreu iu hot bepaalde" in het tweede lid var.
artikel 71 en in de-arti!:elen 7'- t/r,i 75 van tqepassing.



TIENDE HOOFPSTUK

n Operibare Collegea

Artikel 77.

Artikel 78,

Be Raad van Bostuur besliut of de Nederlandee Volka-Unie aal deel-
neuen aan verkLezi.u,ien voor oen van beide Kamers der Staten-GeneM
voor de Provinciale 3taten, voor gewestraden of voor geneenteredex

(1) Als de Nederlandse Volks-Unie deelneemt aan verkiezingen voor een
van beide Rawer » der Staton-Generaal of voor Provinciale Staten,
vorden de kandidatenlijston door of vanvege het Boatuur van de
Stiohtins ingediend bij het Centraal Sterabureau.

(2) De kandidatenlijst vjordt saiaengeateld door het Dagolijka Bestuur,
a) bi j. verkiezingen voor de Karaers der Staten-Generaal na ovaries

met de Raad van Bestuur;
b) bij verkieaingen voor Provincialo Staten na ingevonnen adviee

van het Provinciaal Bejtuur of bij ontbr.eken daarvan, van de
Voorzittere dor in cie ,-rrovi: cie bestaande Plaatsfilijko Beetxire
en beeturen van zelisl&naige Kringen en Afdelingen.

Artikol 79.

Artikel 80,

Als de Nederlandae Volks-Unie deelnecmt aan verklezingen voor ge-
meento— of gewestraden, machtlgt het Bestuur van de Stlchting het
in de betreffende gemeente, reapoctievelijk in de hoofdgemeente

van het betreffende geirest, bevoegde
Plaateelijke, Kring- of AfdelingBbestuur tot het indienen van de
kandidatenlijat, die door dit beetuur wordt saraengosteld, onder
goedkeuring van het Provinciaal Beetuur of bij outbroken van een
Provinciaal Bestuur, van het Dagelijke Bestuur.

(1) Indien in enig vertegenwoordigend lichaam ale bedoeld in artikel
77 twee of moer leden eitting hebbenj die door de Nederlandse
Volks-Unie zi jn kandidaat gas t eld, dan vormen ai j eon fraotie.
Be leden van een fractie vrijaen uit nun midden een fractiovooir-
zitter aant
a) "woor vat betreft de Kamerfracties op aariboveling van het I>age-

lijks Bestuur)
voor wat betreft de fracties in de Provinciale Staten op aan-
beveling van het Provinoiaal Beetuur of bij ontbreken van een
Provinciaal Bestuur, van hot Dagelijks Beetuur)
voor wat betreft de fractiets in gOKest— en gomeenteraden op
aiinbevelinc van het bcstuur, dat de kandidatenlijat heeft
ingediend.

Do voorzitter van de Tweode Kamerfractie woMt bij voorkeur geko-
zen uit de leden van de Raad van Bestuur. Indien hij geen lid va
de Raad van Beatuur is, vordt hij tot buitengewoon lid benoemd.

(2)

b)

c)

(3)

(2)

Artikel 81. (l) ledor lid dat, na kandidaat te aijii gosteld door de Nederlandse
VoUMfc Unle, sitting heeft in eon vertegemfoordigend lichaam ale
bedoeld in artikel 77 » laat aich bij hot uitsprekec van eijn me-
ning en bij het bepalen van zijn stem inapireren door de volkana
tionale ideologie, zoals deze is neorgelegd ih het Program en in
eventuele Verkiezings— en Urgontieprograms,
Voorts is het gehouden alle verplichtingtsn na te komen, welke de
Statuten, het HuishoudeliQk Reglement of enig ander reglement he
opleggen.
Indien het in een cbncreet geval in gewcten raeont zijn stem niet
te kunnen bepalen in ovoreonsteranin̂  met een door de Nederlandse
Volks-4Jnie overeonkomBtl^ het twecde lid van artikel 70 uitgeepx
ken etandpunt of in overeenstemraing met de in de fractie vastge-
•telde gedrê gslijn, kan hat aan de fractievoorsaitter of aan het
Dagelijke Bestuur verlof vragen zioh atir, de Bteriming te onttrekk



Artikal 82. (1) Leden bchorende tot do fractioe van do Nederlandse Volks-Unie in
de Eersto Kaiuer on in de Twecde Kamor aljn verplicht aan de frao-
tievoorzitter &1 aan hot Dagelijks Bestuur opgave te docn van al
hun beaoldi^de funoties, rcepectievelijk nevenfuncties.

(2) Het Dagclijks Beetuur is bevoegd, dc opgaven ala bedoeld in bet
oerete lid, openbaar te raakon.

(3) Ledon behoreifle tot do fractios van do Nederlandae Volk&rUnie in
Provincial0 Staton on in gevrest— or. /jemeonteraden aijn verplioht
al hun bezoldigde function op te geven aan de fractievooraitter.
Be fractiovoorzitter is verplicht op/save van al zijn bezoldigde
functies te doent
a) Indian het botroft eon Provinoialo Statenfractiet aan bet.

Provlnciaal Bestuur of bi.i ontbroken daorvan, aan het Dagelijk
Bestuur|

b)Indian het botreft oen gcwust— of ̂ -emeontoraadsfraotiet aan het
bostuvu?, dat de kandidatonlijst hooft ingediend.

Artikel 83. (1) Indien het Dagelijks Bestuur or clc Fâ id van Beotuur van oordael
is, dat oon lid oen of raeoi' d^r op how icrachtens de atfcikelen 81

r en 82 ruatonde verplichtlngeij herf t - ohojiden, kan het Dagelijl
Bestuur, roapectieveli jj, ;.',. KJ.:,. -v =:-.,. ^ ocstuur, dit lid royaren,
dan wel verzoeken het IiUinai.taohap van het college, waarvan het
deel uitmaakt, neer te lug-jeu.

(2) Het lid, dat weigort, /*evolfc to .̂ even aan een verzoek, als be—,
doeld aan het slot van het curate lid, wondt

Artikel 84.

Artikel 85.

Artikel 86.

Indien van een lid dat na kâ didant te zijn gesteld door de Nedor-
landse Volka-Unie, aittinj lior-'" ?.»• con vertegenwoordlgend liohaara
als bedoeld in artikel 77, h<-- -i^taatsohap van de partij eindigt
door opaegeing of royewentj hot verplioht af te trcden als lid
van dat vertegenwoordi^end ^clias-iii. Bij gebreke hiervan neerat hat
Dagelijks Bestuur alle -"t^^jcendc iraatregelen.

TiiT.l̂ nfc HOCi'TD̂ TUK

De Publioatiea

(1) De Baad van Beatuur is bevoegd brochures- en periodioken uit te
geven.

(2) De Baad van Bestuur draagt de uoogste verantwoordelijkheid vooi- de
inhoud van de uitgaven, bedool-i in het eorste lid.

(3) De Raad van Bestuur atelt do pri,is> respectievelijk abonnements-
prijs van brochures en poriodiuken vast.

(1) Officieel orgaan van de j'iedeiMandyc Volka-Unie is Wij Nederland,
dat zo mogelijk eena per maand vercchijnt,

(2) De Raad van Bestuur benoerat eor> lioofrlredacteur en desgewanet een
of meer andere redaoteuren voor hot in het eercte lid genoemde
orgaan.

(3) De Baad van Bestuur heefi. do la tste beslissing over het plaatsen
van artikel en in Hij Hederland.

(4) leder lid en donateur van dc Noder''.aji«.se VolkB-Unie is van rechto-
wege geabonneerd op Wij Kederlan/. .

Artikel 87.

SLOTBEPA1ING

De Baad van Bestuur is te a
Begl«taent te wijaigen of e;ji

en tijde bevoegd dit Huishoudclijk
fce vulle-n.



LANKE
ERLANDE

Blank* Nadarlandera!

Oa PvdA, hat CDA, de VVD en de met hen verbonden of gelijkgezinde kleine
partiJen plagen keer op keer kiazarabadrog op grota achaal via verkiezinga-
.programs uaarvan zij ueten, dat zij ze nooit ofte nlmmer zullen uitvoeren.
Hat zijn volkebedriegera, die tevena de veroorzakera zijn van de fundamentele
problemen waarmee ona volk te kampen heeft en waaraan hot, ala niet tijdig
wordt ingegrepen, uiteindelijk te gronde zal gaan. Oeze doodavijandan an ver-
ziekera van ona volk zijn immera verantuoordelijk voori

begrotingatekorten van 15 miljard gulden per jaar en een voortdurand
groeiende ataataaehuld;

Oe werkelooaheid van ongeveer 250.000 manf

Cen inflatie van tien procent per Jaar die one gehele maatachappalijke
_laven drelgt ta ontwrichten;

Oa ontatellande en nog eteeda atijgende miadadigheid alamede hat anal
atijgende druggabruik dat nu reeda grote delen van onze jeugd kapot maakt.
Alleen door dit laatate al wordt de toekomat van ona volk ernatig bedreigdt

Cen ontwikkelingahulp van drie miljard gulden per Jaar die, aoala algemeen
bekend ia, niet ten goede homt aan de behoeftigen in de zogenaamde ontwikkeling:
landen, maar in de zakken verduijnt van zwarte en bruine dictators en uitbuiten
of gebruikt wordt voor de financiering van de komende moord op de blanken in
Rhodesia* en Zuid-Afrikaf

Oe aanwezigheid van tneer dan 700.000 Surinamere en gaatarbeidara dia hier
niet thuishoren en niet nodig zijn. Zij zijn bovendien een enorme financiSle
belaating voor onze volkahuishouding, -terwijl hun in anel tempo groeiend aan-
tal tanslotte tot chaos en bloedige raaaenoorlogen zal leiden. Etfn van de
achuldigen aan deze cataatrofale toeatand, de PvdA-ontwikkelingshulp-fanaticua
Pronk, haeft dit nota bene zelf in een brooddronken bui schaamtelooa in het
openbaar aangekondigdj

Oe enige partij die in staat is en de vaate wil bezit alle bovengenoemda
problemen op korte termijn definitief op te losaen, is de Nederlandaa Volka-
Unie (NVU).

One parool in de atrijd tegen de doodsvijanden van ona volk luidti Ver-
nietiging van de politieke macht van de volksverziekere, voor hat behoud en
de toekomat van ona eigen blanke Nederlandae volk!

Blanks Nederlanderei

Steun ona in de atrijd die jtfllie strijd isj Ulordt lid of donateur van da
NVU, abonne* op haar orgaan "Uij Nederland11 of steun ons op andare wijzei
Met gaat am jullie toekomat en die van jullie kindereni

3oop Glimmerveenf

voorzitter van da NVU.

Xnliohtlngent Nederlandae Volka-Unie - Poetbue 10.366 - Amaterdam.
Telefoont 070 - 64.52.32.


