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aard ; Vlaaaa Hationaal Zangfeeat»

Ylaane ITatlona&l Zangfeest.

Het \1aaos Kationcal Zan^feeet, hetwelk ieder Jaar
in Ivjlcle \vordt gehoudea, vindt .dit jaar op zondag,
1 juli plaats in Antv^arpen. Het is te "beechoxnren ala
een raenifeatatie, zeorgfaniseertiL door het Algemeen
ITe'Jerlendo Zaneverbond, dat een vesti|p.n^ heeft in
Ant-./erpon. Het is over! pens reeds de 2$e keer, dat
telo-Jd jaijrfeeot wordt .̂ ehouden, dit Jaaar tor ere
van Endl HULLBMCECK
Aan botioeld fcest r/ordt inderdaad deelgenoaen door
het Oud-Strijdera Leeioon uit Len Haag net
70 nan.



X. Xa doooabar 1957 boroiktoa da BVD barloataa dat aalga
lodoa Taa do Aaatordaaao afdollag Taa hat Yotoraaoa Loglooa
Kodorlaad (TIM), baltoa vatoa T«a hot bootBUT, ooa aaaalag
vlldaa plogoa op do aabtavoalag Taa do Xadaaoalaoho diploaa-

tloko Tortogoawaardlgor to VaaMaaar* X«a aaatal h«aa«r had
act h»t oeg daarop al

•iad« aaiff id«« t« krijcMi Taa d* »*«aklac «a aadar* eaataadlf
dit

D« ID Aaatardaa a«*ft aiarop ««ata«t opgaaaaaa a«t d« roor-
altt»r Taa d« Afdaliag Aaatcrdaa raa hat TUI, di« oT»r
•aa *a aadar al blaak t« alja iac«lioht.

foao«ad« Toorslttvr T«rklaard« walga h*a ala aaaatakara |«*
nownd* VLN.l«dta araatlf t« ha»baa aaagaradaa vaa hma plaaata af
t« al«a«

Oak la d« daarop fchevdaa toatavravarcadariac (6 d««« »57)
ha«ft hat atataar ai«h altf*«prok*a tagaa aatiaa dla aakada »oa-
daa knaaea barokkaaaa aaa d« la Xadoavala T*r»lljT«ad« V«darlaadar*

D» vla«*Tooralttar vaa da afdallaf Aaatardaa,
, »ak«ad ala Hadjadaat raa Wcatvrllac*1, bahaord* oak tat da

krlag raa da aaaalagplafara* 0« Taaraittar baaft bolaofd alia
aadawarklac aaa da ID ta g*r«a* ZIJa baavrlag dat kat alaakta do
bodoallag «ou alja govaaat oaa oaaohaldig rookboawotjo to vorpoa
la Baokoaakaogoa « aao door aaa oohtor koaaolljk aaador orltlok
OTorgoaaaoa Taa do ooaplotttroado lodoa*

Oak la do laagao afdollag Taa aot TUT varaa do goaoodoroa
soar Torhlt oTor hot tooa roooata gobouroa la Xadoaoalo*

Xa aaa op 3 daaoabor 1957 gohoadoa bljooakoMt la da TUU
Sooltolt wordoa allorlol roproaaalllo*aaatrogoloa voorgoatald
t.o.T. do Xadaaoalaaho bolaagaa la Vadorlaad, soala hot la brand
Btokoa Taa blj do H.I. la gobralk oljado porooloa oa hot gaolaa
T«B haadgraaatOB.

Do aoor raatlgo oloaoatoa vlatoa alar oohtor do folio olo-
itoa tot bodaroB to aroagoa door or ap to aijaom dat olko aatla
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in »a«arlaad te altuatU vaar te Vaterlaatera la XadoaaalS
•a* «*•! alaahtav Mim aakaa.

d tett 00k taalataa faaarlal aatia %•

XX* Xa
te laitiatiaffeMMra tot hat pla«aa TMI aaa aaaalag op BaakMi*-

haa plaaaaa Blat haddMI ItttMl WMI«

tet MMMttt MI« 0« aitaatl*

MI o»k r««te M»trolckm M-4 «• «Mr«t* affair**
aaalaa la *«a bijaaalcoaat vaa VUUfttMtlaaarlaaMi •!• a*4a tet
4a ta<l>rtS JJ iaaaka laMUHTMMMMMi aMraaaa'a pXaaaMi ay a>a
vaar gaaaalkt tljdatip taok aaaaMi vortea altgaroar4»

had aMi t«tatlt*al paraaaaa aa alaa varaaaal4t

fadaltf ala "Baakaraaaat«agra«p" «f Mrie aal **Kaairp1aat Aaatartea*,
vaaraaaalljk aaataaate alt aua-OW-ara af Xaraaatrijtera*
Oaaa vartea la ataat c^aaiit tat aat plafaa vaa aaa aaaalat>
dooh aiat » gaalaa aw taa«lljk «aria«« oatwtick«liag - oa da
aaaaa^aaatiaa daaraa ta avaraiaa* )

99 tat daaa 0raa» aaaaraMa • aak raada
•atraMEMi aij bat aarat* pl*a, varklaarAa la aat aaait ta aija
van te aadifa tratyl MI aat at aJriagaai ddalaa •

aa aaa ravalvavv wit te daaraij vaaoraada aaaitia.
Oa vaariittar vaa da VUI afaalia* Zalat aa oMtr«kMif

. aaMLehtta la aaa mittaaric aaarlJVMi<f«rialit
aaa da alc»aa«a vaaraittart da Xadaa vaa aat dagalijka aaataar
MI aadara VUUafdaliagaa) te laatardaaaa advaaaat

• haafdaaatuaraUd T«B hat VUf, arvaa, aada la da
plaaaaa ta aija hatrakkaa*

Xa aaa varcadarlac TMI te afteliaf Aaarafaart aaraaalte
hlj teaa aaaahaldl«iac la ta*Mmaardtcaaid vaa «
dia daarap oatkaada tet ar aaaalagplaaaaa aaataatea« teeh toagaf
tet ar wal aaa plaa aaatoad aa da aaatawaalac ta baaaaaraa*

falfaaa aad«ra ialiehtiafaa ward aalfa
baaahaaad ala te gaaatclljka radar vaa hat gahala plaa MI ala
te aaa ap te aahtar«road*



ataat la aaawa ralatia tat v to
aitgarar van "Da ffiaawa Driaf aa aaa IB 195% to rataatia vaa
dit blad tijdalijk Taa OTar.

* aaalf dartijd blaak tot hat plan tot to aaaalag <••••••!•§
afkoaatig was Tan aaa raada aaiga tijd ia hat Tin baataaato

lllagala groap, aadar laidiag ran to raada gaaoaada «
aa •

Oasa groap aoaada cleh I«adalljka Ulagala Ohrgaalaatia
Kadarlaad (L.I.O.H.) **da Am Jar".

Da doalataUiBgaa Taa "Da Aajarn» vaaroatraat la daaavaar
1998 mitroariga artikalaa Taraehaaaa o.a. in "Mat Parool** a»
kat Mlajifc Oaf«ladw, varaai baatrijdlac ran hat ooaanwiaBia«
hat roraaa raa aaa kara, waaruit bij aaa ko«aada basattiac
Taa Nadarlaad aaa lllagala bawaglng koa vordaa garorad aa hat
baatrijdaa raa alka toad of aadara fattallJkhaid, dla hat ladar-
laadaa balaag la hat algaaaaa som kuaaaa aehadaa*

Oaaa orgaaiaatla haaft aooit aaar daa aaa twlatlgtal latoa
gatald aa haaft aa hat bakaad vordaa vaa to HBaakaraaaagaa" plaa-
aaa atat *aar da aaataaht gatrekkaa.

Hat uitalwltaad, aaar aada door da "Baakarahaagaa" aaak
«batatoad^iihavriaf ia hat TUT, dia laidda tat to opricatlag
raa aaa Mo«d ftrijdara Lagioaa**, aadar laldiag Taa

, dia i.T.a. alaraada «it hat VLB haafa-
baatamr trad*

Da aavdiag vaa hat haafdbaatmmr vaa hat TUI ia aiat toida*
11 jk gavordaa* Da iadrvk baataat tat dit da gahala aaak taraal
« aa bagatalla" haaft baaahavwd aa bahaadald.

lat hoafdbaatttwr gaf ap 1? toaaabar aaa parabariaht mit
amaria hat varklaarda aarat ait to para avar aaa w«ga« Aajar-
orgaaiaatia" ta habbaa raraaaaa*

Za N0ad Mptabroadara** daalda dit baataur aada tot ait
aaa iagaatald aadaraoak waa gabXakaa tat alar aia at aaar apraka
•aa Taa aaa "aaaard1*, tat roorta was gablakaa tat raa aaa warka-
lijka "ovgaalaatia** aiaaar apraka waa gavaaat, aa tat^ar4 ia fait a
alaahta giag aa aaa aoort padriadaraapal, ook wat batraft da
"Baekarshaagaa1* aaak* tat ovarigaaa hat VUT siah gahaal Taa dasa
saak diataaaiaarto*
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'a^aravaahaga. 5 sen.

Ho. t 653.611

Batr»t °** Strtjdara Lagioaa*

BOa/BS1/3

N«a.v. V* rapport d»d. 21-8-1962 ao« 68,579 e. lam tot volgaade
wordea aedegedeeld.

Hat "Oud Strijdara Lagloaa" ward opgerioht clad 1958 toaa «r aaa
breuk oatstoad in hat Vataraaaa Lagioaa Naderlaad (VLH). Da vooraaaMta

oorsoak Tan de afaaheidlag was volgena de opriobtcra galegen la h«t haaa
iaaleaa doer d« TUI*laldiag g«To«rd« eaTera&tvoordalijk* ftaaaclSla
beletd en la d« alappa hooding ran d»«« laidiag tagaaercr e»n axtrMM

gro«pariag ia hat VLB*
De doalatalllagaa vaa hat Oud Strijdara Lagioan kuaaaa vordea

gaacht idcatiak t« aija aaa dlt vaa hat VUf aa koaaa la hat kort op

hat rolgaada aaari
"̂  ! Hat varaalgaa vaa alia Kadarlandat oud-etrljdera, oagaaeht h«a god»»

« • *
dleaatlga of poBliAe ovartuigiag, alta alat la atrijd Met da algeaha
Nadarlaadaa opvattlng Inaaka parltaantalra damoerati* en eoaatltutla-

aala noaarahla taaaladai
a. la trouw aaa hat Hula van Oraaja aa gadaehtlg aan allaat dia la

strijd net da vapaaaa oadar Nadarlandaa rlag het lavaa liatea,

aaa aaahald ta Torman tar baaaharaiag vaa da «aardaa« waarvoor
Attardaad ward gaatradan.

b. da geaatelljka en aatarlala balaagaa ran »ija ladan ta bahartigaa
aa die ran da aagelataa batrakkiagaa Tan haa dla ia atrljd Vlalaa

aa van haa dla oadar Hadarlaadaa vlag la allitair varbaad of ala
daadwarktlijka varBatatriJdara atradan o.q. aog ta atrijdaa aullan

hebbaa tar baaeharaiag van volk aa ataat.
o* da ovartuiging bij hat Nadarlandaa volk ta varatarkan( dat hat

raohtvaardig an noodcakelijk ia OB iadara aaataatiag van elja
1 ealfatandlghaid aa oaafhankalijkheid sowal van biaaaa ale vaa

buiten, »et kraoht ta weran.

Aaa loofd Bureau 2/2
ataf Eoalaklljko Maraoh'auaaaa
Raaawag k
ta
«a«q 8 A T s g a A o E - 2 -
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Bit hat voraaataaada moge blijkaa dat h«t Ond Strijdara
ala aaa g«aagag«treuw« orgaaiaatia kaa vordaa aaag«&erkt*

Vat batraft dt daalaane aaa d« IJaarb«d«vaart kaa aog hat volgaafta

vordea *«d*g«d«*ld.

H«t Juli/augaatua avuniar r»a "Stava«tN« aaaadblad ran d« afdallag

D«a Haag vaa hat Lagloaa b«Tatta ««a ••d*d«liag dat e«a daputatta

nui hat Lagioca da 35at« IJ«arbad«Taart aou bijwoaaa an dat da

draabaad Tan da afd» Dan Haag daar aou optradaa, bahaudcaa gecdkau*

ring raa h«t Collaga van Burgcaaaatar an Seh«p«naa raa DLkamida*

OLt la raada da darda aaal dat da afdaliag Daa Haag aaa da ZJsarba*-

davaart d«*lnaaat.

la rarbaad aat hat aiat extxeaiatiaeh* karaktar Tan hat Oa4

Strijd«ai Lagiaaa haaft dlt ala aodanlg aiet de aandaeht ran da BLtaat,

al vordt wal kaaala gaaoeaen vaa da iahoud vaa hat hi arrow read*

gaaeaada orgaaa. Mogelijk ia aag voor V Tan bclaag dat ala Tooraittar

van hat N0ad«8trijdara Lagioaanta Daa Haag aptraadt da Haar
9 Kol. d«r Qraaadiara b«d«
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No. : 75393

Betr. : De seheuring in het Veterancn Iiegieen
Nederland. _ ___

Xyp. t V

In aansluiting aan E-rapport no 74769 d.d. 13-12-
1958 wordt het volgende medegedeeld:

Teneinde een beter beeld te kunnen verkrijgen
uit de chaotische vloed van berichten en mededelingen
inzake de z.g. Landelijke Illegale Organisatie Neder-
land "de Anjer" volgt hleronder nog eens een chrono-
iogis'ch overzicht inzake deze aangelegenheid.
Ha de seheuring in het VLN (de redenen van deze seheu-
ring zijn al eerder uiteengezet) bleek onmiddelijk
dat men van de zijde van het VLN er alles aan gelegen
was, om de uitgetredenen te dwarstomen in hun pogingen
een eigen organisatie te voxmen en toen dit niet ging
is men van die zijde "begonnen tegen de uitgetredenen
persoonlijk op te treden.
Men schroomde niet om in deze strijd de pers te Toe-
trekken. Toen hun plannen uitlekten, heVben sommige
uitgetreden leden gemeend het VLN voor te zijn en zelf
over te gaan tot publicatie van de ware feiten. Dat
dit veel stof op zou doen waaien werd vanzelf sprekend
aangenomen. Langs een omweg de pers in kennis gesteld
dat er iets gaande was in het VLN. De pers heeft
zich toen gewend tot enige uitgetreden leden van het
Legioen en heeft van deze leden enige bijzonderheden
ontvangen.
De journalist van de ̂ elegraaf vond het "hot Stuff
maar was de mening toegedaan dat de redactie dit toch
niet zou opnemen.
Dit "bleek inderdaad het geval. De redactie wenste dit
stuk niet op te nemen, maar had een and ere journalist
gestuurd naar en diens verklaring zou
worden opgenomen. Dat de verklaring van
anders zou zijn stond als een paal boven water. Na de
eerste publicatiefs in de dagbladen, vroegen 2 jour-
nalisten n.l. een van het Parool en een van het Vrije
Volk om meerdere gegevens, waervoor zij werden verwe-
zen naar de Hr. , beroeps sergaant bij het K.L..
Na enig heen en weer gepraat is er uiteindelijk een
soort van conferentie geweest tussen o.a. beide ge-
noemde verslaggevers, genoemde Hr. , een zekere

, portier bij de Nederlandse (Amsterdamse ?)
Bank.

-2-



-2-
•

Daze oonferentie heeft plaats gevonden ten huize
van , De journalisten is torn door duide-
lijk uiteengezet, hoe alles is ontstaan en hoe zich
dit verder heeft ontwikkeld.
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No.: 74769 __

Betr. :Kwestie Veteranen -^egioen Nederland.

Typ. :V

Op 12-12-1958 werd het
volgende bericht ontvangen;

Enige leden van het Oud Strijders Legioen heb-
ben de pers op de hoogte gesteld van de oorzaken die
§eleid hebben tot de scheuring in het Veteranen Legioen
ederland.
Zij hebben aan de pers nedegedeeld dat een onverant-
woordelijk financieel beleid en de slappe houding
t.a.v. een extreme groepering in het Legioen, de
oorzaken waren van de scheuring.
Het lag in de bedoeling om het bij deze mededelingen
te laten. maar zoals begrijpelijk wilde de pers meer
weten. Zij hebben zich toen in verbinding gesteld
met t voorzitter van de afdeULng Amsterdam
van het V.L.N.. Deze heeft enige bijzonderheden ver-
teld omtrent bovenstaande,
Tenslotte is men terecht gekomen bij .
Deze heeft een uiteenzetting gegeven omtrent de gang
van zaken, zoalshjj die zag. ̂ egrijpelijk was deze
uiteenzetting vrij tendenfieus. Voor zover betend zijn
er vier journalisten hierbij betrokken geweest w.o.
een van het Vrije Volk, een van de Telegraaf, een van
het Parool en nog een van de christelijke pers.

Op 8 december 1958 staat in het eerste blad van het
Vrije Volk een hoofdartikel inzake de illegale groep
in de V.L.N.. Dit artikel geeft de zienswijze weer
van de afgescheiden leden van het V.L.N,. Hierop is
een tegenartikel in de '-̂ elegraaf verschenen op 9 dec.
1958, n.l. interview met .

Een zekere een gewezen lid van de militaire
geheime dienst heeft zich ook in de z.g. Backershage'n-
groep ingedrongen, en/of hiermede bemoeienis heeft.
Van deze is bekend, dat hij voor de B.V.D. werkt.
toe stencils inzake de Landelijke Illegale Organisatie
Nederland "de Anjer", worden gemaakt op de stencilma-
chine van . Het lettertype van deze stencils
komt overeen met het lettertype van de schrij'fmachine
van .
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Enige voonaalige leden van de z.g. Backershagen-
groep zitten met hun vaurwapens in nun maag en wlllen
ze graag kwijt. Zij moeten echter de zekerheid hebben
dat zij ̂ een moeilijkheden in welke voim ook zullen
ondervinden en dat zij niet gevraagd zullen worden
naar de herkomst van deze wapens.
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•» Zo nada andara rubriotring Mngwwt.

Dtatr.:

AGO |

datum

CO

1 7 OKT, 1972

d.
BUtageW: C ~Sj

Afachr.: BO:

B«tr0n: Deputatie VDK aanwezle OP kongres VTJf«

Zoals bekend, werd op 15 en 16 septemper J.I het kongres gehou-
den van het Veteranen Legioen Nederland (YEH).
Dlt kongres werd gedeeltelijk bijgewoond door een deputatle
van het Verband Deutsche Krlegsbeschadlg«e (VDK), te weten vler
mannen en zes vrouwen.
Yoor zover bekend, kwamen al de deputatie-leden uit of uit de
omgeving van Dusseldorf.
Een van hen, een vrouw

* sprak het Vllf-kongres toe*
Ze zei o.m te begrijpen dat er in Nederland, vooral blj oud-
mllitalren, geen sympathie bestaat om met duitsers samen te
werken, op we Ik gebied dan ook» Maar, aldus >, onze
haatgevoelens, of wat het ook mag zljn, moeten we aan de kant
zetten en samen moeten we trachten de vrede te bewerkstelllgen
in geheel Europa.
Zlj vertelde ook, dat kontakten worden opgenomen met oud-legio-
nalrs in BelglS, Prankrijk en Engeland om gezamenlijk op te
komen voor de vrede*
Zlj beweerde, dat het VDK in Dultsland enlge tehuizen heeft,
waar VDK-mensen vakantie kunnen houden; ook leden van het Vlfl
kunnen tegen redelijke vergoeding gebrulk maken van die vakantle-
hulzen*
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I.
VETBRANEH LEGIOEN HED2RLAHD - Afd. Amsterdam.

Seer.: C.Schild \ r\
I-larco Polostraat 20 '" [tt.U. /o
Amsterdam.

Waarde Legionair,

De ExpogS organiseert op 2k oktober om 20.00 uur een muziek-
avond in 't Koelschip van de Heinekens Brouwerij, gelegen aan
de Stadhouderskade. Dit belooft een zeer goede avond te worden,
want er wordt gespeeld door de Evergreens.

Dit zijn oud muoici uit de Ramblers en de Skymasters. Dus
muziek waar onze trommelvliezen niet van zullen scheuren.

Aangezien wij met de Expoge en de H.F.R. een samenwerking hebben,
deelt de afdeling Amsterdam in de kosten van deze avond.
Hierdoor zijn wij echter in staat al onze leden uit te nodigen
om deze avond te komen bijwonen.

KOHT ALLEN!!! Laat ons tegenover onze vrienden van het Expog£
en de H.F.R. geen modderfiguur slaan. De toegang is gratis (dit
geldt alleen voor leden) en het geheel is om ongeveer 23.00 uur
afgelopen.

Tijdens de Algemene Jaarvergadering en het Congres is uw
afdelingsbestuur benaderd door de delegatie van het V.D.K.
Deze delegatie informeerde of wij bereid waren om tot een uit-
wisseling te komen, t.w. tussen Amsterdam en Munster. Wij hebben
in deze nog geen beslissing genomen en ook geen toezeggingen gedaan.
Wij zijn ons ervan bewust, dat er onder onze leden nog sentimenten
bestaan waar wij terdege rekening mee moeten houden.
Maar de ervaring heeft ons geleerd, dat er uit deze uitwisselingen
zeer leuke en nuttige resultaten zijn gegroeid. Want reeds diverse
plaatsen in het land hebben nauw contact met duitse steden.
Ook zijn er kinderen van onze leden naar een jeugdkamp geweest.
Zij hebben daar met engelse, belgisch.e, franse en duitse kinderen
een leuke tijd gehad. Dit is n.l. de bedoeling. Wij hebben ons
geschaard achter de Geestelijke Weerbaarheid. in de ruimste zin
des woords. Volgens ons hoort deze uitwisseling van oud en Jong
tot de Geestelijke Weerbaarheid.
Willen wij ooit komen tot een Verenigd Europa, dan hebben wij
nu de kans dit op bescheiden wijze te steunen.
Maar wij laten de beslissing echter over aan U.
Denk er goed over na en vul onderstaand strookje in. Vermeld hierop
uw zienswijze, zodat wij een beslissing kunnen nemen.

Hiermede verklaar ik mij akkoord - niet akkoord - met een
eventuele uitwisseling met het V.D.K. uit Munster.
Evtl. verklaring waarom.

(handtekening)

Onderstaand schrijven zojuist van het H .B . ontvangen.

Het is onze droeve plicht u mcdedeling te doen, dat wij zojuist
bericht hebben ontvangen, dat heden op 79-jarige leeftijd is
overleden onze oud-algemeen voorzitter en erelid,



1) Zo nodg Indira rubricating ungmn.

Dtotr: BFA BUIagatn):

Afechr.: BO: 111.515

Activiteiten van het "Ond Stri.iders Legioen"*

Bijgevoegd epistel wordt toegezonden aan verschillende
politieambtenaren, die eerder in militaire dienst zijn geweest,
Van een dezer ambtenaren werd bijlage dezee ontvangen.
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OUD-STRIJDERS LEC5JOEN
GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE
(Opgericht 15 October 195B)

SECRETAKIAAT :

REDACTIE 'STA-VAST:

TELEFOON ou»i-i««s BERKEL EN RODENRIJS. datum poststempel.
POSTREKENING 1*MO ROZENOORD 28
t.n.». ftimlrniBMUir VM
iMt On4-Str<H<ri UcteMi

Hooggeachte Mevrouw / Heer,

Omdat wij in U min of meer een geestverwant (e) menen te
mogen verwachten, zijn wij zo vrij U te vragen het volgende eens nistig te lezen, te over-
denken en daarna Uw houding te bepalen.

De ontwikkeling in Nederland vervult ons met de grootste zor-
gen. Nederland mikt op het hoogste percentage van nationaal vermogen voor ontwikkelings-
hulp, de strikte naleving van in wezen onwerkelijke resoluties van de Verenigde Naties,
het uitstoten van landen uit de Raad van Europa, die er - naar zgn Nederlandse maatstaven
gemeten - niet in thuishoren, en in het algemeen het betuttelen van het buitenland in interne
zaken, welke niet stroken met voor Nederland geldende gedragsnormen.

Het lijkt er zelfs vaak op alsof Nederland zich tegenover vele
landen voelt als een koloniale mogendheid tegenover haar kolonien.

Wij verlenen steun aan terroristische "bevrijdingsbewegingen"
in Azie" en Afrika, geven ontwikkelingshulp aan communistische heersers, zoals Allende
van Chili, racistische heersers, zoals Amin van Oeganda, en aan andere landen waar die
in de eerste plaats wordt besteed aan wapens om het toevallig bestaande regime te handha-
ven en minderheden uit te roeien, zoals in Boeroendi en Nigeria.

Van al die Internationale edelmoedigheid hebben - paradoxaal
genoeg - onze bondgenoten het meest te lijden, hetzij doordat er juist tegen hen wordt ge-
protesteerd, hetzij doordat wij hun vijanden bewust in de kaart spelen.

Op een onwaarachtige en demagogische wijze wordt door som-
mige publiciteitsmedia en actiegroepen een anti-Amerikanisme gevoed en versterkt naast
activiteiten, die ons van onze bondgenoten moeten doen vervreemden. Eveneens stellen wij
ons nodeloos agressief op tegenover Zuid-Afrika en andere landen, waar mensen wonen, die
ons in alle opzichten zeer na blijken te staan wanneer het toeval ons met hen in contact
brengt. Daarnaast zijn wij ziekelijk tolerant, wanneer het om onze houding tegenover com-
munistische landen, hun ideologic en hun daden gaat en voeren met betrekking tot het com-
munistische wereldunperialisme een "struisvogelpolitiek".

Wij zien voorts dat Nederland zich blijkbaar door dik en dun
schaart achter de tegenwoordig door de Afrikaanse en Aziatische landen overheerste UNO.
Het ergste is dat deze merkwaardige UNO-binding gepaard gaat met de in ons volk groeiende
wens om de band met de NATO te laten verslappen, d.w.z. de mogelijkheden tot bescherming
van Nederland in bondgenootschappelijke samenwerking op onwerkelijke wijze te verlagen tot
het peil der nutteloosheid.

Deze ontwikkeling: het bevorderen en verheerlijken van ons
vijandige ideologien enerzijds en het gelijktijdig verslappen van onze afweer tegen de ge-
volgen daarvan anderzijds, draagt veel bij tot het groeiende gevoel van onbehagen van de
gewone burger, de burger, die niet politick is geengageerd en die het prettig zou vinden
als hij zijn belangen rustig kon toevertrouwen aan een regering, die zich doeltreffend ver-
weert tegen excessen van politieke avonturiers.

Helaas, U en wij, gewone burgers in bovenbedoelde zin, heb-
ben dit vertrouwen in onze achtereenvolgende regeringen allengs voelen slinken, terwijl er
weinig hoop op een herstel van dat vertrouwen bestaat. Tegenover het morele bederf stelt
de overheid zich al even passief op als tegenover de inflatie. Ook daarin zijn wij de kop-
lopers van Europa.

"Overdreven" ? Had U b.v. drie jaren geleden geloofd, dat
er in ons land bijna dagelijks roofovervallen en geweldplegingen zouden plaatsvinden en dat
zelfs bomaanslagen c.q. sabotagedaden zouden voorkomen ? Dat de jeugd zou drammen om
het vrijgeven van drugs ? Dat onze huiselijke omroepverenigingen zouden wedijveren om de
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Het weer doen herleven van de marxistische klassenstrijd,
het aanscherpen van de tegenstelling arm - rijk en vooral het verstoren van het normale
samenspel tussen werkgevers en werknemers zijn voorbeelden van de door de "progres-
sieven" geintroduceerde polarisatie , die ook de tegenstellingen in de strijdkrachten ,
tussen "hoog" en "Laag" heeft opgeroepen.

De toenemende onbetrouwbaarheid op alle gebied, de krankzin-
nige vormen aannemende "inspraak" door onmondigen, de door antL-demokratische elemen-
ten geforceerde "demokratisering" van de strijdkrachten en universiteiten en het atom ge-
constateerde ziektebeeld van de zgn "communicatiestoornis" , de verheerlijking van terreur
door de Wereldraad van Kerken en Pax Christi , het in discrediet raken van vakkennis en
liefde voor een vak in mil voor een snel groeiende parasitaire instelling en zo vele andere
pijnlijke zaken meer , wijzen er nu reeds op dat zowel grondslag als bedoelingen van de
"vernieuwers" gericht zijn op een totale omwenteling naar ultra linkse snit.

Het beste deel van ons Volk schijnt echter te behoren tot de
anonieme en ongrijpbare "zwijgende meerderheid" , die zich tot nu toe geduldig laat over-
donderen door een op zichzelf beschouwd klein aantal politieke activisten. Wij zijn niet van
zins deze geplande decadentie in de kaart te spelen door daarbij zwijgend en werkeloos te
blijven toekijken.

Wij zien echter geen heil in het oprichten van weer een nieuwe
splinterpartij , waarvan het nuttig effect gedoemd is klein te blijven , doch wel zijn wij
overtuigd van de dringende noodzaak te komen tot een persoonlijke en actieve aanpak van
de bestrijding van de zojuist gesignaleerde gevarcn in de geest van de reeds door ons
ontplooide activiteiten volgens de werkwijze als in onze "statuten" geformuleerd, t.w.

a. het geven van voorlichting over nationale en Internationale vraagstukken en
het aan de kaak stellen van terzake door de massamedia verspreide onjuiste
informaties;

b. het streven naar een beter begrip tussen Nederland en zijn NATO-partners;
c. het betrekken van de jonge generatie bij de verwezenlijking van de gestelde

idealen;
d. het uitgeven of doen uitgeven van geschriften;
e. het inlichten , voorlichten of interpelleren van de overheid en andere daarvoor

in aanmerking komende instanties en autoriteiten over hetgeen ons bezig houdt;
f . het beleggen van vergaderingen of bijeenkomsten voor algemene of specifieke

voorlichting , alsmede het belichten van het eigen standpunt in door anderen
belegde vergaderingen e.d. ;

g. het onderhouden van betrekkingen in nationaal en internationaal verband met
gelijkgestemden ;

h. alle andere wettig geoorloofde middelen.
Onze organisatie , bestaande uit Nederlanders , die het Ko-

ninkrijk in militair verband dienen of hebben gediend , en Nederlanders , die als sympa-
thiserend lid/donateur(trice) de OSL-activiteiten steunen , neemt actief stelling tegen
de extremistische stromingen , die het land stormrijp willen maken voor een samenleving ,
geinspireerd op de idealen van Marx , Stalin , Mao , Castro , Guevara en andere "heiligen"
uit het communistische panopticum.

Vandaar dat wij U vragen onze activiteiten te steunen , hetzij
in de vorm van een jaarlijks lidmaatschap c.q. donatie (inclusief abonnement op ons 10x
per jaar verschijnend maandblad Sta-Vast ) minimum / 15 ,- per jaar dan wel met een
eenmalige gift. (Giro 16880 t.n.v. de Penningmeester Oud-Strijders Legioen te Mon-
ster of bankrekening nr. 64.06.05.745 bij Slavenburg's Bank te Rotterdam t.n.v. Oud-
Strijders Legioen ) .

Uw morele en tinanciele steun kunnen wij niet ontberen.

Hoogachtend
OUD-STRIJDERS LEGIOEN

( P. J.G.A. Ego - Voorzitter)
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STICHTING VOOR POLITIEKE BEWUSTWORDIN

BERKEL EN ROJBlMtTTS. datum poststempel

Zeer Geachte Heer/Mevrouw,

Omdat wij hopen dat U onze bezorgdheid ten aanr.icn van de jongste ontwikkelingen
op maatschappeltjk, politick en zedelijk gebied" in grote trekken deelt, willen wij U
vragen het volgende eens rustig te lezen, te overdenken en daama Dw houding te
bepalen.

Nederland mikt braaf op het internationaal hoogste percentage van nationaal in-
komcn voor ontwikkclingsbulp, maar dan is daarvan ook het grootste deel bestcmd
voor politieko doeleintien zoais sleun aan tcrroristische bevrijdingsbewegingen in
Afrika en Azic, sociale experiment en in ontwikkelingsplanden, of de instandhouding
van regeringen van jonge staten die bspaald met democratisch kunnen worden ge-
noemd. Er blijft op die manier ontstcllend vveinig ruimte over voor steunverlcning
op zuivcr humanitaire grondslag. Het is de vraag of. ons dit neo-kolonialisme ten
slotte niet slechler zal opbrekcn dan het afgezworen kolonialisme oude stijl.

Ofschoon Nederland intern aan de verliczende h?jid is in de worsteling met angst-
wekkende problemen: de sprongsgewijs tocncmende criminaliteit, de arbeidson-
vrede, de tocnernende onbetrouwbaarhcid op allerlei gebied, de polarisatie, het drug-
gebruik en andere 'ziekten van een welvaartsstaat', laat het geen gclegenheid onge-
bruikt om zijn internationale relaties en bondgenoten te bctuttelen en kapittelen
over aldaar hcersende al of niet venneende wantoestanden. Deze ongcvraagde in-
mcnging in bLrmenlandse aangelcgenheden, dit op eigenv/aan stoelende koloniserende
patemalisme, dat door het buitenland als hinderlijke schijnheiligheid \wordt orvaren,
neemt vaak groteske vormen aan.
Zo windt men zich hier enorm op over zaken als Watergate, Griekse en Chileense
kolonels, Portugal's ovcrzeese gebicdsdelen, als wareh wij daar rechlstreeks bij be-
trokken. Men v/erpt zich fanatiek op ver van ons liggende problemen, in een sisn-
plistische z\vart-wit benadering, liever dan zijn onmacht te moeten erkennen tegen-
over de vecl genuanceerder puzzels dichl om ons been. Door verder 'progressief
hoe langer hoe rnf.er te vereenzelvigen met 'marxistisch', ontstaat de figmir waariri
alle aan marxistische breincn ontsproten plannen 'goed', maar alia probeersels van
het Westcn. 'imperialistisch', 'kapitalistisch' en dus 'slecht' worden bevonden.
7.o kan men beleven dal b.v. de in Joegoslavie' geldsnde ondememingsvorm van de
daar nog prirtiiticf opgex^itc. Industrie r.ls voorbeeld voor het modern geiindustriali-
seerdc Nederland wordt aangeprexen, De grote fouteu van liet rcarxisme, vooral de
persoonlijke onvrjjhoid (denk aan de bezetting van Tsjecho-Slowakije, de verbanning
van Solzjenits>ii, de onderdrukking van intellectuelen, hel lot van de Toden in Rus-
land) \vorden inst de mantel der liefde bedekt; de fouten van de Vrije V/ereld juist
breed uitgseraeten. Deze selectieve bewogenheid is er tncde oorzaak van dat onze
nationals problemen onopgelost blijven doorzieken.

Er is een ongezonde, ongenuanceerde en uiterst agressie\'e stemming opgebouwd
tegen Amerika en zuidelijk Afrika, terwijl de toch door/ichtige en door de meest
recente gcbcurtcnisssn gciogcnstrafte zucht naar "vrede" van de Sowjet-Unie, vour
goede muat wordt aangonomcn.
Ket Kabinet Den Uyl heeft toegezegd zich te zullen lateji leiden door de wil van
aktie-gtw:pnn. Zelfs op bet gebied van de Europese vrede en vnilighcid scbijnt de
hysteric riei pecsfeljjk onvolwassenen zijn weerk'iank bij de regoing te vinden. Een
gsvaarlijk syniptoomi Langs de/.e weg nmnitcstceit het algcmccn nioreie \crval zich

al in het politieke verkeer tussen Nederland en de wereld.



UITTREKSEL

uit de STATUTEN van de Stichting zoals deze op 26 febjruari 1973 te Amster-
dam bij notariele acte werden gepasseerd.

DOEL EN WERKWIJZE
Artikel2.
DoeL In het leven geroepen op initiatief van het Oud-Strijders Lcgioen, ver-
eniging van Nederlanders, die het Koiiinkrijk der Nedcrlanden in niilitair ver-
band gediend hebbcn, heeft de Stichting ten doei in dezelfde geest, vvelke in
het Oud-Strijdcrs Legioen leeft, werkzamn te zijn voor alle Nederlardcrs, onge-
acht hun godsdienstige, levensbeschouwelijke of pclitieke overtuiging — raits
niet anti-militaristisch en/of anti-demokratisch — en:

a. zich in te spannen voor het behoud van de demckratische verwcrvenhcden,
welke in het verleden mede door Nederlandse militairca werden bevochtcn;

b. het voortbestaan te helpcn verzekeren van het Koninkrijk der Nederlanden
als een vrije, gezonde en vooruitstrevende samenleving, waerin oprccht ge-
strecfd wordt naar een evemvichtige verdeling van plichten en voorrechten
van alle Nederlanders, zonder dat de Stichting hierbij eenzijdig aan enige
partij-politieke strijd aktief zal deelnemen.

c. het bewustzijn te bevorderen dat de ondcr a. en b. omschreven idealen
slechts te verwezenlijken zijn in internationaal verband door samenwerking
met onze bondgenoten en gelijkgestcmde gesprckspartners.

Werkwijze. De Stichting wil dit doel bereiken door:
a. het geven van voorlichting over nationale en Lntcrnationale vraagstukken
en het aan de kaak stellen van terzake door de massa-mcdia verspreide on-
juiste informatic;

b. het streven naar een beter begrip tussen Nederland en zijn NATO-partners;

c. het betrekken van de jonge generatie bij de vcrwezenlijking van de bier-
voor genoemde idealen; .

d. het uitgeven of doen uitgeven van geschriften;

e. het inlichten, voorlichten of interpelleren van de ovcrheid en andere daar-
voor in aanmerking komende instanties en autoriteiten over onderwerpen,
welke het doel van de Stichting raken;

£. het beleggen van vergaderingen of bijeenkomsten voor algemene of spcci-
fieke voorlichting, alsmedc het belichten van het eigen standpunt in door
anderen belegde vergaderingen of bijeenkomsten;

g. het onderhouden van betrekkingen met nationale en Internationale organi-
saties, alsmede met buitenlandse instellingeny die soortgelijke doelen na-
streven; en

h. het toepassen van andere, wettelijk geoorloofde middelen, welke hiervoor
bevorderlijk kunnen zijn.

ArtikellO.
BegunsUgers. Begunstiger van de Stichting is iedere natuurlijke of rechtsper-
soon die instemt met de doelstellingen van de Stichting — als blvjk waarvan
geldt het verlenen van financiele steun aan de Stichting.

Bestuur: Voorzitter en Hoofdredacteur Sta-Vast P. J. G. A. Ego;
Vice-Voorzitter en Secretaris E. Erkelens;
Penningmeester P. J. Schouten;

Gedelegeerden: H. v. Helden, H. Hunsche, A. Plaisier, W. J. Scholtz,
D.de Winter.



De door linkse progressievcn beleden polarisatie, in de vorm van het doen herieven
van de marxistische klassenstrijd, het aanscherpen van de tegenstelling arm-rijk,
werkgever-werknemer, hoog-laag in de strijdkrachten, het verwerpen van de dialoog
in vrijwel elk geval van pro en contra, draagt er heel veel toe bij het leefklimaat
grondig te bederven. Evenecns herleefd is het onzalige 'gebroken geweertje' uit de
dertiger japen, destijds een rood stokpaardje dat buiten de strydkrachten werd
bereden, nu een veel gevaarlijker zaak in handen van gezagsondermijnende groe-
peringen erbinnen. De anti-militaristischc installing van dc rode minderheidsregering
bleek o.m. uit haar opvatting betreffende de militaire 'opluistering' van het 25-jarig
regeringsjubileum van H. M. de Koningin: de beruchte mini-parade en haar-- aan-
vankelijke weigering notitie te nemen van het 25-jarig jubileum van de NATO.
Terwijl Oost-Duitsland riicksichtslos doorgaat met het neerschieten van zijn slaats-
burgers, zodra die pogen ook eens de andere kant van de Berlijnse muur te zien en
Sovjet-Rusland zijn oorlogsinspanning in het Midden-Oosten (vnl. in Syrie en Irak)
en op de wereldzeeen koortsachtig opvoert, Icnen onze leiders een willig oor aan
politick gepolariseerde 'pacifisten1 en andcren, die e^nzijdige ontwapening en toe-
nadering tot het Oostblok pogen af te dwingen door deze eis op te nemen in nun
sociaal-economische eisenpakket.
De secretaris van het Interkelijk Vredesberaad, woordvocrder van ons nationale
Christendom, verklaarde zelfs dat de weg naar de wereldvrede alleen maar gewaar-
borgd is ais Europa zich geheel en al in de invloedssfecr van de Sovjet-Unie be-
vindt.... .*)

Het bevorderen .en verheerlijken van ons vijandige ideologieen enerzijds en het
gelijktijdig verslappen van onze moreJe en militaire afweer daartegen anderzijds;
het niet krachtig bestrijden van de reeds genoemde gewelddadigheid; het drijven
naar legalisatie van drugs; het oogluikend toelaten van perfide vormen van indoc-
trinatie als bedreven door 'progressieve' omroepverenigingen en de NOS; de on-
christelijke werken van Kerken, die nu De Mens centraal stellen en zich daarmee
66k al op het progressieve pad bcgeven; al deze dingen bij elkaar kweken een snel
groeiend gevoel van onbehagen bij de gewone burger, die politick nict sterk is
geengageerd en die van zijn goedbetaalde regering meent te mogen verwachten dat
die hem doeltreffend beschermt tcgen de excessen van politiekc avonturiers.

In dc moeilijke tijd waarin wij leven is er behoefte aan een regering die zijn partij-
bclangen — meeY dan ooit — ondergeschikt maakt aan het landsbetang. Helaas kun-
nen wij het tcgendeel constateren: zij poogt met alle macht er haar gepolariseerde
Keerpunt 72 alsnog doorhcen te drammen. De regering is op vele terrcinen niet
bekwaam: fiet amateurisme viert hooglij in de buitenlandse politick, ontwikkelings-
hulp, milieubeheer, volksgezondheid; het opportunismc in sociale zaken, econo-
mische zaken; gevaarlijke slapte bij justitie.

Het zijn niet alleen politici, die ons vertrouwen missen: zij worden geflankeerd
door vele zieleberders en opvoedkundigen, die hun typische bijdragen Icveren aan
de venrietiging van de West-Europese cultuur. De toenemende invloed van marxis-
tisch georienteerde kernen in universitaire en onderwijskringen gericht op de zgn.
'maatschappijverniemving1, o.a. door het met hardc akties afdwingen van bcnoe-
mingen van links-progressieve docenten, vormt zeker niet de minst gevaarlijke ont-
wikkejing waaraan onze opgroeiende generatie is blootgestcld. De protestantse ker-
ken, verenigd in de Wereldraad van Kerken, de katholieken in Pax Christi en in
Justitia et Pax en het bonte gezelschap van het Interkcrkelijk Vredesberaad steuncn
het beginsel van het gewapend verzet tegen hen, die verantwoordelijfc genoemd wor-
den voor het handhaven van al dan niet vermeende sociale onrechtvaardighcden.
Dit ziekelijk verheerlijken van terrcur op basis van liefde voor de medemcns wordt
ook bedreven door een horde 'kritische leraren' van onverdacht roden huize.

Binnen het bestek van deze brief kunnen wij niet eens alle aspecten van onze be-
zorgdheid opsommcn, laat staan daar dieper op ingaan. Maar wat er rich nu in, en
rondom ons land op dit gebied afspeelt, wijst crop'dat dc bedoelingen van de maat-
schappijvernieuwers gericht zijn op een totale ornwenteling naar klassiek ultra-links
model. Gelukkig leven wij nog in een demokratic, waarin de mecrderheld over ons
wel en wee beslist, althans behoort te beslissen. Nog spreekt in Nederland de maclit
van het aantal, maar dan inoet een zo'n groot mogelijk deel van de nu nog 'zwijgen-
de massa' (mogelijk het bestc deel van ons Volk, dat zich hclaas tot nu toe gedwee
laat overdonderen door een relatief klein aantal politieke Eklivisten, \vier pe-
schreeuw versterkt wordt weergegeven door op sensatie beluste of links-gericlite

1) Voor de AVRO-mlctofoon op londfig 3 )uni 1973. lie offlclflc verllulng naiccni Wt IKV n»i MnlcMine van etn door At
Ron. V«. "Ont \jtytf d«arop gcrlcdt veiiork.



publiteitsmedia) wakker worden en zich duidelijk uitspreken tegen de huidige gang
van zaken, dus zich niet opstellen tussen de gedogers.

Wij zijn bepaald niet van zins werkeloos te blijven toekijken bij het verloederings-
proces dat ons land nu ondergaat. Binnen de ons wettelijk gegeven mogelijkheden
zullen wij alles in het werk stellen om de 'zwijgende massa' wakker te schudden en
te wijzen op het juiste gebruik van de nu nog bestaande demokratische rechten, dus
te werken aan zijn politieke bewustwording.

Wij stellen hier nadrukkelijk, dat het OSL zichzelf niet aanmeldt als nieuwe politieke
partij; daarvan zijn er reeds te veel. Het OSL wil — in de geest van zijn Statuten
— werken aan een akticve aanpak van de hiervoor gesignaleerde misstanden; in de
keus van Uw politieke party blijft U vrij, al is die keuze nogal beperkt indien U zich
op basis van positieve religieuze of humanitaire overwegingen tegen de aktiviteiten
van onze rode minderheidsregering wilt afzetten.
Teneinde dit proces van politieke bewustwording op een zo breed mogelijke basis
te kunnen grondvesten, hebben wij onze organisatie opengesteld voor ALL.E NEDER-
LANDERS, die de aktiviteiten van het OSL financieel, daadwerkelijk of moreel
willen steunen.
Zo kunnen wij kraohtig stelling nemen tegen extremistische stromingen, die ons land
stormrijp willen maken voor finlandisering. als tussenstation op de weg naar een
samenleving, geinspireerd door dc idealen van Marx, Stalin, Mao, Castro, Allende en
andere heiligen uit het communistische panopticum. .

Wij verzoeken U onze aktiviteiten te steunen, hetzij in de vorm van een jaarlijkse
bijdrage van tenrainste /15,—, waarvoor U dan tevens een abonnement op ons
minstens 10 maal per jaar verschijnend blad Sta-Vast hebt afgesloten, dan wel met
een eenmalige gift (zie onze rekeningnummers op de voorpagina).

Hoogachtend,

P. J. G. A. Ego. voorzitter.

Verontrust door de in de Staatscourant van 4 februari 1974 gepubliceerdc
plannen van Minister Van Kemenade voor een verdere vernieuwing van
primair en sccundair onderwijs, welke noodzakelijk zal leiden tot een versnel-
de en systematischc politieke indoctrinatie van onze schooljeugd, is het OSL
overgegaan tot dc instelling van een SCHOOLWACHT, die o.m. door ouders
geconstatecrde indoctrinatie nader ondcrzockt en zo nodig rapporteert aan de
bcvoegde inslanties (Postbus 12, Zaandairi).

Ilet OSL voelt gcen enkelc behoefte aan \velke nivellering noar beneden dan
ook noch aaii socialistisch-maniistische bcinvloeding van onr.e schooljeugd.
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Betr«ft: Anti-NAVO-oongres te Utrecht,

Het door de (witte) BVD georganiseerde "Anti-Navo-congres", dat op
23-11-74 werd gehouden in het Congresgeliouw van de Koninklijke Jaarbeurs" te
Utrecht werd, aldus agent, bijgewoond door ongeveer 500 personen, overwegend
zeer jeugdig en afkomstig uit vele landen van West-Suropa.

Hoewel het congres om plm. 10.30 uur een aanvang nam, kwamen de mees-
te deelnemers eerst rond 12.00 uur de zaal "binnen. Vanaf het begin werd al
spoedig duidelijk, dat niet iedereen pro dit congree was, want er was ook
een groep van het "Oud-StrijderBlegioen" (OSL), die vele stickers uitdeelde
ten gunste van de NATO. De teksten van enkele stickers luiddens NATO 25 jaar
Veiligheid, De KARINIERS hebben het (weer) goed gedaan en Wees eens vriende-
lijk voor Zuid-Afrika voor de aardigheid. ( Daarnaast werden
er om plm. 15*00 uur 45 stinkbommen op het podium en in de zaal tot "ontbin-
ding" ge\rracht, hetgeen een gespannen sfeer tengevolge had. Er werden zelfs
oproepen via de geluidsinstallatie gedaan om uit te kijken naar deze ordever-
stoorders. In feite hadden de organisatoren/ordebewaarders de vertegenwoordi-
gers van het OSL al direct willen weren, doch vanuit de zaal werd gesteld,
dat "in een democratic" een ieder vrij zijn mening meet kunnen uiten kls hij
maar niet hinderlijk optreedt. Aan die oproepen was het te danken, dat het
OSL werd toegelaten.

Komisch. intermezzo was het optreden van van het
OSL. Het liep namelijk heel rustig naar de omroepinstallatie en deelde mee,
dat hij een fout van de organisatie kwam rechtzetten. De organisatie was ver-
geten te zeggen, zo vervolgde hij, dat de NATO 25 jaar veiligheid betekende,
(de tekst van §6n van de stickers dus). Hij ontving hiervoor een daverend ap-
plaus gevolgd door een doodse stilte toen men in de zaal in de gaten kreeg
waarvoor men geklapt had.

'V,
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B|J'«9« Rapport

Geachte Heer/Mevrouw.

Wij vragen u even rustig de tijd te willen nemen om het onderstaande aandachtig te lezen, mocht
het weerklank bij u vinden, dan zult u zeker nader kontakt met ona willen opnemen.

In de afgelopen vijf en twintig jaren hebben zich in de landen van de Vrije WereM (Weat Europa
en Noord Amerika), aanyankeujk nauwelijka merkbaar maar allengs met toenemende vaart, in-
grijpende maatschappeujke veranderingen voltrokken die ona dwingen tot nadenken: gaan wij zo
degoedekant op, enzoja, is er dan geen gevaar dat deze zaak uit de hand zal lopen, of gaathet
fout, en is er dan nog een mogeujkheid om die atroomveranelling te keren?

Om duidelij k te maken wat wij bedoelen, willen wij in herinnering brengen, dat wij aedert 1945 op
redelijke wijze geregeerd zijn door afwiaselende coalities in verachiUende aamenat^Jling van
cpnfesaionelen, socialisten en liberalen, zoala het betaamt in een democratie, waarin geen enkele
richting de absolute meerderheid achter zich heeft.

Dat wij na de bezetting (en na het verapalen van Nederlanda-IndiB) wear een levensvatbare kleine
staat zijn geworden, danken wij, behalve aan de eigenschappen van het Nederlandae volk,
bovenal aan de Verenigde Staten, die met enige hulp van Engeland, Frankrijk en Canada, ona
eerst van de Duitaera hebben bevrijd en vervolgens op grootacheepse wijze door middel van de
Marshall-hulp op de been hebben geholpen.

Het leek ons juist deze harde historische feiten nog eena onder Uw aandacht te moeten brengen,
omdat het bij grote groepen Nederlandse 'bon ton' is geworden op de Amerikanen te achimpen an
te ontkennen, dat de Verenjgda Staten als drijvende kracht van de NATO, waarvacuNc
gelukkig nog lid ia, onze vrijheid en veiligheid garanderen.
Onze erkenteujkheid houdt niet in, dat wij critiekloos zouden moeten staan tegenover allea wat
Amerika doet, maar zij impliceert wel, dat alien, die zich van het Amerikaanse bondgenootachap
willen loamaken, onvermijdeujk en willens en wetens hi de kaart van het Ruasiache communiame
spelen en aansturen op wat op zijn minst met Tinlandiaering' wordt aangeduid en, waarschijn-
lijker, op een Nederlandse volksrepubliek, waarin onze geestelijke en materiBle waarden ten
ondergang zijn gedoemd.

Het is met aanstonds aannemelijk, dat alle vogela van diverse phiimage, die zichzelf ala
progressief, nieuwlinks, anti-militariatisch, anarcfflstisch, pietistisch aandfenen, zich ten voile
bewust zijn van het onheil dat zij aanrichten.

Alvorens daarop nader in te gaan, kijken wq nog even om ona been in Europa. Wij zien dan, dat
Nederland met andere landen is ingebed in veracnulende belangrijke verdragen, vooral die van de
NATO, de Benelux en de Europese Economiache Gemeenacnap, en daardoor de mogeujkheid
heeft zijn stem internationaal te laten horen. Ona land doet dat ook, maar met de hmderujke
hebbelijkheid steeds weer in Internationale colleges op te treden met het vermanende vingertje
van de beter wetende schoolmeester.
Andere landen ergeren zich ter dege aan deze betweterij, maar hebben nog niet weten te bereiken,
dat de Nederlandse vertegenwoordigers zich daarvan bewust warden. Nederland ia internationaal
zo braaf, dat men geneigd zou zijn aan te nemen, dat alles bij ons ook wel fijn in orde zal zijn en
dat er geen alarmerende punten van overeenkomst bestaan tussen ons land en bijv. het Verenigd
Koninkrijk aan de overzyde van het Kanaal, dat op het punt staat politick-economisch volkomen
in te storten.
Ware sympathie draagt men ons niet toe en dat is in de intemationale staatakunde ook minder
nodig, vooropgesteld dat een land weet waar het staat en zich niet verbeeldt een voorbeeld vooi
anderen te zijn. Nederland doet dit laatste wel.

Indien men als uitgangspunt neemt, dat de regering er in de eerste plaata voor heeft te zorgen dat
de Staat der Nederlanden gehandhaafd blijft, dan dient een kabinet een vooratander te zun van
een krachtige verdediging (tezamen met onze bondgenoten) naar buiten en van het handhaven
van wet en orde in het binnenland. Van geen van beide is tegenwoordig sprake: grote drommen

en luidkeels aan op h
NATO en wensen zodoende de deur open te zetten voor de Ruasische macht en invloed uit het
oosten.

.
socialisten, pacifisten, communisten en anarchisten dringen luidkeels aan op het verlaten van de

Met de handhaving van de binnenlandse orde is het al even treurig gesteld. De misdaad floreert
in alle opzichten en van het gezag trekt een onwillige menigte zich nog maar een achijntje aan.



uit de STATUTEN van de Stichting O.S.L**) zoals deze op 26 fcbruari 1973 te
Amsterdam bij notarise acte werden gepasseerd.

DOEL EN WERKWUZE
Artikel2.
Doel. In bet leven geroepen op initiatief van bet Oud-Strijders Legioen, ver-
eniging van Nederlanders, die bet Koninkrijk der Nederlanden in militair ver-
band gediend hebben, heeft de sticbting ten doel in dezelfde geest, welke in
bet Oud-Strijders Legioen leeft, werkzaam te zijn voor mile Nederlanders, onge-
acht bun godsdienstige, tevensbeschouwelijke of politieke overtuigbig — mits
niet anti-militaristisch* en/of anti-demokratiscb — en:
a. zich in te spannen voor bet behoud van de demokratische verworvenbeden.
welke in bet verleden mede door Nederlandse militairen werden bevochten;
b. bet voortbestaan te helpen verzekeren van bet Koninkrijk der Nederlanden
als een vrije, gezonde en vooruitstrevende samenleving, waarin oprecht ge-
streefd wordt naar een evenwichtige verdeling van plichten en voorrecbten
van alle Nederlanders, zonder dat de Stichting hierbij eenzijdig aan enige
partij-politieke strijd aktief zal deelnemen;
c. bet bewustzijn te bevorderen dat de onder a. en b. omschreven idealen
slechts te verwezenlijken zijn in internationaal verband door samenwerking
met onze bondgenoten en gelijkgestemde gesprckspartners.
Werkwtyw. De Stichting wil dit doel bereiken door:
a. bet geven van voorlichting over nationale en Internationale vraagstukken
en bet aan de kaak stellen van terzake door de massa-media versprdde on-
juiste informatie;
b. bet streven naar een beter begrip tussen Nederland en zijn NATO-partners;
c. bet betrekken van de jonge generatie bij de verwezenlijking van de hier-
voor genoemde idealen;
d. bet uitgeven of doen uitgcven van geschriften;
e. bet inlichten, voorlichten of interpelleren van de overheid en andere daar-
voor La aanmerking komende instances en autoriteiten over onderwerpen,
welke bet doel van de Stichting raken;
f. het beleggen van vergaderingen of bijeenkomsten voor algemene of speci-
fieke voorlichting, alsmede het belichten van het eigen standpunt in door
anderen belegde vergaderingen of bijeenkomsten;
g. het onderhouden van betrekkingen met nationale en Internationale organi-
saties, alsmede met buitenlandse instellingen, die soortgelijke doelen na-
streven; en
h. het toepassen van andere, wettelijk geoorloofde middelen, welke hiervoor
bevorderiijk kunnen zijn.
Artikel 10.
Begunstlgers. Begunstiger van de Stichting is iedere natuurlijke of rechtsper-
soon die instemt met de doelstellingen van de Stichting — als blijk waarvan
geldt het verlenen van financiele steun aan de Stichting.

*) beweging tegen het onderhouden van legera
**) De Stichting voert in haar naam de letters OSL als teken van herkenning van het
organisatorische verleden met de toevoeging 'voor politieke bewusrwording' als aanduiding
van hetgeen wordt nagestreefd.

Bestuur: Voorzitter en Hoofdredacteur Sta-Vast P. J. G. A. Ego;
Penningmeester P. J. Schouten;

Gedelegeerden: H. W. v. Helden, H. Hunsche, Drs. J. de Jong, A. Plaisier,
W. J. Scholtz, J. C. v. Sphmder, D. de Takach-Kerkhoven,
D.de Winter

Medewerkers aan het opinieblad Sta-Vast: J. J. ten Berge s.j.; Dr. M. W. J.
M. Broekmeyer; E. Erkelens; P. v. Hulssen; H. Hunsche; Mr. G. A. Lamsvelt;
D. Meeldijk; H. J. Peelers; H. Pors jr.; Dr. H. J. Visser; Drs. A. M. ter Weer;
Dr. A. Zeegers, e.a.



Ook de grate misdaad bloeit ate nooit tevoren. Moord, roofmoord, histmoord en kindermoord,
ernstige geweldpleging. mensenroof, gijzeling en bankovervaflen zijn aan de orde van de dag.
Premier den Uyl meende indertijd dat de misdaad ztfn oorsprong vond in annoede en
krotwoningen. net is moeiUjk deze stalling te bliiyen verdedigen, sedert een kort opeenvolgende
serie zware misdaden blijkt te zijn gepleegd door ueden uit een gewone burgerlijke omgeving.

En joist omdat bet in de lijn van het marzisme ligt, misdaad te koppelen aan nood en armoede,
terwijl de 'armen' als slachtoffers van het kapitaUsme worden beschouwd. warden never het
kapitalisme dan de misdaad bestreden. Onder dit Kabinet zien wij dan ook vertederende zorg
voor de misdadiger en een ontstellende onverechilligheid tegenover diens slachtoffers.

De drng-sitaatie is zo mogelijk nog slechter. Minister Irene Vorrink is een voontander van het
vrijgeven daarvan; haar zoon Koos Zwart propageert ze via de VARA. Nederland neemt in de
Internationale smokkelhandel van marihuana, cocaine en heroine een vooraanstaande plaats in.
De meestal onherstelbare schade, welke drugs bij onze jongeren aanrichten, stempelt de invoer
ervantoteenzeerernstigmiadriif. De verslaafden hebben er soms alles voor over om aan geld te
komen voor meer; in die toestand worden zij zelf dan ook gevaarUjke miadadigers.

Het eeonomiadte kUmaat is ongezond. Dat wij een tijd van economische recessie meemaken, kan
men niemand verwijten, maar wel moot men deze regering voorhouden, dat zjj het economische
klimaat ongezond houdt. Zjj slaat alk wHze raad van onze beste eoonomen in de wind en pompt
alleen vrijwel willekeurig een aantal mujarden in allerlei projecten, die aBeen plaatseujk en

Doordat de regering zich - alweer volgens het mandsme - inzet voor de verheffing van de
ongeachoolde werknemer, zijn boeren, middenstandera, kleine zelfstandigen en ondernemers in
betverdomhoekjeterechtgekomen. Deprogreesief-radicalenkerenzichfeltegende 'prestatie- en
consumptie-maatschappij en vinden 'winst een vies woord.
De gevolgen bliiven met uit: opstandigbeid onder de boeren, nauweUjks bedwongen veront-
waardiging bij de middenstand. toenemende -armoede onder rentetrekkera en niet-waardevaat
gepenaioneerden, groeiende onzekerheid bij de kleine zelfstandigen en een sterk verminderde
investeringshist bij de ondernemers. Dit laatote zal in ved gevaUen laden tot een vermindering
van de werkgelegenheid, dus tot een onnatuurlijk snelle verboging van de druk op sociale

ifondsen.

De ontwikkaHnysamenwerkmg spitst zich toe op 't verJenen van ste
landen en "bevnidingsbewegingen, de meeste daarvan ontvangen nog i

n aan welgevallige 'rods'
teer stem van Moakou of

Peking. Naar onze overtuiging moot ontwikkelingssamenwerldng erop gericht zijn directs
humanitaire hulp te verlenen, waar er sprake is van nood en verder op kenniaoverdracht,
waardoor het geholpen volk in de kortst mogetijke tijd zijn eigen boontjes bert doppen. Met de
export van socialisroe kan men zich lelijk in de vingera snqden want het marxisme, of
intemationaal-sociausme, brengt geen gehik.

Het ondenrijawordt er ook niet beter op. Op vde scholen is er sprake van 'linkae* mdoctrinatie
van de jeugd, van het aansporen tot ezperimenteren met drugs. Van bogerhand wordt ook hier
gestreefd naar nivellering, d.w.z. afstemmen van de leerstof op de laagst-begaafden. De toekting
tot het universitair onderwijs wordt afhankelijk gesteld van een lot uit de loterij. De nivellering
van mkomens werkt ertoe mee dat de zin tot net volgen van een voortgezette atudie wordt
afgestompt. De huidige onderwijspolitiek werkt aldus verschralend.
Omdat deze dreigende ontwikkeling zo snel mogelijk moot worden gestopt, heeft onze Stichtmg
de OSL-Schoolwacht opgericht. Deskundigen op ondenrijsgebied nemen specineke klachten in
behandeling, die mm door yerontruste ouders worden voorgelegd. Indien u meer wilt weten over
onze Schoolwacht, die feitelijk werkt als ombudsman voor het onderwijs, kunt U zich wenden tot
OSL-Schoolwacht, Postbus 12, Zaandam.

Defenoie werd - volgens Keerpunt '72 • het voomaamste doehrit van de radicate progressieven.
Als openlijke of verkapte paladijnen van Moakou zijn ze van nature anti-NATO en anU-Amerika.
Dit Kabinet belijdt eneixijds trouw aan het bondgenootschap en zjjn daarin aangegane
verplkhtingen, anderzijds een niet-aflatende hoop op bet vestigen van een 'vreedzame
coexistentie' & la Russe, de aperte mislukking van net terzake gevoerde intemationale overteg
(Europese Veiligheidsconferentie; e.d.) ten spijt. Als voorschot op die hemelse toestandleen forae
inkrimping van onze strijdkrachten, ofschoon het de regering bekend is dat die van Rusland en
zijn satellieten te land, in de lucht, maar vooral ter zee, in snel tempo tot onmstbarende grootte
zijn opgevoerd.

De kerken • verontrust door het sterke verloop van hun lidmaten • zoeken naar wegen om de
jongeren opnieuw aan zich te binden. Ze hebben zich daarom begeven op een aards pad, dat
opvallend dichtbij en prrallel aan het marxistische loopt; het eindpunt ervan moet daarom ook
wel in Moskou liggen. Deze veronderstelnng werd in 1973 bevestigd, toen de secretaris van het
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), gemeenschappeUjk orgaan van de negen grote Nederlandse
kerken, op 3 juni voor de AVRO-microfoon ofncieel verklaarde dat het IKV de vrede eerst
gewaarborgd acht wanneer Europa zich geheel en al binnen de invloedssfear van de Sovjet-Unie
bevindt. Deze ontsteUende uitspraak is sedertdien herhaaldeujk aangevallen, maar niet door het
IKV herroepen en door geen van de negen leden veroordeeki. Zo U weet gaat de Wereldraad van



KerkOTzeervCTmhetverlenenvanateunaantwroristiBcbflljeweg^
zo de 'apartheid' te bestrijden.
Binnen het bestek van deze brief moeten wrj het hierbij laten. Ons blad STA-VAST gaat dieper
op deze onderwerpen in. Wrj vinden de toestand in Nederland uiterst zorgwekkend. Wat er zich
momenteel in ons land afspeelt, wijst crop dat de bedoelingen van de maatschappijvernieuwers
gericht zijn op een totale omwenteting naar links (gebaseerd op achterhaalde theorieen) die in de
landen waar men ze krachtdadig heeft doorgevoerd tot schandelrjke vrijheidsberoving van de
gewone burger en tot dictatoriale macht van het 'socialistische' partajbestuur heeft geleid. Men
meet in Nederland niet in alle nafeve, burgerlrjke gezapigheid denken, dat hier niet kan gebeuren,
hetgeen in Portugal geschiedt. Ook daar is weer gebleken, dat het communisme zijn plannen
gereed had om gebruik te maken van de verwarring en het land op te schepen met een
volksrepubliek.

Het besef dat vrijheid, geeetelijke vrijheid hi de earste plaats, van groter belang is voor de
waarde en inhoud van een mensenleven dan materiele welvaart, leeft sterk bij ons, die tijden
hebben gekend waarin die vrijheid ons tijdelijk werd ontnomen. De vrijheid, die wrj hier bedoelen
is bepaald geen bandeloosheid; het is de vrijheid die op evenwichtigheid stoelt, dus op een voor
ieder aanvaardbare balans tussen rechten en phchten, zonder aantasting van de menselijke
waardigheid. In de huidige tolerantie-stemming wordt dit laatste vaak vergeten.

Voor het behoud van het Vrije Westen. dat voordurend wordt bedreigd door het mandstischp
Oosten van Europa, niet zozeer aan de grans tussen beiden. maar heel duidelijk door progress)*
radicale infiltratie van binnen-uit, willen wij ons krachtig inzetten. HIER moet de strijd worden
uitgevpchten. HIER kunnen wij die winnen, mits wij alien tezamen de zaken nuchter onder de
ogen zien en ons eensgezind, met behulp van onze waardevolle democratische rechten, tegen de
aanranders keren.
HET IS NOG NIET TE LAAT OM ER IETS AAN TE DOEN. Nog leven wn in een democratic

zich tijdig losmaakt uit de onverschilligheid. zich kritiach opstelt tegenover de indoctrinatie-
stromen die een relatief klein aantal politieke actiyisten over haar uitstort, zich niet langer passief
opstelt tussen de gedogers van ons door progressief-radicale elementen overheerste Kabinet.

van mening bent dat het beter is bestaande misstanden met weloverwogen maatregelen uit de
wegteruimen dan de maatschapprj omver te werpen in de vage hoop dat er daarna bij toverslag
een droomwereld op de puinhopen verrijst, verzoelcen wij u onze activiteiten te steunen, hetzij hi
de vorm van een jaarlijkse bijdrage van minstens f 20,-, waarvoor u dan tevens een abonnement
op ons tien maal per jaar verschijnend opinieblad STA-VAST bebt afgesloten, dan wel met een
eenmalige gift (rie de rekeningnummers op de voorpagina).

Deze wens om aansluiting bij ons streven is bepaald bescheiden hi verband met de levens-
belangen van ons land, waarvan in deze brief sprake is. Ook in Nederland dreigt de revdutie van
binnen uit en het is bepaald niet alleen Arie Groenevelt, de vooraitter van de Industriebond NW,
die met een oorlogsvendaring aan onze huidige maatschappij voor de dag is gekomen.
Achter en naast hem staan duistere machten, die georganiseerd zijn om zich de macht Lu
Nederland toe te eigenen. 'Caveant consules!' 'Dat de consuls mogen waken', schreven reeds de
Romeinen. Dat onze huidige machthebbers waakzaam zijn, is bepaald niet gebleken, zij laten zich
met de linkse stroom meedrijven.

Vandaar ons verzet. Het overgrote deel van de Nederlanders wil onze staat behouden zoals die
met al zijn verworvenheden bestaat, meegaande met de tijd, maar zich verzettende tegen de
machtswellust van een kleine groep drijvers en revolutionairen.
Indiem U tot die grote groep Nederlanders behoort, maakt dan ook La eigcn kring onze
denkbeelden tot gemeen goed. Ook jongeren zijn van harte welkom. Zij rullen zich bij ons thuis
voelen onder de bezielende leiding van jonge mensen, die ons streven actief steunen en uitdragen.

Hoogachtend,

P. J. G. A. Ego. Voorzitter.



Betreft: 0 .S.L«-Najaarsbijeenkomat.

Op zaterdag 4 oktober 1975 werd door het Oud Strijders
Legioen een najaars-bijeenkomst gehouden in de bovenzaal
van Sitters Restaurant,Westerwagenstraat "}k te Rotterdam.

Aanvang s 10.30 uur, einde 16.00 uur.

Aanwezigi + 50 personen.

Als voorzitter heet het gezelschap welkom.
Hij deelt mee, dat het O.S.L. + 6500 leden telt, dat bijna 1$ aan-
wezig is. Hij steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.
Hij vraagt met klem aan de aanwezigen , hun invloed uit te oefenen,dat
meer leden de bijeenkomsten en vergaderingen gaan bezoeken.

Ook vraagt hij de aanwezigen hun aktiviteiten uit te breiden en wanneer
zij ideeen hebben er nu de gelegenheid ie deze aan de anderen mee te de-
len.

Oud-Officier , deelt mee, dat hij een kader om zich heen is
gaan vormen. Hij heeft al diverse goede krachten.Hij stelt aan de aan-
wezigen voor Dhr ,maatschappij-leraar o.a. aan de Politieschool
te Leusden.Hij leert zijn leerlingen politieke bewustwording en de O.S.L.
gedachten.

Dhr deelt dit streven en vertelt Sen gebeurtenis; een man bezocht
hem op een avond aan de wouing en vroeg hem of hij ale adviseur bij de
O.S.L. kon toetreden. De man zeirlk ben N.S.B.-er geweest en heb aan het
Oostfront gevochten. Zo , zei Dhr. , dat viud ik eerlijk, maar U komt
er bij mij niet in. Ik heb een bepaald respect voor N.S.B.-ers die naar
het Oostfront zijn gegaan, maar ik walg van N.S.B.-ers, die hier zijn
gebleven en er veel beter van zijn geworden.

lemand die onbekend wenst te blijven, vraagt de voorzitter; is het O.S.L.
bereid mee te gaan naar een vergadering van de Ned.Yolks Unie van Dhr.
GUMMERVEEN.

Dhr. antwoordt(neen.
De onbekend gebleven persoon verlaat hierna de zaal.

Vanuit de zaal , licht handgeklap.

Namens een groot aantal aanwezigen,wordt om een andere naam gevraagd,
zij willen van "O.S.L.»af.

Dhr. antwoordt| vergeet het maar, de eerst komende jaren blijft
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het zoal» het nu is.

deelt mee, dat hij voor
een bepaalde dienst werkt en dat hij veet dat de cellen van de commu-
nist en in een sneltrein vaart worden vergroot.Wij mo e ten waken voor
infiltranten. Verder vertelt hij, over de ergelijke manier waarop domi-
nee __ de communistische vergaderingen toespreekt. Volgene hem is
zelfe Dhr. ook in hun cellen binnen gelopen.

Dhr. (bestuurslid) zegt met heilige overtuiging, dat hij wel in
overweging wil geven, dat leden die bij de V.V.D. zijn aangesloten moe-
ten bedenken, dat de P.v.d.A. wel eens in de toekomst met de V.V.D. zal
eamen gaan. Tot slot wil ik opmerken, het O.S.L. moet groter, de funderinj
is reeds gelegd nu aan ons de taak om op te bouwen. Praat hierover met U
tafelgenoten.

Dhr. ; wij gaan nu aan tafel, om Hf.OO uur zijn wij hier weer terug.

Dhr. vertelt, dat hij alle adressen van artsen in Nederland had ge -
kocht voor de prijs van fl.65,00 en van de tandartsen voor fl.*f5,00.
Ook moet hij in het bezit zijn van de adressen van directeuren. Hij stuurt
al deze personen een formulier van Politieke Bewustwording.
Hij vertelt dan, dat hij op een nacht om 3*00 uur werd opgebeld door een
arts. Deze vroeg hem: "Bent U kwaad, dat ik om deze tijd telefoneer?
"Natuurlijk" zei Dhr. . De arts zei:"Dat was ik ook toen ik die sme-
rige brief van Politieke Bewustwording van U ontving".
Dhr. , reageerde hierqp, door te zeggen:"Ve hebben elkaar toch ergens
gevonden, want wij zijn beiden kwaad11.

Dhr. , zegt over het J.A.C., dat is een smerige instelling, waar wij
ook onze aandacht aan moeten besteden. Betreffende het gebruik van"drugs"
meftte epreker op, dat Mevr. van het O.S.L. in Rotterdam en omgeving
de patienten op de juiste wijze opvangt.
Mevr, van het O.S.L. doet uitstekeud werk met de opvang van de
van huis weggelopen kinderen, aldus Dhr.

Dhr. , contact-man van het C.S.L. te Amsterdam deelt raee, dat hij
_

maandagavond 6 oktober 1975 de eerste vergadering in Amsterdam heeft ge-
organiseerd, hopelijk zullen daar 15 leden aanwezig zijn. Volgens hem
weigert de heer inzage te geven van de leden lijst.
Dhr. ___ , contactman voor Rotterdam en omgeveing zegt; ik weet ook
niet hoeveel leden Rotterdam telt, ook hij krijgt geen inzage bij .
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Dhr. deelt mee, dat hij niet meer in de Telegraaf zal schrijven.
Zijn oog is nu gevallen op de GelderaeCourant - de Twentse Courant en
om het noorden te bereiken zal hij schrijven in de Leeuwarder Courant.

Dhr. zegt, dat Geestelijke Weerbaarheid niet van de grond zal komen,
omreden dat het te slap wordt aangepakt. Verder deelde hij mee, dat hij
naar het politiekorps van Twello een adhaesie betuiging had gestuurd,
naar aanleiding van het feit, dat daar politiemensen aangesloten bij
de Nederlandse Politiebond zlchallen hadden bedankt, daar zij niet lan-
ger bij het N.V.V. aangeeloten willen zijn.

Dhr. komt met het volgende voorstel : "Wij moeten aktie gaan voeren
tegen het duurder worden van het autorijden, bijvoorbeeld door onze
eigen auto drie dagen te laten staan en one dan verplaateen met openbaar
vervoer". Geloof maar dat het dan een puinhoop wordt,aldus spreker.

w

Volgens Dhr. moet Dhr. van de Troa een goede vriend van hem zijn
en mee zal helpen de Vara te vernietigen.

Vervolgene doet Dhr. het verzoek aan de aanwezigen om stickers te ko-
pen met het opschrilt" Bij Den Uyl is Uw daalder een gulden waard".

Dhr. zegt, dat hij donderdagmiddag 2 oktober 1975 tet Stadskantoor
te Rotterdam had opgebeld. Hij gaf zich voor een ander uit en vroeg aan
de telefoniste, de man te mogen spreken die voor St.Nicolaas speelt.
Hij werd door verbonden en serious vroeg een man vat hij wildex"ik wil
dat onmiddelijk de rode vlag, liefst met sikkel en hamer wordt uitgesto-
ken van het Stadskantoor. Ik vind het geweldig wat jullie doen voor de
verzetstrijders in Spanje.
De man aan de andere kant van de lijn antwoordde:"Hijnheer ik moet U tot
mijn spijt meedelen, dat Burgemeeeter van der LOUW niet te bereiken is".
Het zijn anders wel toestanden tegenwoordig, hoe is het in hemelsnaaa
mogelijk om een van der LOUW als Burgemeester in Rotterdam te plaatsen.

Tot slot vroeg Dhr. , de aanwezigen, het boek te kopen van "Nederland-
se Ereschulden". Hieraan werd een gretig gevolg gegeven.

Niete meer aan de orde zijnde sluit Dhr. , om 16.0O uur de bijeenkomst

EINDE.
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berkel en rodenrija

- STICHTING VOOR POLITIEKE BEWUSTWORDING -

Berkel en Rodenrijs, datum poststempel

L.S.,

Wij vragen u even rustig de tijd te willen nemen om het onderstaande aandachtig te lezen, mocht
het weerklank bij u vinden, dan zult u zeker nader kontakt met ons willen opnemen.

In de afgelopen vijf en twintig jaren hebben zkh in de landen van de Vrije Wereld (West Europa
en Noord Amerika), aanvankelijk nauwelijks merkbaar maar allengs met toenemende vaart, in-
grijpende maatschappelijke veranderingen voltrokken die ons dwingen tot nadenken: gaan wij zo
de goede kant op, en zo ja, is er dan geen gevaar dat deze zaak uit de hand zal lopen, of gaat het
fout, en is er dan nog een mogelijkheid om die stroomversnelling te keren?

Om duidelijk te maken wat wij bedoelen, willen wij in herinnering brengen, dat wij sedert 1945 op
redelijke wijze geregeerd zijn door afwisselende coalities in verschillende samensteUing van
confessionelen, socialiaten en liberalen, zoals het betaamt in een democratic, waarin geen enkele
richting de absolute meerderheid achter zich heeft.

Dat wij na de bezetting (en na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indie*) weer 'n levensvatbare
kleine staat zijn geworden, danken wij, behalve aan de eigenschappen van het Nederlandse volk,
bovenal aan de Verenigde Staten, die met de hulp van Engeland, Frankrijk en Canada, ons
eerst van de Duitsers hebben bevrijd en vervolgens op grootscheepse wijze door middel van de
Marshall-hulp op de been hebben geholpen.

Het leek ons juist deze harde historische feiten nog eens onder Uw aandacht te brengen. omdat
het bij grote groepen Nederlanders Tx>n-ton' is geworden op de Amerikanen te schimpen en te
ontkennen, dat de Verenigde Staten als drijvende kracht van de NATO, waarvan Nederland
gelukkig nog lid is, onze vrijheid en veiligheid garanderen.
Onze erkentelijkheid houdt niet in, dat wij kritiekloos zouden moeten staan tegenover alles wat
Amerika doet, maar zij impliceert wel, dat alien, die zich van het Amerikaanse bondgenootschap
willen losmaken, onvermijdelijk en willens en wetens in de kaart van het Russische communisme
spelen en aansturen op wat op zijn minst met Tinlandisering' wordt aangeduid en,
waarschijnlijker, op een Nederlandse volksrepubliek, waarin onze geestelijke en materiele
waarden ten ondergang zijn gedoemd.

Het is niet aanstonds aannemelijk, dat alle vogels van diverse pluimage, die zichzelf als
progressief, nieuwlinks, antimUitaristisch, anarchistisch, pietistisch aandienen, zich ten voile
bewust zijn van het onheil dat zij aanrichten.

Alvorens daarop nader in te gaan, kijken wij nog even om ons been in Europa. Wij zien dan, dat
Nederland met andere landen is ingebed in verschillende belangrijke verdragen, vooral die van de
NATO, de Benelux en de Europese Economische Gemeenschap, en daardoor de mogelijkheid
heeft zijn stem internationaal te laten horen. Ons land doet dat ook, maar met de hinderlijke
hebbelijkheid steeds weer in Internationale colleges op te treden met het vermanende vingertje
van de beter wetende schoolmeester.

Andere landen ergeren zich terdege aan deze betweterij,. maar zij hebben nog niet weten te
bereiken, dat de Nederlandse vertegenwoordigers zich daarvan bewust worden. Nederland is
internationaal zo hraaf, dat men geneigd zou zijn aan te nemen. dat alles bij ons ook wel prima in
orde zal zijn en dat er geen alarmerende punten van overeenkomst bestaan tussen ons land en
bijv. het Verenigd Koninkrijk aan de overzijde van het Kanaal, dat op het punt staat
politiek-economisch volkomen in te storten.

Ware sympathie draagt men ons niet toe en dat is in de Internationale staatskunde ook minder
nodig, vooropgesteld dat een land weet waar het staat en zich niet verbeeldt een voorbeeld voor
anderen te zijn. Nederland doet dit laatste wel.



UITTREKSEL
uit de STATUTEN van de Stichting voor Politieke Bewustwording. gevestigd te
'a Gravenhage.

NAAM, DOEL EN WERKWIJZE
Artikel 1. ^, ; .-,V=V
Naam. De Stichting dra&gt de naam: Stichting voor Politieke Bewustwording.
Zetel. De Stichting is gevestigd te 's Gravenhage.
Kenmerk. De Stichting voert als kenmerk de letters OSL. *)

Artikel 2.
Doel. De Stichting heeft ten doel:
a. zich in te spannen voor het behoud van de demokratische verworvenheden;
b. het voortbestaan te helpen verzekeren van het Koninkrijk der Nederlanden als een
vrije, gezonde en vooruitstrevende samenleving, waarin oprecht gestreefd wordt naar
een evenwichtige verdeling van plichten en voorrechten van alle Nederlanders, zonder
dat de Stichting hierbij eenzijdig aan enige partij-politieke strijd aktief zal deelnemen;
c. het bewustzijn te bevorderen dat de onder a. en b. omschreven idealen slechts te
verwezenlijken zijn in internationaal verband door samenwerking met onze bondge-
noten en gelijkgestemde geaprekspartners.

Werkwijze. De Stichting wil dit doel bereiken door:
a. het geven van voorlichting over nationale en Internationale vraagstukken en het aan
de kaak stellen van terzake door de massa-media verspreide onjuiste informatie;
b. het streven naar een beter begrip tussen Nederland en zijn NATO-partners;
c. het betrekken van de jonge generatie bij de verwezenlijking van de hiervoor
genoemde idealen;
d. het uitgeven of doen uitgeven van geschriften;
e. het inlichten, voorlichten of interpelleren van de overheid en andere daarvoor in aan-
merking komende instanties en autoriteiten over onderwerpen, welke het doel van de
Stichting raken;
f. het beleggen van vergaderingen of bijeenkomsten voor algemene of specifieke voor-
lichting, alsmede het belichten van het eigen standpunt in door anderen belegde
vergaderingen of bijeenkomsten;
g. het onderhouden van betrekkingen met nationale en Internationale organisaties,
alsmede met buitenlandse instellingen, die soortgelijke doelstellingen nastreven; en
h. het toepassen van andere, wettelijke geoorloofde middelen, welke hiervoor
bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 10.
Begunstigers. Begunstiger van de Stichting is iedere natuurlijke of rechtspersoon die
instemt met de doelstellingen van de Stichting — als blijk waarvan geldt het verlenen
van financiele steun aan de stichting.

*) De Stichting is voortgekomen uit het OUD-STRIJDERS LEGIOEN - een organiaatie van
Nederlanders, die het Koninkrijk der Nederlanden in een of ander milifciir verband (w.o. de
illegaliteit) dienen of hebben gediend- - en voert de letters OSL ale herkenning van de oorsprong.

Bestuur: Voorzitter: P. J. G. A. Ego;
Vice. Voorzitter: H. J. Peeters; Secretaris: P. V. v. Hulssen; Penningm.: P. J.
Schouten; Commissaris: Mr. R. van Dam.

Gedelegeerden: Jkvr. H. Beelaerts van Blokland, J. H. van Doorne, H. W. van Helden,
H. Hunsche, Mevr. A. M. Qudendijk, A. Plaizier, J. C. v. Splunder, Mevr. D. de
Takach-Kerkhoven, D. J. de Winter.

Medewerkers aan het opinieblad Sta-Vast: J. J. tenBerges.j., Dr. M. W. J. M. Broek-
meyer, P. J. G. A. Ego (Hoofdredacteur), E. Erkelens, P. V. v. Hulssen, H. Hunsche,
J. H. Jansen, Dr. H.'Kahrel. Mr. G. A. Lamsvelt, D Meeldijk, H. J. Peeters,
H. Pors, Drs. P. W. van Veen, Dr. W. J. A. Visser, Drs. A. M. ter Weer, Mr. Dr. A.
Zeegers. e.a.



Indien men als uitgangspunt neemt, dat de regering er in de eerste plaats voor heeft te zorgen dat
de Staat der Nederlanden gehandhaafd blijft, dan dient een kabinet een voorstander te zijn van
een krachtige verdediging (tezamen met onze bondgenoten) naar buiten en van het handhaven
van wet en orde in het binnenland. Van geen van beide is tegenwoordig sprake: grote drommen
socialisten, pacifisten, communisten en anarchisten dringen luidkeels aan op het verlaten van de
NATO en wensen zodoende de deur open te zetten voor de Russische macht en invloed uit het
oosten.
Met de handhaving van de binnenlandse orde is het al even treurig gesteld. De misdaad floreert
in alle opzichten en van het gezag trekt de onwillige menigte zich nog maar bitter weinig aan.

Ook de grote misdaad bloeit als nooit tevoren. Moord, roofmoord, lustmoord en kindermoord,
ernstige geweldpleging, mensenroof, gijzeling en bankovervallen zijn aan de orde van de dag.
Premier den Uyl meende indertijd dat de misdaad zijn oorsprong vond in armoede en
krotwoningen. Het is moeilijk deze stelling te blijven verdedigen, sedert een kort opeenvolgende
serie zware misdaden blijkt te zijn gepleegd door lieden uit een gewone burgerlijke omgeving.
En juist omdat het in de lijn van het marxisme ligt, misdaad te koppelen aan nood en armoede,
terwijl de 'armen' als slachtoffers van het kapitalisme worden beschouwd, worden liever het
kapitalisme dan de misdaad bestreden. Onder dit Kabinet zien wij dan ook vertederende zorg
voor de misdadiger en een ontstellende onverschilligheid tegenover dlens slachtoffers.
De drug-situatie is zo mogelijk nog slechter. Minister Irene Vorrink is een voorstander van het
vrijgeven daarvan; haar zoon Koos Zwart propageert ze via de VARA. Nederland neemt in de
Internationale smokkelhandel van marihuana, cocaine en heroine een vooraanstaande plaats in.
De meest onherstelbare schade, welke drugs bij onze jongeren aanrichten, stempelt de invoer
ervan tot een zeer ernstig misdrijf, De verslaafden hebben er soms alles voor over om aan geld te
komen voor meer; in die toestand worden zij zelf dan ook gevaarlijke misdadigers.
Het economische klimaat is ongezond. Dat wij een tijd van economische recessie meemaken, kan
men niemand verwijten, maar wel moet men deze regering voorhouden, dat zij het economische
klimaat ongezond houdt. Zij slaat alle wijze read van onze beste economen in de wind en pompt
alleen vrijwel willekeurig een aantal miljarden in allerlei projecten, die alleen plaataelijk en
tijdelijk enige verlichting kunnen geven.
Doordat de regering zich - alweer volgens het marxisme - inzet voor de verheffing van de
ongeschoolde werknemer, zijn boeren, middenstanders, kleine zelfstandigen en ondernemers in
het verdomhoekje terecht gekomen. De progressief-radicalen keren zich fel tegen de 'prestatie- en
consumptie-maatschappij en vinden 'winst' een vies woord.
De gevolgen blijven niet uit: opstandigheid onder de boeren, nauwelijks bedwongen verontwaar-
diging bij de middenstand, toenemende armoede onder rentetrekkers en niet-waardevast
gepensioneerden, groeiende onzekerheid bij de kleine zelfstandigen en een sterk verminderde
investeringslust bij de ondernemers. Dit laatste zal in veel gevallen leiden tot een vermindering
van de werkgelegenheid, dus tot een onnatuurlijke snelle verhoging van de druk op sociale
voorzieningsfondsen.
De ontwikkelingssamenwerking spitst zich toe op 't verlenen van steun aan welgevallige 'rode'
landen en 'bevrijdingsbewegingen'; de meeste daarvan ontvangen nog meer steun van Moskou of
Peking. Naar onze overtuiging moet ontwikkelingssamenwerking erop gericht zijn directe
humanitaire hulp te verlenen, waar er sprake is van nood en verder op kennisoverdracht,
waardoor het geholpen volk in de kortst mogelijke tijd zijn eigen boontjes leeit doppen. Met de
export van socialisme kan men zich lelijk in de vingers snijden want het marxisme, cf
internationaal-socialisme, brengt geen geluk.
Het onderwijs wordt er ook niet beter op. Op vele scholen is er sprake van 'linkse' indoctrinatie
van de jeugd, van het aansporen tot experimenten met drugs. Van hogerhand wordt ook hier
gestreefd naar nivellering, d.w.z. afstemmen van de leerstof op de laagst-begaafden. De toelating
tot het universitair onderwijs wordt afhankelijk gesteld van een lot uit de loterij. De nivellering
van inkomens werkt ertoe mee dat de zin tot het volgen van een voortgezette studie wordt
afgestompt. De huidige onderwijspolitiek werkt aldus verschralend.
Omdat deze dreigende ontwikkeling zo snel mogelijk moet worden gestopt, heeft onze Stichting
de OSL-Schoolwacht opgericht. Deskundigen op onderwijsgebied nemen specifieke klachten in
behandeling, die hen door verontruste ouders worden voorgelegd. Indien u meer wilt weten over
onze Schoolwacht, die feitelijk werkt als ombudsman voor het onderwijs, kunt U zich wenden tot
OSL-Schoolwacht, Postbus 12, Zaandam.
Defenaie werd - volgens Keerpunt '72 - het voornaamste doelwit van de radicale progressieven.
Als openlijke of verkapte paladijnen van Moskou zijn ze van nature anti-NATO en anti-Amerika.
Dit Kabinet belijdt enerzijds trouw aan het bondgenootschap en zijn daarin aangegane
verplichtingen, anderzijds een niet-aflatende hoop op het vestigen van een 'vreedzame
coexistent!? a la Russe, de aperte mislukking van het terzake gevoerde Internationale overleg



(Europese Veiligheidsconferentie; e.d.) ten spijt. Als voorschot op die hemelse toestand een forse
inkrimping van onze strijdkrachten, ofschoon het de regering bekend is dat die van Rusland en
zijn satellieten te land, in de lucht, maar vooral ter zee, in snel tempo tot onrustbarende grootte
zijn opgevoerd.
Binnen het bestek van deze brief moeten wij het hierbij laten. Ons blad Sta-Vast gaat dieper op
deze onderwerpen in. Wij vinden de toestand in Nederland uiterst zorgwekkend. Wat er zich
momenteel in ons land afspeelt, wijst crop dat de bedoelingen van de maatschappijvernieuwers
gericht zijn op een totale omwenteling naar links (gebaseerd op achterhaalde theorieen) die in de
landen waar men ze krachtdadig heeft doorgevoerd tot schandelijke vrijheidsberoving van de
gewone burger en tot dictatoriale macht van het 'socialistische' partijbestuur heeft geleid. Men
moet in Nederland niet in alle nai'eve, burgerlijke gezapigheid denken, dat hier niet kan gebeuren,
hetgeen in Portugal geschiedt. Ook daar is weer gebleken, dat het communisme zijn plannen
gereed had om gebruik te maken van de verwarring en het land op te schepen met een
volksrepubliek.
Het besef dat vrijheid, geestelijke vrijheid in de eerste plaats, van groter belang is voor de
waarde en inhoud van een mensenleven dan materie'le welvaart, leeft sterk bij ons, die tijden
hebben gekend waarin die vrijheid ons tijdelijk werd ontnomen. De vrijheid, die wij hier bedoelen
is bepaald geen bandeloosheid; het is de vrijheid die op evenwichtigheid stoelt, dus op een voor
ieder aanvaardbare balans tussen rechten en plichten, zonder aantasting van de menselijke
waardigheid. In de huidige tolerantie-stemming wordt dit laatste vaak vergeten.
Voor het behoud van het Vrije Westen, dat voortdurend wordt bedreigd door het marxistische
Oosten van Europa, niet zozeer aan de grens tussen beiden, maar heel duidelijk door progreasief-
radicale infiltratie van binnen-uit, willen wij ons krachtig inzetten. HIER moet de strijd worden
uitgevochten. HIER kunnen wij die winnen, mits wij alien tezamen de zaken nuchter onder de
ogen zien en ons eensgezind, met behulp van onze waardevolle democratische rechten, tegen de
aanranders keren.

HET IS AL BUNA TE LAAT OM ER NOG IETS AAN DE DOEN. maar zolang wij nog leven
in een parlementaire democratic, waar "de meeste stemmen gelden", zolang wij nog niet
belanden in wat b.v. Portugal momenteel onder 'vrijheid' verstaat (nl. marxistische 'vrijheid'),
zolang blijft het mogeh'jk het funeste streven van 'links' een halt toe te roepen. Mtts er maar
voldoende stemmen voor dit 'halt' worden uitgebracht. Daarom is het dringend nodig dat de
zogenaamde zwijgende meerderheid zich tijdig losmaakt uit de onverschilligheid, zich kritisch
opstelt tegenover de indoctrinatiestromen die een relatief klein aantal politieke aktiviaten over
haar uitstort, zich niet langer passief opstelt tussen de gedogers van ons door progresaief-radi-
kale elementen overheerste kabinet.
Onze stichting dient zich niet aan als een nieuwe politieke partij. In de geest van haar statuten
wil zij de huidige negatieve ontwikkelingen aanpakken. Hoe wij ons die gang van zaken denken
wordt uiteengezet in ons niet-geaubsidifeerde opinieblad STA-VAST.
Tenslotte willen wij U nog vertellen dat het stichtingsbestuur en de medewerkers bestaan u'
vrije mensen van uiteenlopende religieuse opvattingen en verschillende politieke kleur. Zij doett
het vele werk pro Deo uit overtuiging en zonder eigenbaat.
Wij tellen een snel groeiend aantal jongeren in ons midden, die er borg voor staat dat wij onze tijd
en inkomsten niet verdoen aan pogingen om alles wat vooruitstrevend is te bestnjden en alle
bestaande toestanden te bevriezen. Integendeel: er is veel wat wij graag verbeterd zouden willen
zien. Maar dan niet op de manier van de progressieve radikalen, die menen dat 'een nieuwe wereld
van vrede en gerechtigheid' uitsluitend kan worden gebouwd op de puinhopen van de huidige
samenleving (en die er - op grond van die opvatting - vast toe overgaan er een puinhoop van te
maken).
Daarom vragen wij u onze aktiviteiten te steunen, hetzij in de vorm van een jaarlijkse bijdrage
van minstens f 25,- per jaar, waarvoor u dan automatisch ons blad STA-VAST krijgt
toegezonden dan wel met een eenmalige gift (zie de rekeningnummers op de voorpagina).

Hoogachtend.

P. J. G. A. Ego, Voorzitter.
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L.S.

Zoala reeds eerder werd bericht heeft de stichting DS VRIJ2 COKBDKSHT
te Busstcr, te kennen gegeven zijn activlteiten voort te zetten in het
kader van onze stichting.
Een groot aantalL begunstigers van eerder genoende stichting beeft
de bijdrage aan onze sticht'ing overgemaakt, was,rvoor o.a. een ge-
regelde toezending van het opinieblad STA-VA3T zal plaatsvlnden.

Bijgaand raogen wij U onze introductie-brief aanbieden en U uit-
nodigen eveneens als begunstiger onzer stichting toe te treden. De
minifflum-jaarlijkse bijdrage bedraagt f. 25.- ̂  welk bedrag op onze
girorekening 16880 t.n.v. stichting OSL te Berkel en Rodenrijs kan
worden overgemaakt.
!Ta ontvangst van TJw bijdrage zal de toezending van Sta-Vast ter
hand worden genomen, waarcioor U tevens op de hoogte blijft van onze
activiteiten.

Jiet de verwachting U eveneens als begunstiger (ster) te inogen be-
groeten, verblijven wij

met gevoelens van hoogachting

Jkvr. ii.Beelaerts van Blokland
Secretaresse
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: Openbare bijeenkomat van de Stichting Politieke Bewustwording en
het Pud Strijdere Legioen.

Op zaterdag 23 oktober 1976, werd door de Stichting voor
Politieke Bewustwording en het Oud Strijders Legioen een
Openbare Bijeenkomst gehouden in de congreszaal van het
jaarbeursgebouw te Utrecht.

Aanvang : 11.00 uur, einde 15*30 uur.

Aanwezig + 400 personen.

Te circa 11.OO uur opent de voorzitter de vergadering.
Hij heet de dames en heren een hartelijk welkom. Na wat huishoudelijke
mededelingen krijgt te 11.15 uur H.PORS, oud-lid Tweede Kaaer het woord.
Hij begint zijn betoog aet,,Nieuwe chirurgen moeten er komen en spoedig-
om rotte plekken uit te snijden en de wortels te vernietigen. Hij doelt
op het Kabinet, 25 mei a.s. is wel gauw, maar toch nog te lang.
Dhr. beefldigt zijn leeing te 11.43 uur.
Dhr. bedankt hem en kondigt Dhr. ,Brigade Generaal b.d.-
hoofdredacteur militaire "Spectator" aan. De rede van Dhr. wordt
steeds soberder, als hij verhaalt hoe we er met z'n alien voorstaan.
Hij vertelt over de houding van de Regering, die op de Defensie-nota
1977 een bedrag van 246 miljoen wil inhouden. Hij vertelt verder; de
machtsverhoudingen tussen de NATO en het Warschaupakt is steeds in ons
nadeel. Dhr. eindigt met de woorden,, De gal loopt mij erbij
over,, Om ongeveer 12.30 uur deelt Dhr. de zaal mee, dat ze de moed
niet moeten laten zakken. Hij deelt een paar kwinkslagen uit op het Ka-
binet en zegt; bij alles hoort humor, doch nu gaan we eten.

Om 14.15 uur neemt de vergadering weer een aanvang. Dhr. deelt de
aanwezigen mee, dat dit het klapstuk wordt, want hij moet nu aankondigen
Mr. H. van R1EL, oud-lid van de Eerste Kamer.

Dhr. van RIEL begint met te vertellen, dat wat hem uit de slaap houdt
Zuid-Afrika en Rodhesie is en hij zegt luid;Ik slaap altijd heel vast.
Hij wil dat een staatscommissie wordt ingesteld voor het wederom invoe-
ren van de doodstraf. Hij somt drie gevallen op -drughandelaren - terro-
rist en en gewapende overvallers.
(De tekst van deze toespraken, wordt weergegeven in een speciale uitgave
van het orgaan "Stavast".

deelt nog mee,Om 15*30 uur wordt de vergadering beeindigd en Dhr.
dat Dhr. verhinderd is en dat Freulle jkvr.

, de secretaresse uitmuwntend werk verzet voor O.S.L. en teun
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vindt van jongeren, wat toejuiching verdient.

Een telegram zal gaan naar H.M. de Koningin en de voormalige Inapecteur
Generaal Prins Bernhard, met als inhoud dat net beschamend isjdat wordt
goedgevonden dat de hetze tegen de Prins wordt ondernomen.
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GEMtENTEPOLIT I E VGRAVBNBAGE

«NLICHTING€NDIENST

m«wa»r : Boas.
datum • 22 Jan-gar! 1980

ACD

30 JAN. 1980
Co

b d.

Aan: Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

£raluatie: e.w. Datum bericht: n.v.t. Bijlage(n):

Betref t Demonstrate

>attua en tijdstip:

Verzamel)plaats en
ert. route

3rt. aanbieden van
petitie aan:

Vergunning:

Belcead geworden gegevens
omtrent de aanvrager van de
vergunning.

De vergunning werd
aangevraagd namens:

Door de aanvrager
opgegeven doel van
de demonstratie:

Geschat aantal deelnemers
en aard van de deelnemers:

Teksten voorkomende op
meegevoerde spandoeken e.d.

Constructief Jong Nederland

woensdag 21 november 1979, te 21.00 uur.

's-Gravenhage: Andries Bickerweg. Voor de amo S2
van de D.D.K.

geen

O Afschrift van deze petitie gaat als bijlage hierbij.

O werd schriftelijk door de Burgemeester van 's-Gravenhage verleend.

O werd ter plaatse door de politie verleend.

Naam:

geb.datum en plaats:

beroep:

adres: L'elis Stolcd-a-in Pf'jO te 's-Gravenhage
^efanri/k.n.v

Constructief Jong Nederland.

Demonstreren c.q. een stille wacht betrekker, v
de ambassade van de D.I). 3., tegen de ondcrdru
van de Oostduitse bevolking door bun

Ongeveer 2C personen, merendeel mannen van o-':
veer ?0 ,1'iqr oud.

1) Tenzij andere rtibricering vereist.
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Geuite leuzen,
koran e.d.

Tnhoud van evt. ver-
spreide pamfletten

Bafcand gawordan dael-
nenera, leiders, spre-
kers e.d.

Kaatakens van voertui-
gan die tijdens da de-
monstratie warden ge-
brulkt of in gebruik
bij dealnemera an da
rasp, tanaamstelling

Varloop van da demon-
atratie

Publieke belangstelling

Bî zonderhadan

0 alleen da aangekruis-
ta zinanede ia van
toapassing

0 zie
0 zle ondar bî zonderteeden

zeer rustig

seer gering



Collega'3

Op woensdag 27 februari 1980, omstreeks 23.15 uur, warden door ona
I twee jongena gecontroleerd, die op de Korte Minrebroederatraat
§ op het aldaar geplaatste plakbord twee posters aan het plakken

waren. Deze twee jongens waren lid van de OSL-stichting,
Fostbua 4038 te Gouda en Postbus 160 te Berkel en Rodenrijs*
Wij hebben haxut hierop di jongens meegenomen naar het bureau,
doch zij wilden nun naam niet opgeven en daar er naar onze
mening geen strafbare feiten waren begaan hebben wij ze weggeatuurd,
De twee jongens bleken later in het gezelachap te zijn van nog
drie personen. : :

De leeftijd van de jongens varieerden tussen de 22 en 25 jaar.

De posters zijn hierbij gevoegd.

I I
I
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datum 2 9 APR. 1930
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Botroft; •"•
Conatruotief Jong Kederlandt

Zoals reeds eerder venneld,is aan de Tilburgse Hogeschool onder
de studenten een verrechtsing te constateren.Thajts hebben een aantal van deze,
zich geoxganisaerd in de verkgroep Tilburg van Cbntructief Jong Nederland,om
krachtig stalling te nemen en zonodig op te treden,tegen groeperingen die onze
democratic trachten te veranderen in een anarchie.Deze studenten koaen vooral
voort uit de als rechts bekend staande studentengezelligheidsvereniging St-
Olof,doch ook het overgrote deel van de andere hogeschoolbezoekers staat ach-
ter de idMtfn van genoende CJN-ers.Zo was het pamflet,dat de werkgroep de af-
gelopen week onder de hogeschoolgeneenschap heeft verspreid,bij velen het ge-
sprek van de dag.Verwacht mag worden,dat CJN bij de konende hogeschoolverkie-
zingen,een groot aantal steameac zal krijgen.

200 A 03



door voor 'links'. Moor er zijn ook
jongerenorganisaries die niets van
doen willfn hebben met progressieve
sympaihieen en zick vobnondig
"rechu" naemen. INKLVIS gi*g op

. V * _ . . '. . ' / ;.:,-.•.'*£;-..._••;-. ":•- :i-L-t: -i- - -



GEMEENTEPOLITIE APELDOORH.

INLICHTINGENDIENST

nummer :
datum • 26.06.80. datum 30 JUK11980

Co

Aan: Met Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

t.a.v. Hoofd BOP,

snhage.

Evaluatie: .. Datum berfchtf. 26.06.80. Bijlage(»)

Betreft:

Hierbij zend ik u een artikel \ilt de lieu we Apeldoornse

Courant van 16.06.80, ingezonden door de OSL-werkgroep Apeldoorn.

1) Tenzij andere nibricering vereist.
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OSL \l het tegenwoordig ,,in" is

om alien wat niet-Iinks is, te begtem-
pelen als fascistisch, voelen wij one als
OSL-werkgroep beledigd door de op-
merkingen van mej. Stubbe in de
NAO van 10 juni. Gaarne willen wij
mej. Stubbe en andere ..progressieve"
lezers dan ook duidelijk proberen te
maken wat fascisme eigenlijk in-
houdt. In het bekende bock ,,0ver-
winnaars waakt" schrijft Salvador de
Madariaga dat het fascisme de vol.
gende elementen bevat: a. all* totali-

Uire trekken van het soort community
me van Lenin, b. verheerlijking van
leidenchap, c. een pro-proletarische
houding. ten dele echt. rnaar voor het
grootste deel hypocritisch, d. een im-
perialistische en militaristische ten-
dens. Herkent u de elementen van het
huidige rode fascisme al in boven-
slaande regels, mej, Stubbe? Dr. A.
A. de Jonge, docent geschiedeni* aan
de Nutsacademie te Rotterdam,
schrijft in ..Fascisme" o.m. nadat hij
gesteld heeft, dat (It.) fascisme en
(Duits) nationaal-socialisme in de ja-
ren 20 en 30 teveel onderlinge ver-
schillen vertoonden om onder een ge-
zamenlijke naam gevangen te worden:
,,In latere jaren echter heeft het vrij-
wel algemeen aanvaarde spraakge-
bruik de term fascisme voor beide be«
wegingen tezamen aangepomen. De
praktijk heeft immers laten zien, dat
de nationale verschillen onbelangrijk
zijn in vergelijking tot de gemeen-
schappelijke kenmerken." Als u nu
weet. mej. Stubbe, dat vele ,,oud-
strijdera" in W.0-2 gesneuveld zijn of
geleden hebben in de strijd tegen het
I'aacisme, dan kunt u zich voorstellen,
dat wij uw ongenuanceerde opmer-
king erg kwalijk vindeh. Zoals wij
voor en in de tweede wereldoorlog te-
gen fascisme en nationaal-socialisme
streden, zo vechten we nu tegen het
communisme. Er bestaat nl. de nei-
ging een tegenstelling fascisme versus
communisme te creeren. Deze tegen-
stelling yoert twee tegenpartijen ten
tonele, die gewoon twee varianten van
een en hetzelfde polttieke stelsel zijn:
het zijn twee concurrerende bendes
die elkaar hetzelfde grondgebied be-
st rijden. Ze zijn beide gebaseerd op
het collectivistische principe dat de

mens een rechteloze slaaf is van de
staat, dat onder beide systemen de ar-
men worden geknecht en de rijken
worden afgeperst ten bate van een
kleine, heersende kliek, Het gaat in
wezen niet om ,,rijk tegen arm", om
,,mens tegen staat". ..Progressieve"
mensen nu hebben de neiging groepe1

ringen, die tegen bovengenoemde to-
talitaire stelsels vechten, voor fascia-
ten uit te maken. Komt dat soms om-
dat ze zich verwant voelen aan een
van bovengenoemde nationaal-socia-
listiache of internationaal-socialisti-
sche bewegingen? Als wij werkelijk
fascistsch waren, dan zouden wij og-
enblikkelijk naar het rood-fascistische
Rusland verhuizen, mej. Stubbe.

OSL^rerkffroep Apeldooro,
Postbus 1194

7301BK Apeldooro
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