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Besloten bijeenkomst van het Genootschap "De Club van 25".

Op zondag 23 januari 1977 is in e"e*n van de zalen van het
Congresgebouw te ' s-Gravenhage een besloten bijeenkomst gehouder
van het Genootschap "De Club van 25".

De bijeenkomst is aanvankelijk om 14.00 uur gepland in de
Deltazaal van het Europa-Hotel, Zwolsestraat 2 te Scheveningen,
maar bij aankomst wordt medegedeeld dat als gevolg van enige
moeilijkheden het Congresgebouw plaats van samenkomst is.

Als gevolg hiervan wordt eerst te 15.00 uur de bijeenkomsl
geopend door

Aanwezig zijn 25 personen onder wie:

GLIMMERVEEN, Johan G. (14-<1-1928 bekend);-'

In zijn openingswoord wijst op het belang van het voo]
bestaan van het blad "WIJ NSDERLAND" en dat, gelet hierop, een
financieel offer gebracht zal moeten worden.

Vervolgens wordt het woord gevoerd door een onbekende mai
uit Utrecht die geschiedenis heeft gestudeerd, waarna wordt ge-
pauzeerd.

Aan de aanwezigen wordt een envelop overhandigd met het
verzoek een financiSle bijdrage te geven ter ondersteuning van
"WIJ NjSDERLAND". De aanwezigen staan in groep jes van drie £
vier personen bijeen en dit heeft tot gevolg dat de e"e"n voor de
ander niet onder doet en over het algemeen een bedrag van /.25
geeft.

Na de pauze wordt door GLIMMERVEEN uitvoerig ingegaan op
het feit dat door de Nederlandse Volks Unie wordt meegedaan aai
de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer. Spreker memo-
reert vervolgens een aantal voprvallen waarbij hij als lid c.q.
voorzitter van de NVU betrokken is geweest.

Door leden van de NVU is een vergadering van "links" be-
zocht in Amsterdam. Op deze vergadering is de NVU duidelijk voo:
haar standpunten uitgekomen en ondanks de aangekondigde moeilijl
heden is e'e'n en ander rustig verlopen.



1) Zo nodlg and»r» rubricating ungoven.

VERVOLGBLAD Nr.

Naar aanleiding van het drug-probleem in Utrecht zijn dooi
de NVU manifesten verspreid en hierop is via de plaatselijke pei
gereageerd.

De activiteiten van de NVU ten tijde van de gemeenteraads-
verkiezingen met name in 's-Gravenhage zijn uitvoerig door de
pers belicht en dit heeft zelfs tot een veroordeling geleid var
GLIMMERVEEN.

De verwachting is dat bij de aanstaande verkiezingen 3 ze-
tels gehaald word en. Als lijsttrekker fungeert GLIMMERVEEN, terM

op de tweede plaats staat. Spreker merkt op dat de
overige namen wel bekend zijn maar uit veiligheidsoverwegingen
niet bekend gemaakt zullen worden.

Naar aanleiding van het betoog van GLIMKERVEEN wordt dooi
gevraagd hoe de NVU aan de financiSle middelen

komt om de propaganda en de kosten verbonden aan de deelname v?
de verkiezingen (1000 gulden per district) te kunnen betalen.
GLIKMERVSEN deelt hierop mede, dat hierover geen problemen ge-
maakt behoeven te worden en dat alles best voor elkaar komt.

Een onbekende man stelt vervolgens een groot aantal vrag<
over de problematiek van de Surinamers, het rascisme en de si-
tuatie in Engeland. Zo goed en zo kwaad als het gaat worden de
meeste vragen door GLIM1ERVEEN beantwoord, maar de antwoorden
op een aantal vragen wordenomzeild.

bespreekt hiema de situatie in Zweden en zegt
daar enige jaren te hebben verbleven.

In maart 1977 zal in Karlsruhe een Internationale bijeen-
komst worden gehouden waaraan ook zal worden deelgenomen door
een delegatie van de NVU. Aankondiging zal plaats vinden in hel
blad WIJ NEDERLAND.

De bij eenkomst wordt te 16.45 uur gesloten door : met
het verzoek een bijdrage te geven voor het dekken van de onkostt
zoals zaalhuur. gaat daarop met een schaal rond waarop ii
ruime mate geld wordt gedeponeerd.

Tenslotte wordt opgemerkt dat KRULS, Jan
eveneens aanwezig is en dat door hem, zij het op beperkte schaa]
het blad "The Northlander" is verkocht. Daarnaast is de nodige
lectuur met betrekking tot de NVU verkrijgbaar, hiervan wordt e<
redelijk gebruik gemaakt.
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Do ondorgctokcndo botulgt aijn inoteaming -met 'do DOELSTELLIHG van hot

CENOOJSCHAP DE CLUB VAH 25, do contributi« vanaf / 100,— per Jaar

zal ik ovoraakon op:

a* eix'orokOAing 3203334 van da Noderlandso VolkbrVnie te Amotordawj

b. rekcning giro no, 43.150.11.405 t.n.v. de -Noderlandae Volka-Unio
bij do AHRO-Bank,Daurak/Bam to Amaterdam.

• o.y.v. Do Club van 25

Naam: . .Telofoon: ;

Adrosi - •."""'

Woonplaats: Handtekoning:

BON sendon (ovontueol .vorgezeld met 'bruikbaro auggeatiea etc.) naar
Gonootochap De Club van 25, p.a. poatbua 248,Purmerend.



Stichtins VHP i.oo )
Genootschap Do Club van 25
p.a. Poatbua 248
? u r p o r .c....n.._d« 2 januari 1977

U I T N 0 D I G I H G

L.S.,

Hioraode nodigoc vij U uit tot hot Diĵ onen van onzo

. KIEWAARSBIJE31IKOKS2

:"a bijoenkomat zal zijn op zondag 23 januari 1977,in

net "Em?epa-Eotol"(Deltazaal), Zwolsestraat 2, Scheveningen.

sanvang: 14.00 uur Sluiting: ca. 17.00 ur-

.3.

r in
. - -•* • • . , T* • '•••'. ,-r- •:-'

Programna: "t-.., , ' ; - ' - " ; ' r " ; v -^" •'••'- ^;'-

1. Opeainc ''•:'"';;.-,.s: "-ft-:-/',/"' '!;v v ; , , ' • ' - • . • • . ' ,• • ' . _ • •
2. Gasg vcfl '•as!:onv'il;:J' . , . _ _ '.';: ;..-v-'.' . . . ' ' - ' . . . .
3. TooapraaVdcor eon. 4i4;vaa :do rcdai:tic van V/N
4. Roadvrkag* --v j""'\>- ''•;... . . ;
5. Pan50""^a. 15.30 uur^f-, ;, :'"' :
6. Aanwijaing c.q. yorkiesing van cen cicut: Bostuu? •

Gbiaootsthap Do Clufc V^in 25 • '
7. Gastreforaat dcor ocs ..yocraenotacsd lld'var^ do

Raad van Baotuur KVU ty
8. Rondvraag
9. Slutting

S o vena taande . b'1 ieoriiscai.b t. la ;fees letcja. U boat van harte
wollcoa, coont U vol U« partna.r,rolati«3 en vriondo )
3!O«. " )

H«t vriondolijko grooten,

Gcnoctscfcap Co Club van 25.

K.B, Ka.aluitinc Bocolijkhcid tot gcaolliff aanonaijn
in do Bar 6f Restaurant.

*) Eierbij tevens bekendcaking van de voorlopige kan-
didatenlijst KVU voor de Twosde Kacer.

DOBLSTBLLING VAN

De Club van 25 vil de Volkcaationalc Peru,

in hot bijacnder hot Volfcanaticnaal Orgaan

VIJ Nederland, oubaidieron...

Hot Goncotschap wil v^rdor gecn rcl spelen

in do politieko jungle van Nederland.

Het Bostuur-

Genootschap De Club van 25



NEDERLANDSE VOLKS-UNIE
Bank: AMRO-bank Damrak Amsterdam Rdk:no 43.50.11.405
Postgiro:3.208.384

Secretar iaat:Pos thus 10366

Amsterdam.

onze ref :
Uw ref :
onderwerp:

U I T N O D I G I N G

tot hat bijttonan van het Daarlijka Congrea van de Nader lands*. Volke-
Unie, te houdan op zondag 27 maart 1977 om 13*30 uur in een der zalen
ven Hotel Figi, Het Rond 3 te Zeist.

A g e n d a

1« Opening door de Congreevoorzitter.
2, Notulen van het Congree van 28 maart 1976.
3« Daarrede van de Voorzitter.
4. Rededelingen van het Stiohtingebeetuur.
5. Bekrachtiging van tie aanwijzing van een Voorzitter.
6. Vooretel tot wijziging der Statuten.
7. Pauze.
8. Rede ven Or* Roeland Reee.
9. Rede ven Martin Schot (Deugdleider),
10* Rede ven pg. Hagenbeak.
11* Rondvvaag.
12* Sluiting.

Toeoano uiteluitend oo vertoon van daze uitnodioino. Introductie ie
elechta toegeetean van UK echtQeno(0)t(e).

N.8. Hotel Figi is gelegen aen de (oude) weg van Utrecht naar Arnhem,
komende ven Utrecht ean de linkerhand. Het ie van Utrecht uit te
bereiken met de buslijnen 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62 en
81, met zeer grote frequentie.

Ameterdam, 22 februari 1977 Oe eecretarie,

IW. F. ZOETnULOER.



ERKOOP
POSTBU$225 HUiZCN (N.H.)

Post0iror«k. nr. 1658365
8tnkrek.nr.65.8S.11.793 N.M.B. Huiz«n(N.H.)

Tel. 0$152 - 54432
OHDBtSTAA&BE 4STXKEIE2? BROCEOHES SIT BOSEBZT KURP XT BS-
STKLLBH DOOR STORTIN$ VAJT GBHCTKD BSDRAG OP &ffJDKB
BBBKSISGEN VAN us TKSKDOPDISSST N.V.U. TE BUIZBU(H.H»)

NEKKMBf

ViVUL
NSTMS lUM

AMSTIUMI

ZSLPXX2V1S3S K8T ODALR îSS (ROOD/3HABT) BN TBE3T
(pakje vnn~25Q atiofcers) . . f 11,50
DAS/KSVSRS SPELSJB GDALR&IS (per 2 stvks). . t 8,-

(d« officiSle 100x150 oa.)« . . . f 155»-
IESB (set zimar ODAL-elot). . . . f 37t50

HgfflS (fip»«i ingelegde ODAli). . • • t 32,-

3J1ISBOBKIG.

SVU PROGRAM KST TOBUCHTlBg (door B.S.Poa1ow)f
gDgP PROGRAM (korte gamenTttttin^. . . » . . f

BK HUISHODDELIJK SE01KHBJCT R7U. . . f
• • . • • . • § t

IBt«̂ "̂ ^H^F^

SAS gy 2I&31S (hot gwaar r«a sniltiraeialioatt)f 5,-
3? jC&flTAAI. (Ktol ««?x) fef MU2T KAMP (Adolf
.tier) saaen ia d«n koop, ter objectiT»ria«

oordetl! (beide reoent»-*euaie-pooke*s)f 88,-
Lsir jpinnBiigpiijB VAN HBT wsasx3)coinroBi3-

36,-Stam) . ^ , . . . , » . . . . . . f
aaKB srjiu-AFpviJBa. (Dr*7.c.]>omiaiotMi)f 16,50

KRITXEK (op het geschicclr-
ip*rrk v»n yrof.dr.It.ift Jwjg} door dr.H»¥.Twn
&« Y«wr* 3wlt, 112 fcls. f 14.-
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VERKIEZSNGSPROGRAM
DER

NEDERLANDSE VOLKS-UNIE
De Mederlandse Volks-Unie is:

700H

1. onmiddellijke terugzending van (o6k voormalige) Surinamers en Antil-
lj,anen naar htm land van herkomstj afvloeiing van zogenaarade gastarbejl-
ders in een tijdsverloop van twee tot drie jarenj

2. invoering van het refej?endumt waardoor — zeals het In een ware demoora-
tie behoort - het Yolk zelf in plaats van de parlementariSrs over eijn
levensbelangen kan besliseenj

3. totstandkoming van een volksverzekering voor be.1aardenzorg« zodat die— -
genen die redelijke voorzieningen voor hun oiaAe dag hebben getroffen
de vernederende gang naar de bij stand wordt bespaardj

4. een aluitende Rijksbegrotinĝ  waardoor het begrotingfltekort als e'e'n
der belangrijlcste inflatiehaarden wordt uitgesohakeldj

5. vereenvoudiging van one belastingstelsel, waarbij voor loon— en inkom-i
stenbelasting de belastingvrije voet wordt verhoogd en de progressie
afgesohaftj

6* behoxid van de thans bestaande provinQiea, waarbij xiiteraard geringe
grens-wijzigingen mogelijk blijvenj

TEQEN

1, invoer van goederen xiit landen met lage lonen, waardoor de werkflelQflen-.
heid in Nederland geschaad wordtj

2, het gebruik van zowel "hard drugs" als "soft dri3gsn« dat vooral bestre—
den moot warden door meedogenloze bestraffing van de handelarenj

.̂ ojgijâ naliteit en onveiligheid, waar paal en perk aan gesteld moet
den door verbetering van het politietoezioht, met iiitbreiding van de
personeelssterkte, en door verscherping van de strafwet en van haar
passingj

4. de middens ohool, die de vrijheid van onderwijs en het keuzereoht van de
ouders bedreigt en begaafde leerlingen opoffert aan het nivellerings-
strevenj

5. gedwongen verhuizing van ambtenaren, waarbij de overheid haar positie
als werkgever misbruikt om politieke dô lstellingen te verrrezenlijkenj

6. geldBchenkingen aan terrorigten en anti-west erse regeringen, waardoor
de belangen van het Mederlandse Volk? aijn etamverwanten en zijn bondge—
noten worden verraden ter wille van vreemde ideologiefcn.

N.V.U.
Telefonische inlichtingen Z-XXA POSTBUS 10366
070 - 645232. 4MSTEED.AJI



s-..IMEPERLANDERS
De regering Den Uyl tooht veer eens het schandelijk falen van haar vreemde—
lingen beleid, Moedwillig negeert zij: de beiangen van de inwoners van uw
woonplaats. Wordt u het volgende slachtoffer .van stelende en plunderende
zigeuners ??? •

WAARSCHUWfNG!;,,.• '
In december ran het afgelop'en jaar bracht een groep Joegqslavisohe- algeunere
veel Tilburgse be.drijven .en particulieren tot radeloosheid.

— In 66n week tl jd bereikten de vele aangiften een bedrag van rulm honderd-
duizend gulden. .

- Een aantal bedrijven heeft na een feeks inbraken en vernielingen dag en
nacht bewailing door het personeel Ingest eld. ~

De regering Den Uyl is hlervoor verantwoordelijk. - -

JOOP GLIMMERVEEN ;
Is de eniflft politlcus in Nederland dief ".;

A) deze Joisdadige praotijken van overheden aan de kaak steltj
B) die durft op te komen vonr de beiangen van het volk en dit volk niet het

slaohtoffer wil laten worden van zigeuners, onbekwame bestuurders, Suri-
namers of andere minderhedenj

C) ondanks justiti&le tegewwerking zal blijven stridden voor een betere sa-
menlevingi . '

D) die een Nederland wil voor de Nedcrlanders!

->KIES25 MEINVLi
leder die daadverkelijk mee vil helpen een tijdperk van voorapeed en velzijn
voor ons eigen volk te vestigen, roepen wij op zich met ons in verbinding te
stellen en de achterzi jde .van dit -pamflet ingevt0.d naar ons OT> te sturen«

NVU. POSTBUS 10366 AMSTERDAM
Voor telefonisciie inlichtingent
0^0-645232

1 7"
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J*> d/!Lar ben ilc het nfee eens 1

Baan: ............. . . . » . ............

AArer. on voonplaatp: ,.....,.. ..... . . « . . . . *

Oeboortedettira: , . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
>. " :. .•"-••., v

ix sr.ij daarom alsi

Lid inol. aboruaemont op "WIj JTederlanA" - f '25,*- P. Jr.

Abonnee "¥ij Bbterlctt-'.11 - f 10',- P. Jap, . • • .-'. -

x Lid van de jftUrrdbeTregin-? Aer partij^ het "Usdorlands Volksnationa-i
listisch Jou^dverbond" (JT7J) -,f 25,- P. Jr. (Leeftijd 12-24 .jaar)

x JAI Ik steun Sliaraerveens 1TVTJ on otori raaandslijks een bedrag van f r

x'JAl Ik stetm ds 70LE3KAII01TALE. EEKS, via cle "CJvib 1l**n 25", oontributio
vanaf f 10C,- p<?r ^aar.

Poctgiro 3,2C>S,304
•t.n<T. WIJ if dp 'reke<ni

•43.50.11.405 3ij de jJ
Da-nrak te Atnfiterdam.

• (Doorstrepen trat jiiet {vet

Kier. Uv hand^eteeiilng ^

• DIRECT pnTULLEI 31? gF.'33)SI'f

NEDERLANDSE VOLKS-UNI
POSTBUS 10366 AMSTERDAM



ST. JAN IN OPSPRAAK
NEDERLANDERS!
INWONERSNAN ZEISTf
lagelijks rordt U geconfronteerd met misdadige uitspattingen van werkloae
internaats j eugd .

Geeubsidieerde misdadige groepen als bet J.A.C., Release en'dd "Bond van
mindetfjarigen" moedigen dit aan en steunder. de bezetting van Beukenrode,
De ovejhsid .bli jft niet achter en br"eekt toezicht en leiding af , laat de
handel in drugs welig tieren, stelt geen straf op hun ordeverstoringen en
diefstallen en laat U alles betalen !

De politieke parti jen van links en reohts gaan desondanks door met htm
rampzalige "hervormende" beleid tertrijl zij weten dat dit on6 volk in het
ongeliik zal (doen) stntten en hua verderfelijke politiek onherroepelijk
naar- -een pataatrof e zal loiden. ' •

Hun beleid is verantwoordelijk voor de zelfmoord van 6&n der pxQ>illen van
StvJan I Zij zijn daarom letterlj.lk de doodsvijanden van one volk I

Br is sleohts 66n uitzonderingt

Pe enige partij die vecht voor het belan# en het behoud van het Nederlandse
Voik is de ITederlandse Vo3,lES--Unie (NVU) van Jppp Glimmerveent i-relbekend
door zijn strijd ti.jdens de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag vaarvoor

door de justitie is vervolgd.

De Nederlandse Voiks-Unie zal haar strijd voor ons volk voortzetten tot
de politieke inaoht van de PvdA, de WD, het CDA en de met hen verbonden
partijtjes en actiegroepen voorgoed zal aijn gebroj»n» Zij zal orde op za—
ken stellen en de Nederlandse je-ugd weer in Btrenge disoipline opvoeden
tot deiigd i.p.v. waardeloosheid en leeglqperij, in haar jeugdbeTregingt :

het Nederlanda VolkenatiQnalistisoh Jetagdverbond (WJ) van Martin Schot.

De WU zal alle knoeiers, die ons volk zoveel nadeel en ellende bezorgen,
op grond van een ioieuwe pro-Hederlandse wetgeving ter verajitr-roording roe-
pen voor hun wandaden.

NEaJERLAMDERSl INHOHESS VAN ZEIST! Steuntde HVTJ van JOOP GLIM-ERYSEIT in de
strijd op leven en dood tegen de'vijanden van ons Volkl

Wordt lid van de NVU, laat thr kinderen lid wqrden van het NVJ, neem een
abonnement op het parti jor-jaan "VII J WEDERLAND" of stort een bijdrage in
ons strijdfonds op postgirorelcening 3 • 208, 384 of op bankrekeningnummer
43.50-11-405 bij de AMRO, Damrak Amsterdam onder vermelding van "Strijdfcmds",

\0LKS-UNE NVU
POSTBUS10366

AMSTERDAM
Bon aan omiaezijde invullen.en
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Ja,,'clfiiir "bon Ik hot noo cons {
" .; - f - " • • • . " * .

Baami . .•..-..' . r f . , - ., , , . . . » . . . . , ; . , , , , . , , . 4

AdfeiB en v^Oiiplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * » *

Notoer mij daasoio iais:
^ lid inol. abcmeaent op "VIIJ HEEEJRIiAJn)" - f 25,- P.Jr,
* Abonnee "RIJ^^ lEMLWfl)" - f 10,-P.Jr. . ;
* Ja, ik steun Glijaauerveens KVU en etort maandeli jks een Tjedrag van ̂
* Ja, ik best el 10/25 * nietore nummera van "IflJ NEDERLAHD11} ik stori

hiervoor f.15,- reapoctievolijk f 30,-
x Ja, ik etetm de VOLKSHaTICNALE PERS, -via de "Club van 25", oontribu-

tie vanaf f 100,- per jaar. " ' /

Betaling: Poatgiro 3.208.384
t.n.v, WU .5f op rekeningnr.
43.50.11.405 bij do AMROBAHK
Dsmralc te Amsterdam.

X (Doprstrepen vat niet gewenst irordt)

EIER UVI HAHDTEKEJTDJGf ORAAGj

Niet aajpge^len! JJireot invTalleii &n_ eenflen iiaar;

NEDERLAN! )SE VOLKS - UNIE
PfKT.PI



OPROEP VAN •
JOOP GLIMMERVEEN

NederlandersJ

De grote politleke partijen en de ideologisch met hen verbonden nieuve vrijgeetel-
denfde grotendeels volkomen overbodige velzijnsirerkers en dergelijke, riohten ons
volk langzaam maar zeke? economiscji en biologisoh te gronde.

Ons volk is ten dode opgeachreven, ala niet tljdlg wordt ingega?epen« Biologisoh
zullen de ITederlanders net him, kleine kindertal binaen enkele tientalien Jaren
vorden verdrongea door buitenlanders die hier reeds jarenlang opzettelijk in grote
maeaa's naar toe vorden gehaald om verdeeldheid te zaalen en die zioh dank zij hun
groot aantal kinderen in razend snel tempo voortplanten en vermeerderen. Lang voor
de biologisohe ondergang zal de. flnanoiBle en eoonomioohd ineenstorting plaatsvin-
den door het op die gebieden gevoerde vanbeleid en de volkomen overbodige ingewik-
keldheid van ons gehele maatsohappelljke eysteem,

De Nederlandse Volks-Unie is de enige partij die bereid en in staat is de grote
probiemen waaraan ons volk te gronde gaat, op te ibssen voor het te laat is.

jjeze probiemen zi jn: . .

1) Het verblljf van honderdduizenden buitenlandse arbelders en Surinamers in ons
land, die in alle opzichten een zrrare belasting vormen*

2) De irerkloosheid van meer 'dan tweehonderdduizend mannen en vrotnrenf die gemakke-
lijk in het arbeidsproces zouden kunnen vorden opgenomen.

3) De nog steeds ontstellende woningnood, die het leven van talloae Nederlanders

4) 3>e grote en nog voortdurend stijgende misdadigheid.

3) Het druggebruik, de geslaohtsaiekten en de besoharoende Jetigdprostittitie, die
in enel tempo toenemen en traaraan reeds grote delen van onze jeugd liohamelijk
en geestelijk kapot gaan.

6) De inflatie, die mede wordt aangewakkerd door de onverantiroordelijke begro—
tingetekorten van vijftien miljard gulden per jaar.

ĴF) Het enorm opgezvollen en-koetbare onderld.Jsapparaat, dat de jeugd opleidt tot
beroepsverlclozen en anti-iresterse, marxistische kankeraars*

8) De onttrikkelingshulp die alleen maar dieht om minister Pronk en eijn staf een
boterham te versohaffen en •vmarvan het geld tereoht komt op de bankrekeningen
van de dictators in de ontvikkelingsianden of wordt gebruikt om de moord op de
blanken in RhodesiS en Zuid»A.frika voor te bereiden.

9) De stelselaatig bevorderde ontwriohting van het gezinsleven met het doel de
ohaos in onze samenleving te vergroten.

10) De opzettelijk in het leven geroepen krankzinnige ingeidkkeidheid van ons gehe~
le maatsohappelijke bestel, zodat geen enkel normaal mens meer d̂Lja kan vorden
uit de wirwar van bepalingen en instellingen. Met name zulleh het gehele belas-
tingstelsel en het eociale verzekeringsstelsel sterk moeten ̂ rorden vereenvoxtdigdj
zonder de noodzakelijke sociale uitkeringen aan te taston.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1974 heeft de HVU in Den Haag ale geheel on-
bekende partid ?n ondanks alle tegenstand een groot suooes behaald. In mei 1977
zal zij voo;c hot eerst in haar best aan deelnemen aan landelijke verklestngeii. :

leder die daadwerkelijk mee wil helpen een tijdperk van voorsp̂ e'd en wel̂ ijn voor
ons eigon volk te vestlgen, roepen tdd op zioh met. onei in ̂y«rbinding te stellen *n
de aohterzji.lde van dit -pamflet ingevuld naar ona op te st̂ ren« >• ' . .

'• • i • " ' ' • • * . . . ' ; ' • : . - . ' J-"~. : . ' ' '

•A JOOP GELDMERVEEN
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Ja, d&ar ton ik hot noo ocns I

.Kaamc « • * . » • . „. .. .

Adres en woonplaatat

Hotoer mij daarom alss

Lid inol. aboxmement op "VIIJ BEDERLAilD" - f 25,- P.Jr.

Abonnee "HIJ HEaJEPJLOHD" - f 10,- P.Jri
" «

Ja, ik eteun Gliramerveens EVU en Bb>rt maandeli jke een bedrag van

Ja, ik beatel 10/25 * nie-mre nurnmers van "WIJ BEDERLAHD"j ik stort
hiervoor f 15>- respectievelijk f 30,-

Ja, ik stetm de VOLKSMATICKALE PEES, via de "Clx± van 25", oontribu-
tie vanaf f 100,- per jaar.

i Poctglro 3.208.384
t.n*v* KVU 6f op rekeningnr.
43.50*11.405 W.J do AMROBAffK
Damrak te Amsterdam.

Sc (Boorstrepen wai niet ffewenst wordt)

hlj.li;K UVI HaKDTEIffiKIHG GEAAG:

Hiet asraelent Direct, inyullen en zenden ,

NEDERLANDSE VOLKS-UNIE
POSTBUS 10386 AMSTERDAM



PERSBERICHT
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Huizen (N.H.) 25 jamiari 1977

MPLLBMAN OMTLOOPT DEBAT MET GLDIHBRVEEN

Het Tweede Eamerlid drs H.A.A.Molleman (PvdA) die op 18 Sep-
tember 1976 minister Van Agt de Nederlandae Volks-Unie tot
een verboden vereniging vilde laten verklaren weigerde m»an-
dag avond een openbaar debat met lijstaanvoerder Joop Gflim-
merveen.
Tî dens het onderhoud met de Vioe-Voorzitter van de NVU, die
de uitdaging van Glimmerveen aan hem overbracht, verklaarde
Kamerlid Molleman niet met Glimmerveen in debat te villen
treden omdat de Volksunie daar propagandistisoh voordeel aan
zou hebben. Hij besefte destijds niet dat liij te maken had
met een politieke partij velke 25 mei a.s. aan de Tweede Ea-
merverkiezingen deelneemt.
Molleman bleek in de veronderstelling dat de NVU slecbts een
rasoistiech terreurgroepje was dat de rellen in Schiedam me-
dio September zou hebben uitgelokt, hetgeen niet juist bleek.
"Het eventuele verbod van een politieke partij is natuurlijk
een andexe Baak." Aldus Molleman.
NVU Voorzitter Glimmerveen besohouwt de ifeigering van drs H.
A.A.Molleman als een laffe en onsportieve houding.
"Molleman geeft daarmee blijk te beseffen dat aijn argumen-
ten uitermate zwnk en ondemooratisoh aijn en hem bij het Ne-
derlandse Volk door de mand aullen doen vallen.11 Ald\is Glim-
merveen.

De Raad van Bestuur.
p.o,

De Nederlandse Volks-Unie /
Postbus 10366
AMSTERDAM



+BON*
GLIMMERVEEiyS NEDERLANDSI

VOLKS.UItiiE MOET GROTER
WORDEIU!

.
, "QAA5 SEN 12 HSSP HSB E&KS !

S4AH: .

ADHE3 EN

BOTESH. MIJ VAARCti.

UP) IWCSL. JUK>SBSKB5T 0?

"KIJ KSDEaLJOa)" - f 10,- P..JS.

- f

JAj IE STET3B"

JA, IX.

SVTJ SU STOBT MMJIDEIiI JSS SBF BEDEAGf VAH

10/25 ¥ HEEUaE SDMKESS VAlT «*WIJ SBDSR3UAKD'1 5 IK S5?OiRT SCE5E700H f 15,
f 30,-

IK STEHN EE VOL£BMPIOKAliE PERS, VIA HE "GLOB VAST 23", CCOTE13UTIS VAHAF
f 100,- PSR JAA2

BBTAUBB* P03TSIHO 3.206.384 T.H.V. WV §P OP
EO BASK, DAMRAZ TE AMSIBESAM.

JR. 43.50.11.405 BIJ DE

DOOHSTHEPEN VAT HEED ¥OH3XP

BON ZENOEN NAAR: NEDERLANDSE VOLKS.UNIE, POSTBUS 1036B
AMSTERDAM



A A N D E H E B B R L A H B S B S C H O L I E E B N t

In deze tijd van deoadentie en verrotting van ons Vaderland
brengt de Nederlandse Volks-Unie bet ALTEB1TATIEF VOOE ONZE
TOEKDMST.

De politieke maohtsblokken als bet GDA, de TVD en de PvdA be
stri jden elkaar sleohts in sqhijn. In werkelijkheid bestrij-
den zij sainen ona door hun parti jpolitiek gekonlcel en ge-
schipper dat het gevolg is van onbekwaamheid en bekrompen
eigenbelangl Ee"n van de gevolgen van hun misdadige beleid is
dat een deel van jullie straks gedwongen zal zijn ale p_ara-
si e ten van de steun te treldcen, Ben ander gevolg is dat wij
in deze ti^d van overbevolking opgesoheept vorden met hon—
derdduizenden vreemdelingen. Verderf eli jke maohten zi jn druk
bezig onze VOLES KEIAC HP op te lessen en onze IDEMU'EEIT te
vernietigenl

OSS alternatief: G6£n hokjes of zogenaamde "klassen", g66n
katholiek, protest ant, bankwerker, direkteur, s ©holier, stu-
dent of professor maar Nederlanders; tesamen stri jdend voor
de opbouw van een MIBUW VADEHLAltô voor ons en onze kinderen!
EEH KEDERLAHD MET EEN EIGEH DUIDELIJKE YOLKSE IDENTITEIT .

zijn de erfgenamen enar oude besohaving die uitblonfc in
voornaamheid, exnst en adel. Laten vij in dit besef onze
EEUHEH) HER1TIHHEN en hdn bestridden die ons verdelen om ons
aan zich te kneohtenl

Verenig je daarora in de Nederlandse Yolks-Unie van Jpop
Glimiaerveen en in de gelederen van het Nederlands Volksna—
tionalistisoh Jeugdverbond onder mijn verantwoordelijlcheid!
Wij sterken de wil ons te veren door tochten, kampen en pres-
tatiewedstrijden*

Wordt lid van de OTU en het H7J of neem een'abonnement op
ons orgaan "WiJ Hederland" door resp. f 25,- of f 15,- over
te maken op postgirorekening nr. 3 • 208. 384 of op rekeningnr.
43.50.11«405 bij de AMRO-bank, Damrak te Amsterdam van de BVU.

LEVE BEUERLAKD — LEVE EUROPA

Namens de WUs
Martin Schot
(Jeugdleider)

HVU - KVJ - postbus 10366 Amsterdam,
Telefoon: 0?0 - 645232.



GLIMMERVEENS NEDERLANDSE
VOLKSUNIE

ZAL DBBLBEMEN AiN 3)B TBEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 25 KEI A.S.I HAT tin. BE ITVU ?

1 — Drastisohe belasting—verlaging door o,a. inkrimping en vereen-
voudiging van fs lands amhtenarij en bestrijding van misbruik
der sociale Tretgoving.

2 - Ontwikkelingshulp vordt slechts gegeven als dat nodig is voor -
onze export of de politieke en/of strategische belangen van Ne-

-:dorland en zijn bondgenoten.

5 -Meer verkgelegenheid door o.a. hot terugsturen van gastarbeiders
en Surinaraers,

...4 .-r-Kraohtige bestrijding van misdaad en onveiligheid door verster-
king van de politie en verswaririg Van straff en. . .' ::

5 - Invoering van het xef erendtam, waardoor - zoale het in een irariB
democratie behoort <- het Volk zelf in plaata van de parlementa—
rî ra over zijn levensbelangen kan beslissen.

6 - Vemietiging van ooramunisiae, anarchisne, liberalisme en materia—
lisine. Bevordering .van het Volksnationalisme.

7 - Vervroegde pensionering, vanaf 60- jarige leeftijd op vrijwilli-
ge basis, zodat bejaarden desgevenst politick en economisoh als
volwaardige etaatsburgers kunneii blijven functioneren.

Be partijen van Links en Heohts hebben in eendrachtige saraenwerking d&.gastar-
beiders en Surinamers in ons land gehaald, de TVD omdat aij de grote ondernemers

"~ steunen, de linkse partijen onder aanvoering van de PvdA oradat aij zeggen op te
komen voor de belangen vaza de kleine man. Maar hxiti grootste aorg is (met het oog
op steramen) oin de kleine man vooral klein te laten blijven.
De Kederlandse Volks-Unie wil in de 2e Kainer vechten voor Utf belangen.

v Niet de socialistische belangen in Turkije, Tansania, Tinboektoe, of waar dan ook,
maar het sociaal belang in Nederland.

KIES 25 MEI NVU.
leder die Aaadwerkeiiqk mee wil helpenwn tijdperk van voorspoed ê 'inalBijn voor
ons eigen volk te ve'stigen, xoepen Tij op zich met ons in verbiriding jfce "stellen
en de aohterzijde van dit pamflet ingevuld naar ons op te sturen.

NVUPOStBUS 10366 AMSTERDAM
Voor telefonisohe inlichtingen*
070 ~ 645232 202.



NV.U.GOED VOOR u!
GLIMMERVEENS NEDERLANDSE

VOLKSUNIE
ZAL DEBLKEMER AAN IE TWEEDE" ICAJ-IERVERlCCEZn\rSElT OF 25 KEr A.S.I WAT ¥IL IB NVU ?

1 - Dr'as'tische belastingi-verlagiiig door o.e. inkrimping «n v.er,een— -:

voudiging .van .fB, lands ambtenari j en bestrijdirvr van misbruik
der so dale

2 - Ontvikkelingahulp trordt slechts gegeven als dat nodig is voor
onze export of de politieke en/of strategische belangen Vaa He—
derland en zijn bondgenoten. >

3 — Meer werkgelegenheid door o.a. het terugsturen van gastarbeiderft
en Surinamers. • '! .

4 — Eraohtige bestrijding van misdaad en onveiligheid door
king van de politie en verzwaring van straffen, •:•;/'.:

5 — Arbeidsdienstplioht voor onze jeugd ter bevordering van de eer— .
•"-. ..., bled voor de arbeid en in het belang van de nationale eoonomie,

6 --Vemietising van coramunisme, anarchisme, liberalisme en materia-
lisms. Bevordering van het Groot-^Jederlandee" Volksnationalisme.

7 — Vervroegde pensionering, vanaf 6O- jarige leeftijd op vrij-willl—
ge basis, zodat bejaarden desgeuenst politiek en eoonomisch als
volwaardige staatsburgers kunnen blijven f\motioneren.

De partijen van Links en Rechts hebben in eendraohtige samenwerking de
gaatarbeiders en Surinamers in ons. land gehaald, de WD oiadat zij de gro—
te ondememers steunen, de Hidese parti jen onder aanvoering van de PvdA
omdat nij zeggen op te komen voor de belangen van de kleine man. Maar hun
grootste zorg is (aot het oog op steramen) om de kleine man vooral klein
te laten blijven.
De Hederlandse Volks-Unie wil in de 2e Kamer vechten voor UK belangen*
Kiet de sooialistische belangen in Turkije, Tanzania, Timboektoe, of
dan ook, maar het sociaal belang in Nederland.

NVU
2V :DER\RTU VQQRU! :

leder die daadwerkelijk ;mee tril helpen een tijdperk van voorspoed en
zijn voor'ons eigen volk te vestigen, roepen -vrij op zioh met ons in"y
ding te stellen en de aohterzi.lde van dit -paaflet ingevuld naar 'one o-p 'te
atxiren.

NVU POSTBUS 10366 AMSTERDAM'
Voor telefonische inliohtingens "7 O "7
070 - 645232 L.*J.£~.



NEDERLANDSE .VOLKS-UN IE"
NEDERLANDS NATIONALE PARTU - Stlchten Wlllem Edema en Guut Looy

Bank Poitglro 3839 van d. AMRO-Bank D.rm.k/lioek Dan Amsterdam C. t»». rakenliig nummar 43.50.11.405 l.n.«.
N«d«clai.d». VolU-Unto

Poilglrei 1836959 . Camaanta-qlre Amitardam; L. 11407 t n.». C. Looy. fummmul

Sacratarlaat: Portbin 1O366 Amrta/dam - TaMoon 07990-26713 - P«rKh»Hal. 02290-6431

Raad van B««tuur/JEN/OMO.
* Vrljheld
* Rechtvaardlgheld

Wnarheld

1. B* X«d*vlr»d«* Tolks-Dnt* IB
b»t Tolk.mMlMPlii«» in

dl*
tot t* brw,g»tt*

doori
in

3. (1)
(2)

at

d«*l
Ha eta

Tollw-Onl* lm.it «r*n rmbtop«>r lijkhrid.
Bi* juridi»ci»» brlrngw ntt do H«d»rl»ad«» Tolto-Dnl* vordtn
door do 3ttohtlr« tot 3t*«n wn »n To»«lcht op do
Unt*, hi*?rn» to normon "do

Volka-

Artikrl 27* (dtt ortikol wordt iĝ |||p|til*lBPl 26)

Aohtor ojrtfkol 2tf kort oon tn«s*nkopj«>, luld-ndo **OntUndinf dor to«iogiiig*V Doorondor

27« (1) Do Vodorloaftoo Volfco«Ui** tmrdt ontbondrn door «*ni breluli vm bot
Dootaar vto do Stioktiaf «

(2) Alv««io **a ^oluit tot ontbin&inf vm do NodorloiMlao Yolke-Unie to
iooyt fa*t beBtuar vwi d? stlobttng hot Gongroo.of, l»li»n «ocona

do voroiato epood do gf I*>g>nh»td catlrortct, bet Coa0ros

(3) Ho ontbinding von do Sodorlfttdo* VoUco-Dni» is hot bcrtnur vim do Stio
tine aot do voroffoninf

Do dor 8to*atoa troodt9
in *orld e op 1 ;}uU 1977.

hot brotuor von do



1«OERLANDS
VOLKSNATtONALISTlSCH
JEUGDVERBOND ?

IN HUT
OR3BLBID

JWXJDVEH30ND HOBEEN VAHDAA0 IB TOBAWP-
IBT KEN BB5UHE LEVENSbTIJL , tot

eraatiav*
•*» aietm Bederland in een Buropa der Volkerenf tot eportiere,

*et karalcter en zin voor schooaheld en cvatuur, steunend op
yei|i«ra van verantirooraelijkbeid, atandvaetieheid, trouu, eer en

kaaeraadaohapl fe*gripp»n die in het gTJ OBSTA11S! en INBDK!) krijgenl 1 1
De Tolkan*tlonali»tiBche jm^darbeid begint «wt het beoef enen va^i Hederlandee
volkaf*brtfUcen. TevcniB hot«Jt »13 «iofc bemig ; Jttf$ :;̂ et bijbrenfen van een gezon-
de Ievana|iti41 en voodt eij ̂  :%a*-«>d«i|î d4(»'1^ r̂ae ens chap, Zij ^at v«r-
Aer A<MV A«t aanapoaren van de ntl »et aqJPiHifajefttjftt^ gindigt met het beoe-

iMf ppf 4* VAoieren blj de •wcroflrttli^ce J«^^l»* "miptken van de wil
de >«|»B3li4k;* Jeugd, door tochtenf kamp«a «n pr t̂*ii««*<i«tri jdon.

WJBJEL1JKE WSC BN HQIJ DIOSBLUKB ®TUIG£!0 .̂ EBK BOKD

pa Verbondlh-
leider

1'.Bftf ttt&IWlto.m*.$Wen atari HVJ Postbuo 10366 Amsterdfla.

lOT
bevectig IJf *at ^-k met dc ^oelen van de WJ aocoord ga en neen ejc ken-»

van da* In geval van villckeurlge daden mijnerzijds die in tegenotrijd aljn
met da ba^aeelan van de WJ en de goede orde van de staat, mi jn lidmaataobap
automaiiwali geaobvapt vordt*

Plaatvt, * . . . .

BiJ
Htvndt ekening

Bandtekeninif van de bevolmaohtigde opvoedej
......... Toornaant. ........

Geboorteylaatei* » . . . * . « . . . . Geboortedatxaat .
TToonpla»Wt« . . » . . . « . » . . . .
Baxoap of aoor* ondenrijat . . . , « . *



MEIDEDELIB'GEEIIBLAD

. . van de

Nederlandse Volks-Uhie

1, nr. 1 . N>^/ Januari/tebruari 1977

76/1

In net begin van 1976 is een speciale groep gevormd. Deze groep be—
ataat uit activisten die eich voor de partij en bet volksnationalisme
willen inzetten en daarbij in gesloten verband optreden.

• • -•

76/2

In juni 1976 is ingesteld de functie van Aotieleider van de NVU. De
Aotleleider van de NVU staat rechtstreeks onder de Voorzitter van de
NVU. Hij wordt door deze benoemd en ontslagen en is alleen aan hen
verantwording verschuldigd.
Be Aotieleider van de NVU heeft de leidlng van de speciale groep waor-
van de leden zioh in gesloten verband inzetten vbor de partij en het
volksnationalisme,

76/3
• • - ' ' \p 19 augustus 1976 is opgerioht het Nederlands Volksnetionalistisoh

Jeugdverbond (KVJ) van de KVU. •

76/4

Op 21 augustus 1976 is opgericht de Verkoopdienst van de NVTJ.
Tot leider van de Verkoopdienst KVU is benoemd pg, Joop Hagenbeek.

76/5

Op 14 October 1976 is gestioht de Afdeling Amsterdam van de NVU.

76/6 . ;

Op 14 October 1976 is gestioht de Afdeling ' B-Gravenhage van de N7U.

76/7
*

Op 14 ootober 1976 sijn ingesteld de functiee van Jeugdleider van.de
1HTCJ en verbondsleider van het KVJ, .
3)e Jetigdleider van de NVU en de Verbondsleider van het NVJ staazi recht-
etreeks onder de Voorzitter van de NVU. Zij worden door deze benoemd en
ontslagen en zijn alleen aan hem verantwoording verschuldigd.
Tot. Jeugdleider van de NVU en Verbondsleider van het NVJ is benoemd
de opriohter van het Nederlands Volksnationalistisch Jeugdverbond pg.
Martin Schot.



77/1

Op 13 januari 1977 is opgericht het Mededelingeriblad Van de Nederlaad-
ae Volka-Uhie*
Eet Mededelingeriblad van de Nederlandse Volks-JInie he eft tot doel met
name do kaderleden van de NVU op de hoogte te houden van allea wfc roor
hen van belang is met betrekking tot de organisatie, de propaganda en
de activiteiten van de NVU en van met- haar vervante groeperingen.

77/2
" "»"" "; " " • ' *- "~- • ' ., '

Op 13 januari 1977 is benoemd tot Administrateur van Wij Nederland pg.
Joop Hageribeek.

. 77/3 , • -:•:•

Op 23 januari 1977 is ingesteld voor leden van de Eaad van Beetnur do:
funotie van Contactman vaia de Raad van Beatuur met de Afdelingebestuurs-
leden en/of de kaderleden in 6̂ n cf meer geraeenten.
Benoerad is tot Contaotman van de Raad van Bestttur met do Afdelingsbe-
etuuraleden en/of de kaderleden uit: . .

Amsterdam i Mr.P.Zoetmuldei Telefoon nr. 02D/234883-

's-Gravenhage : J.Olimmerveen Telefoon nr. Q70/645232.
Botterdam s H.van Oosterhout Telefoon nr., 078/50765,.

Utreoht i J.P.O,J«HageribeeX Telefoon OT. 02152/54432.

77/4

Op 25 januari 1977 is benoemd tot Actieleider van de HVU 6<n van onze
otadflte en meest strijdtare partijgenoten en voormalig Vloe-Voorzitter
van de parti3 Gerard Beemsterboer.

BIJEEMKDMSTEN/SPREEKBBURTBN

1. Op aondag 23 januari 1977 hield De Club van 2$ haaa* nietBrJaareMj-
eenkomst in het Hederlands Congresgeboutr te 's-Gravenhage. Sprekers
waren Joop Glimmerveen, Anton Corandewal en Joop Hageribeek,
2. Op dinsdag 1 februari 1977 hield de Nationalistisohe Studenten VeaN*
eniging - Antwerpen, een informatieavond over de Ndderlandse Volks—Qnie
te Antwerpen. Sprekers: Joop Glimmerveen en Dr. Boeland Baes.

3. Op voensdag 2 februari 1977 vervulde Joop Glimmerveen een spreek-
beurt over tolerantie voor de eindexamengroepen van de Dalton Soholen-
gemeenschap uit 's-Gravenhage te St.Michiels Geetel.
4. Het jaarlijks Congres van de Nederlandse Volks-Unie heeft plaats op
zondag 27 maart 1977. ê ̂^ bestaat dan preoies zes jaar.
Zij die op het Congres eon spreekbeurt willen vervullen, gelieven dit
so spoedig mogelijk op te geven aan het Secretariaat van de BVU, Postbus
10366 te Amsterdam.

I



1) Zo nodlg indere rubrlcerlng Mngewn.

datum 0 7 HUH 19?7

Dlstr.: BFA

Afschr.: BO: 155.682

Betrvft:'Verspreidingsaktie in Utrecht.

Vernomen werd dat de NVU op 27-2-77 's-avonds een verspreidings-
aktie organiseerde in Utrecht.



DE CHAOS IS Bl JNA'COMPLEEl
" In ons door werkloosheid en linkse regeringen geteisterde Nederland is

de ohaos bijna compleet. ŝ.

De regering Den Uyl he eft van de vakbonden te Verstaun gekregen eich

niet met het loonconflict te beraoeien. v̂.

De vakbonden regeren Nederland door raiddel van onverbloemde terretxc*

Aan verkwilligen wordt met "brunt geveld "belet aich naar htm irerk te

begeven door knokploegen van de nietnre dictators in Nederland, de he-

ran Kok, Groenevelt, Sohelling, Spit en hun trawanten. Demonstratieve

optoohten, waarin ook de gastarbeiders ruimschoots vertegernroordigd

eijn, trekken schreetwend, scheldend en dreigend door de steden.

De inflatie -gaat in steeds snelier tempo verder.
Hederland holt naar de afgrond. Dit alles is vanaelfsprefcend koren op

de molen van de linkse partijen, Partij van de Arbeid, P.P.E., P.S.P.

en C.P€N. De anderen, het C.D.A, en de 7.V.Do Jdjken werkeloos en
hulpeloos to:e« Zlj ktmnen.iet niet opbrengen, evenmin ale eij dat in
het verleden ooit konden, te trachten de chaos eon halt tee te roepen
en ons land voor de totale ondergang te behoeden. Steeds duidelijker

"blijkt dat ire zowel politiek als naatsohappelijk refchtsomkeert moeten

ttaken» BO gatnr mogelijk, voor het te laat is en Nederland niet alleen

eoonomisoh maar ook als volk tea ondcr is gegaan*

Cfeeft daarom U*r stetm aan de enige parti j in Nederland die daadirerke-

lijk van plan is iets tegen dezo toestand te ondernemen en die de mo-

rele moed heoft tegen de linkse stroom op te roeien.

GWeft bij de Kamerverlciezingen op 25 mei Uw stem aan| ; -

GLimERVEEKB NEDERtANDSE
VOLKSUNIE

Stelt U eioh in verbinding met ons door de achterzijde van dit pan-

flet ingevuld near ons OP te sturen.

N.y.u.
postbus 10366

070 - 645232 //\m
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Q L I H H B B V E E N S
N E D B B L A H D S E Y O L K S - U f f l E

M O E T G R O T E B H O R D E I T I

6
Ja, A&&C ben ik het mee eons I

Naamt . . . . . . . . . . . ........... '
. Adres en voonplaatsi . ........ . . * . *
Gebo or t edattm 2 . . , > ......... <. . , . •

Hoteer mij daarom alas

± Lid inol. abonnement op "Vlij i^ederla-nd" f 25^— p. jr.
x Abonnee "Wij Nederland" f 10,- p. jr.
x Lid van de jeugdbeweging der partij, iioi "Hedei>-

lands Vollcsnationalistisoh: Jougdverbond"
f 25,- p. jr. (Leeftijd 12-24 ijaar)

X JAl Ik stetin de= HVU en etor-fe maandeli^ks' ̂ e6n be^
drag van f ....,-

x JA! 33c eteun de VOLKSNATIOKALE IEBS, via de "Club
van 25'V contributi.e vanaf f 1003- per jaar.
Betalings Postgiro 3,208 1 384 t.ruv, -B7U-. of op-re-
keningnr. 43.50.11.405 bxj de AMROBAIOC, I.amr.ak
•fee Amsterdam*

x » (Doorstrepen wat niet gewenst vordt)

Hier Uw handtekening graag:

AAPT^LEN! DIRECT IHVDLLEH EU ZBHDBIT

NVU POSTBUS 10366;;,;;,;,;
AMSTERDAM . _*~T '..-^



1) Zo nodlg andere rubrlearlng aangevan.

Dlrtr.:

Afechr.:

Betnrft:N.V.U.

Bijgevoegd treft U in fotocopie aan een briefkaart gericl
aan de Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam en blijkens c
afzender afkomstig van de Nederlandse Volks Unie te 's-Graven-
hage. (Briefkaart door de PTT afgestempeld in Amsterdam).

200 A 03
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BRIEFK/jtART

POLITir

I 6 FE; 15,7

'

Afzender

- BElf

DE 'HDOPOOHHISSABIS. Aan

HOOPDBUREAU V FOLITIE.

TE

ROTTE3DAM

•' " 'i^:'*'rCr.'.' ° ' " ' : •••••». • V;, ••-: .'
.̂ *v,,:- .._.-'. ;;.;A:;̂ ..

•:*•£#,•••: .«• --»r.'•-•;-•«;
WAARDE LAITDGEHOTEH KOLEGA S •

BIJ ZOUDEH U WI1LEH VRAGEN, OH ALLS POTO S EN UITGE -
BREIDE GEGEVENS. VAN KBIUINBLE SUHIHAMERS EH ANDERS GROE

PERIHGEir AAN ONZS PARTIJ OP TE \7ILLEN SIUHBK.

WIJ ZULLEN DAN III DE TOEKOMST ZORGDRAGEN VOOR BEN UI5ERS
20RGVULDIGE BEGELSIDIHG VAN BIT SOORT PIGUREN.

LiET DANK2EGGING JULLIE KOLEGA- S IN HET BESTRIJDEN
VAN DE MISDAAD IN ONS LAND.

^m^



1) Zo nodlg andere rubrlcerlng aang«v«n.

Afschr.:

Betreft: Volk«ani««

Hierbij wordt U aang*bod*n een aantal
da sehotmchriften Tan d« N«d«rlanda* Volk»unl«f roor
het grootst* d««l g«richt op de komend* r«rkiezing«n«

200 A 03



O F R O E F V A N D E N E D E B L A N D S E V O L K S - U N I E

A A IT IE H A A G S E AM B T E N A B E J T

In aijn beaeten nivelleringsdrif t streeft hat huidige kabinet naar een sprei-
ding van de kiralen van de Bandstad over het hele land. Nog besohikt hot niet
over de mi dd el en om het bedrijfftleven te dvingen, zich in de uithoeken van ons
land te vestigen. Daarom moeten de Bijksdiensten voorop gaan,
Vanoudsher heeft Nederland een Hoofdstad, waar de Eegering niet IB gevestigd.
Sedert 1948 kennen irij een Besidentie, vaar het Staatshoofd niet woont. Thans
zijn Begering en Parlement bezig het Begeringe centrum te ontmantelen, waardoor
de central e overheidffdiensten daar niet meer te- vinden sullen eijni
Dit zijn op zichzelf reeds dwaasheden van het soort dat de Nederlanders de '._-
bijnaam M Chine aen van Europa" heeft versohaft. Erger is het eohter, dat hier
op niets-ontaiende, dictatoriale vijze diep nordt ingegrepen in het persoon-
li jk leven van duizenden.
Er zijn functies bij aanvaarding iraaryan men veet dat veelvuldige overplaat-
•ingen daar inherent aan zijn, bij voorbeeld diplomaten en berpepsmilitairen*
Bij andere takkeh van Staatsdienst gaat promotie veelal met oyerplaatsing ge-
paard. De ambtenaar evemrel, die ssijn loopbaan gekozen heeft bij een in het
Begeringsoentrum gevestigde oentrale instelling der Bijksoverheid, behoort er
op te kunnen rekenen dat hi j daar tot aan zijn pensionering kan bli jven wonen,

Bet kabi7iBft~3e7i ̂ -̂d̂ nkt--dagr--andorB over* mond vol over
mensenreohten in andere landen, vaar het niets me.e te. maken heeft, maar
sohroomt zelf niet om duizenden uit hun vertrounde omgeving los te rukken, te
soheiden van vrienden en verwanten, kinderen te nppen hun- opl aiding te onder-
breken. 2o is de Pensioenraad reeds overgebraoht naar Zuid-Limburg. Thans ia
het de beixrt aan de PTT-Direotie om te worden verbanneri naar het Hoge Noorden̂
Was dit alles nu nog npdig in het belong van de Tdienst, dan zou men zioh daar—
bij neer moeten leggon. Maar het belang van de dienst vbrdt in het geheel niet
bevorderd, veeleer geschaad door de verhtiizingen en door de aantasting van het
moreel der ambtenaren. De Begering misbruikt haar ppsitie als werkgever, om
door haar als Overheid nagestreefde doeleinden te vervezenlijken. De eminente
Nijmeegse staatsreohtsgeleerde Prof, F. Duynstee noeinde dit eens "dStournement
de

Haagee ambtenaren) vergist U niet I Bet zijn niet all e'en de regerin̂ opartijen
die dit misdadig beleid steuneh. Ook de huidige oppoeitie is vporstandfiter van
tte spreiding van Bijksdiensten. Alle parti jen staan aohter dit beleid > in de
hoop, stemmen te vinnen of te behouden in nde provinoie". Alleen de Nederland-
se Volks-Unie, de partij die met het spectacuLaire .optreden van haar politieke
leider Joop Glimmerveen haar eleotorale opmars in Den Haag is begonnen, verzet
zioh ertegen. Zij zal niet dulden dat Den Haag een dode stad vordt. Als zij
het in Nederland voor het eeggen heeft, wordt deze mooie stad veer een bloeiend
Begeringsoentrum, vaar de cent rale over heidsdi ens ten hun plaats vinden. Dit is
tevens in het VEBXBLIJIE BELAKCf van de landprovinoies, die haar eigen karakter
dienen te behouden en geen af treksels van de Bandstad mogen worden.

Haagse ambtenaren, geeft alien Uv steun — en straks op 25 mei Uw stem — aan
Joop Glimmerveen en de KVUt Wij roepen U op zioh met ons in verbinding te etel-
len on de aohter aijde van dit t)amflet ituzevuld naar ons op te sturen.

Tel. inl.j
070 - 545232

DE BAAD VAN BESTUUB VAN DE NEDEBLANDSE VOLKS-4JNIE
postbus 10366 Amsterdam



NEDERLANDERS-
De re ge ring Den Uyl toont weer eons het schandelijk falen van haar vreemde—
lingen beleid, Moedwillig negeert zij de belahgen van de izwoners van \as
woonplaats. Wordt u het vqlgende elachtoffer van"frtelende en plxmderende
aigevmers ???

WA ARSCHUWING I Y : : :
In december van het afgelopen iaar bracht een gxoep Joegoslavisohe zigfeuners
freel Tilburgse bedrijven en particxilieren tot radeloosheid.

— In 66n week tijd bereikten de vele aangiften een bedrag van niim honderd-
duizend gulden. . ... . : .

- Een aantal bedrijven heeft na een re.eks. inteaken en . vernielingeh ftag en
nacht bewaking door het pepsoneel ingest eld. .. . • .

De regering Den Uyl is hierwoor ver£-Atwo.ordelijk. • :'"•:'-

JOOPGUMMERVEEN; -
is de enige politious in Kederland dies ../"..

A) deee misdadige practijken van overheden aan de kaak steltj '

B) die dxrrft op te komen vonr de belangen van het volk en dit volk niet het
slaohtoffer wil laten irorden van zigetmers, oribekwame bestuxirders, Suri-
namers of and ere minderhedenj

C) ondanks jtistitiSle tegenwerking zal blijven,9t3:ijden voor een betere sa-
menlevingj . • .

D) die een Hederland iril voor de Nedor lander si

>KIES25
leder die daadverkelijk mee nil helpen. «en tijdperk van voorapoeA en velzijn
voor ons eigen volk te vestigen, roepen wij op zich met ons in verbinding te
stellen en de aqhterzi.1de .van dit •pamflet ingevuld naar ons o-p te .Bt.U3?en«

N.V.U POSTBU5 10366
Voor telefonlsohe inliohtingens
_«i'.—. '' ^ . MA.;-.*». . . " ̂ ^ .

^ /. A •'"



GLIMMERVEENS NEDERLANDSE

ZAL DEELKEMEN AM DE TWEEHJE ."KflSERVEEKCEZINGSN -OP 25 KEI A&Vl WAT HTL DE HVtl ?
• " « • - , •

1 — Drastisohe belasting-verlaging door o,a. inkriraping en vereen—
voudiging van 's lands ambtenarij en bestrijding,yan misbruik
der sooiale .t

2 - Ontvikkelingshulp vordt sleohta gegeven als dat hodig is voor
oruse export of do politieke en/o'f' stra,teglsohe belangen van
derland en zijn Tsondgenotdn.

3 — Meer irerkgelegenheid aoot o.a. het terugsturen van gastarbeiderfs
en S\orinamers. ' .

-4 — ' Kraohtige "bestri jfllng van ralsdaad B̂L ons»iligheid dofor verste'r-
, king .van de politiejen verzwaring van straff en. . ". •• " •- •-

5 - Invoering van het referendum, waardoor - zoals het in een ifatfe •'-
democratie "behoort - het Volk zelf in plaats van de parlementa—
ri%rs over aijn levensbelangen kan beslissen.

6 — Vernietiging van communisner anarcliismey liberalisrae en materia—
lisine, Bevordering van het Volkenationalisme .

7 - Vervroegde pensionering, vanaf 60- jarige leeftijd op vrijwilli-
ge basis, zodat bejaarden desgevenst politiek en econoraisoh als
volwaardige staatsburgers kvinnen blijven functioneren.

Be partijon van Links en Heohts hebben in eendrachtige saraenwerking de
beiders en Sxjrinaraers in ons land gehaald, de WD omdat aij de grote ondernemers
êteunen, de linkne jjartijcn onder aanvoering van de-PvdA orodat zij zeggen op te
komen voor de belangen van de kleine man'. Maar huaa grootste zorg is (met het oog
op stemmeri) orn de kleine man vooral klein te laten blijven,
De Hederlandse Volks-Unie v±1 in de 2e Kamer vechten voqr UH belangen .
,Hiet de socialistische belan̂ n in Ttirkij*, Tanzania j Timboektoe, of waar dan

'' maar het eociaal belang in Nederland,

KES 25 MEI NIV.U.
leder die • daadwerkeri'ak m*^ wil 'helpeniEen tijdperk van voorspoed en TreljBjn voor
ons eigen volk te vestigen, 'foeprfn -wij bp zich met ons in verbinding te; a tell en
en de aohterzijde van djt pamflet ingevuld naar ona op te sttiren.

NVUPOSTBOS. 10366 AMSTERDAM
Voor telefonisohe inlichtingens
070 - 645232
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P E B 3 B E B I C H T

V A N T) B N E D E R L A N 3 S E Y O L K S - U N I E

HuU«n (V.fi.) 5 raaart 1977

Tereohtsitting arrondissementareehtbank te Rotterdam,
Jfoordsingel 117, op 15 maart 1977 te 11.30 uur.

De offioier van justitie in het arrondissement Hotter-
dam, dagvaardt seven leden van do Nederlandse Volkatmie
(tr.o, kandidaten voor de Tweede-Kamer verldezingen, en
partijleider Joop Glimmerveen) om te versohijnen op 15
maart 1977 te 11*30 uur, ter tereohtaitting van de axv-
rondiasementsreohtbank te Rotterdam, Kbordsingel 117>
teneinde tereoht te staah ter aake dat ssij pamfletten
met de aanhef "aan de BLAKKE KEDEBLANDEBS" verspreid
zouden hebben,

De eeven vorden et van verdaoht Surinamers, T-urken en
andere gastarbeidera of vreemdelingen, vegens hun ras
beledigd te hebben, en de bewonere van Sobiedam te heb-
ben aangezet tot haat tegen en/of disoriminatie van
0»a» tot h*t BLANKS BAS BEBDHENDE TUBEEN.

De Baad van Bestuup.
P.O.

De Hederlandoe Volks-Unie
Poetbus 10366

/

Tel* inl*i 070 - 645232
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25 mei:
JOOP GLIMMERVEEN
strijdt mee voor het behoud van

NEDERLAND!



1) Zo nodlg andere rubricerlng aangeven.

* APR. 1977

Bijlafle(n):

Afschr.: BO:

Betreft: Congres Tan de Nederlands* Volksuni*.

Zondag 2? maart j.l. hield de *«derlands« Volksunio
haar Jaarlijka oongr«s in hotel "Figi" t» Zeistf rooraf-
gagaan door *«n korte bij«0nk<wat ran de Baad ran Beatuur.



1) Zo nodlg andvr* rubric«rlng atng«v«n.

Bi j da aaaraag ran hat eoagras waran ea* kO paraonai
aaawezig*

opanda hat congres mat erap ta wijsaa dat
hot thaaa hat 6a jaar is dat da NVU bestaat. Hij sal var-
dar dat da partij thaaa allarwaga aan sympathie wiat. Da
politieka aanhang is rale malaa grotar dan hat warkalijke
aantal ledea* Hij basloot mat ta stallan dat da road-
vraag aaa hat ainda van hat coagraa, gazian da slachta
aẑ raringan in hat rarledaa, niat gestald >al wordan*

las da aatulan Tan hat ireriga eoagraa an
gaf daarna hat woord aan Gliamerr aan, Da«a hiald aen rrij
matiga reda. Hij begoa mat ta caggav dat da parti;) Bet
wainig middalaa aria is gaslaagd bakaadhaid ta krijgaa
aa ia da publiciteit ta blijvan, Varvolgens gaf hij aaa
uitgabreid resiunS van da gabaurtaaissaa van hat afgalo-
pan jaar, da saccesjas^ da tagaaslagaa, da proeasaan. Da
affaira 'ward door ban braad uitgematen, Op»
gawoadaa hakalda hij ook aadara parsonan, dia wal cri-
tiak habban naar zalf niat daryan meadoea, mat aama
Taa "Da Waada" aa da mansaa -ran da Hartmanstiehting*

Hij varrolgda cija rada doer ta atallaa dat da RVU
than* op wag is aan Tolwassaa partij ta wordaat dia prae-
tisaha politiak basrijft* Br is iamiddals aaa Jeugdbewe*-
giag van da groad gakomaa, maar die, saaardahij, "haaft

200 A 04



1) Zo nodlg ander* rubricerlng ung«v*n.

h«t •omeateel te dr«k met buitealaadae activiteitea; dat
•trekt mij aiet tot Toldeening"* Voor da propagaada i«
aog f, 5OOO,— ia kaa, naar fiaaaciele steun ie Taa hart
welkom, De f, 18000,— Tear d« districten Torn en geen
probleem, f, 16000»— ia reeda geatort.

la een enqaete ran eea dagblad, waaria oak 3 aieawe
parti j*n aijn opgenomen, waaronder de !f?U, schrijft mea
eaa 1 Kamerzetel toe* Glimmerreea rekeat zelf aehtar op
3 zetela» Hij daad eea beroep ep de aaawazigan ta zorgaa
Toor neaaan ia Zwolla en Nijmagea OB da lijataa in ta
dianen, daa kan da NVTJ ia alia 18 diatrietaa •eedoaa aa
telerisie zaadtijd krijgea. Hij baaloot zija rada mat:
"Lara aaa blaaka Nedarlaadaa Volk".

Hiaraa drukta mr» aaal da statutenwijzi-
giagaa door ea brak da pauzt aaa,

Tijdaaa da pauza rrotfto! uit Anatardaa of ar
niat intaaaiaTara propaganda kaa warden geroerd. Tot TOO:
kort had hij aog aooit ran da NVTJ gehoord, zei
wel bareid ta aija fiaaaeiaal bij te dragon roor da pro*
pagaadaju! rroeg of da NVH aiet kaa optradea tagai
zakkeaxrollara ia Utrecht. Mea zou eigealijk knokploagaa
aaatan rarmen tagaa daza figurea* Qlinunerreen zai dat dii
batar niat kaa gebeuren ondar da vlag raa da NVTJ, maar i<
dar mag zelfataadig ondar eigen rerantwoordelijkheid op*
tredaaLj rertelde dat hij in Maastricht veel aa*
tia TOVr da NVTJ haaft garoard ea dat hij roor de rerkie-
ziagaa nog aeaa axtra zija beat zal doen,

Na da pavza ward earat aeegadaeldt dat _
aiat verachenen ia ea d%i- i ia zijn

plaata Toor da Tuiet wag zal aprekea* gaf aan korl
ralaaa raa Terboadaaheid aa aaaeawerking, Hiarna fcwan

in aija functie ran jeugdl eider aaa hat wool
Eij hield eaa uit erst radieala toaapraak. Hij had hat ov<
"de fflacht verkrijgen" aa "da Kaaara afachaffen" aa "eaa
eiada Bakea aan da lanlaadigheid oadar da jeugdn« Zija
rada aloag goad aan bij het publiek,

tensloote aaa hat woord ziaapaalda O]
da auda parti j ia hat Tarladaa« op aaa groot politieua
ran rroagar, die het goad roorbeeld had gegeren, etc* Aar
hat aiade ran zija speech bracht hij met gaatrekte ara d«
fascistengroet.

Hiaraa oatatond enige diseusaie1,-1"! had beawa-
ran tegaa 'a uitlatiagen en rroeg om opheldering
aaar die ward ham aauwelijka gegeren. Qlinmerraan rond
het geaa punt om laag bij atil te ataaa* atond
teaslotte op ea rarliet de zaal, duidelijk onterreden.

had zieh areneeaa geergard aan daze
gang ran zaken en atelda da Traag wat met zijn
toaspelingea bedoelda* aatwoordde dat hij da
idaalaa Tan Tel en ait hat Terleden, die niat begrepea
ziJBf met eerbiad wil gedenken. diataaeiaer*
de zieh Tan ean ta duidelijk hang naar het faacisne, Qlin



1) Zo nodig ander* nibrlewlng aang«v«n.

aarreen sal dat hat ham niat zaTeel kon sehelea*
Tanalotta badarea da geotoaderan achtar an Toad men

alkaar in hat Idaaal Tan aan gazoad Nadarland roor da
Nederlaadars* Er ward nag financiala statin teagaeagd aa

%af f, 1000«**« Orarigane ward hat finaaeiaal a»
paet niat uitgabuit* Zo Tarzuiada man bijr, aan collect
ta headan Toer da zaalhuur,

Na afloop Taa hat ooagraa ward ala datum roor da
Tolganda bijaaokomst Tan da Raad Taa Bestuur 28 april
a.a, Tastgesteldf zalfda plaats, selfda tijd ala gabrui<
kalijk.

Bijlaga :

e eagraa-agaada t
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NIEDERLANDSE VOLKS-UNIE
Bank: AMRO-bank Damrak Amsterdam Rek:no 43.50.11.405
Postgiro:3.208.384

Secretariaat:Postbus 10366
Amsterdam.

onze ref:
Uw ref :
onderwerp:

U I T N O D I G I N C

tot hat bijwonan van het Daarlijka Congrea van de Naderlandaa Volka-
Unie, ta houdan op zondag 27 naart1977 om 13,30 uur in sen der zalan
van Hotel Fijgi, Het Rond 3 ta Zeist.

A g e n d a

1« Opening door de Congreavoorzitter.
2, Notulen van het Congrea van 28 maart 1976.
3. Daarrede van de Voorzitter.
4. Nededelingen van het 5tichtingabeatuur,
5, Bekrachtiging van "tie aanwljzing van een Voorzitter*
6. Vooratal tot wijziging der Statuten.
7, Pauze.
6. Reda van Or, Roeland Raea.
9, Rede van Martin Schot (3eugdleider),
10, Rede van pg* Hagenbeek,
11, Rondvraag.
12, Sluiting.

Toeoano uitaluitend oo vertoon van daze uitnodioina. Introduptie ie
elBehta toegeataan van UK echtgenoCo)t(e).

N.8. Hotel Figi ia gelegen aan da (oude) Meg van Utrecht near Arnhem,
konende van Utrecht aan de linkerhand. Het is van Utrecht uit ta
bareiken net de bualijnen 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62 en
81, met zeer grote frequentie.

Amaterdam, 22 februari 1977 Oe aeoretaria,

IW. F. ZOETMULOER.



ID - ZEIST

Nr. 76/77

Onderwerp: aktiviteiten Nederlandse
Volks-Unie (NVU)

Op zondag 27 maart 1977 vond in hotel-restaurant "Figi" te Zeist een ver-
gadering plaats van de Nederlandse Volks-TJnie (NYU), onder leiding van
J. Glimmerveen.

De bijeenkomst, welke een besloten karakter had, werd bijgewoond door naar
schatting 55 personen en duurde van omatreeks 11.JO uur tot ongeveer 17.00
uur.

Gemeld zij voorts, dat medio februari 1977 in een gedeelte van Zeist
pamfletten van de NVU zijn verapreid. Daarin werd geageerd tegen "al-
ternatieve" hulpverleningsorganisaties enz., terwijl gewag gemaakt werd
van problemen rond "Huize St. Jan". (Huize St. Jan is een tehuis voor
jongens met opvoedingsproblemen en andere moeilijkheden).
Tevens ward op de achterzijde van het pamflet de mogelijkheid tot aan-
melding als lid/ondersteunsr van de NVU geboden.

Naar aanleiding van het verspreiden van deze pamfletten hebben enkele
personen "de politic" in kennis gesteld, terwijl in e'e'n geval een pam-
flet aan het bureau werd gebracht. Overigens zijn geen reakties op deze
NVU-aktiviteit geconstateerd.Een kopie van het pamflet gaat hierbij.

Bovenvermelde aktiviteiten zijn kennelijk aan landelijke en plaataelijke
pers voorbij gegaan. Ook plaatselijke organisaties of groeperingen, welke
mogelijk tegen de aktiviteiten van de NVU in het geweer hadden kunnen
komen, hebben op de gebeurtenissen niet gereageerd.

Aan: BVD

Zeist, 4 april 1977

Gezien:



ST. JAN IN OPSPR AAK
'•aNEDERLAND

INWONERSNAN ZEIST!
Dagelijks Trordt U -reconfronteerd. met misdadige uitspp.t tinge n van verkloee
internaat e j eugd .

Geinibsidieerde fldadaclige ,-TOftpen als bet J.A.G., Release en dc "Bond van
minderjarigen" raoodi^en dit aan en steunden de begetting van Beukenrode.
De -overheid blijft niet achter en bree.'rt toczicht en leidin,? »f> laat de
hand«l In drugs velig tieren, stelt poen strnf op hun ordeverstoringen en
diefstallen en laat U alles betalen I

Be politieke pertijen van liiilrs en i-echts ^^ari desondanks door met him
rampzalige "hervorraende" boleid terfio'l r,ij weten dat dit ons volk in het
ongeluk zal (doen) etacrteii en him verder-feli.jl:e nolitiel: onherroepelijk
naar een cataetrofe ssal Iciden.

Htm "beleid is vcrontvcordelijlr voor do aolfsjoord van G6a der pupillen
Huize 3t. Jen I "i;J eijn daarom letterli.-ik de do o day i jand e n van ons

Br is sloohts 6&n uitzondering:

De en^-ge parti j die vecht voor 3iet bela.i / en het behoud -van hot ITederlandse
V«lk is de IToderlaji_dse Volks-Unie (?IVU) vr.n Joop Gliinnerveon, i-relbekend
door eijn strijd ti.idOii.s no ,-eiTieenteraadRver]deKi.a;:-e.i in Den Haa/: vaai'voor
hij door e«n ^rt^.-jfe^Aor 1 anrla^ ret^Rvi.-i-r- cp ^(..'-.'r TViiJielr.chtije fffonclen
door de justitie is verve Igd.

De Nederlandse Volks-Unio -aal he?.r s*. rind voor ons volk voortsettoa tot
de poli'tieke nacht van de FvdA, do WD, het CDA en Ae net hen verbonden
partijtjes en ?,ctiegroepen vo^rgood 7i<il ci.jn p^brolcen. Zij ^al orde op za—
ken stellen en de Uec'erlencTne jou^-cL veer in r^tre xi/re <lis oir>line opvoecieji
tot 4eugd i,,p.v. wr-af^elooBuoid en leo,rlopori.j, in ha-nr Teu/rdbereging:
het fc i^ftfi qnds Volknnationaliatisqh Jeuf^lyer'cond (--nTJ) van tar tin Schot.

De NVU zal alle Icr.ooiers, die ons volk zcveel nnr.eel en ellende bezorgen»
op grond von een nietwre pro— ITederlandse i-retgeving ter ver^ntiroording x-
pen voor hun uaiitladeii.

yp.n JCOP ClilMjSEYJBK in de
atri.jd op leven en d^od to^en -v.e vijcn-.^-n vr>:i onn Volkl

llordt lid van do 1TVTJ, laat Uv kindercn lid trorvler. v--ui ;iet 2'JVJ, neer. eon
abonnement op hot parti.jorr-vnn ir.IIJ IGDSSLjUn)" of ntort ce.--. bijrlra^e in
ons stri jdfonds op post^-irore^-eninp 3*£0-Q,.364 of op "b.";u:relceniiignxjmraer
43»50.11.405 bij de AI'IRO , Dair.r.-.l- Anisterd:.^ ondor ver..:eldin,^ von "Strijdfonds",

NEDERU^DSE VOLKS-UNIE NVU
POSTBUS 10356

AMSTERDAM
Bon 'aan omr. fi3i;de i i ;vu 1 n : i i o --) s turn r. !



JA.'1
G I I M M E R V E E N S IJ E 3) E R 1 A l.r D 3 E V t L K S - U H I E

' • 1-1 0 E T G R 0 T S H W 0 E I) E K ! • .. -

Ja, ddfir ben il: lict nco cons I

Naomi .......

Adres en voonplaatsr

Hotoer mij daaron als:

Idd incl. a'ocnnanent op IPJIJ NEBEHLAi'lD" - f 25,- P.Jr.
Abo-nnoe "WIJ MEDE5RL/aro" - f 10,- P.Jr.
Jar" Ik steun Gliamefv'eens 1-TVU en ttoi^t aaandelijks een bedrap van f
Ja, Ik bestel 10/2? * r.inuire ivjrirr,orR van "tfU lIKDERLAin)"; ik stort
hiearvoor f 15,- respoctievolijk -JT 30,-
Ja, ik stew.de VCLIvSMATICITALE l^EHS. via de "Club vail 25", coutribu-
tie vaiiaf f 100,- por ^ao.r.

Betaling: Posfcr-iro 3.20&.334
t.n.v. ITyy Jf cp rekeni/ify/tr.
43.50.11.405 bij cTo AtMROBAITK
Damrah to

X (Doorstropen vat niet ^erenat irordt)

GRA,iG:

Ujet aerzelen! Direct i^vvillen on j;cn-o.o nai^:

NEDERLANDSE VCIKS-UNE
3()STI3US 1()3f)f) AMSTERDAM


